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BILLEDHUGGER og MALER
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fuld vigør
Billedhuggeren og ma-
leren     den     78-årige
Svend Ritter, der er in-
ternationalt          aner-
kendt, er et fænomen i
dansk  kulturliv.   Han
ble+- opfordret tfl at ef-
terfø}ge  Rbbert  Jaoh
sen  som  profesmr `.ed
KLmstakademiet       og
hff slået sig ned i Fm
deri±d.  h`.or hm
arbqider for fiild damp.
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78 år og i
firidvigør
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Ja, han er i sandhed en kunstner med sin oprindelige fantasi og hui". i
behold.
Igennemsinestulptur.eogbillederkommerhansfantastiskeoglivbekræf-
tende fortællertalent til sin ret. .
Former, 1inier, farver og eventyragtig fabulering, med et næsten religiøst
islæt,kommerstærkttiludtrykihansværker.

Etindsigtsfuldtdigt,strevetafJensAugusfscÅadetilsvendRitter,spidder
hans kunst i få ord:

Det er vel nok en dejlig tid
hvor du sv}ømmer om dine ting,
oghuggerdemuda_fl.u_ften.
Alle de dejlige luf tbobler
som stiger op fira din hånd
• de stmne huller i luften,
afjernogstørknetånd.

Jegelst:erRitterfo;rdihanbesiddermodettil»detsødevan[vidi(!
Jens August Schsde

Sust6Bonn6nsombl.a.harudhttiAgneteogmvmandentt,opstilletunder
vandetiFrederikstiolmsKanal,harsammenmedsinetidligeremedelever

påKunstakademiet,hvordeblevundervistafprofessorRbbertJacobsen-
opfordret Svend Ritter til at lade sig indstille som professor ved Kunst.
akademiet.

EfterkarrikaturtegningerogstitserudførtafmnskongeligeHqihedprins
Henrik,harsvendRitterfornogentidsidenfremstilletnoglevirkelighumo-
rististestulptureibronze,somefterPrinsenstilladelsekunrisælgestil
fordelforRødeKorsogVerdensnaturfondenforDyrenesBeskyttelse.

størreprojekt,somhankal-der-»Gaventildetdanskefolk«.
Detteprojektharkommbnerogamterihelelandetviststorinteresse.

Blandt Svend Ritters mange gøreril, arbejder han for Øeblikket
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78 år o8 i
fild vi8Ør
Billedhuggeren og ma-
leren     den     78-årige
Svend Ritter, der er in-
ternationalt          aner-
kendt, er et fænomen i
dansk  kulturliv.   Han
blev opfordret til at ef-
terfølge  Robert  Jacob-
sen  som  professor ved
Kunstakademiet       og
har slået sig ned i Fre-
derikssund,  hvor  han
arbejder for fiild damp.
Et af hans projekter er
en  skulptur,  der er t.il
at stole på!

7;*/~/i/./~~;:,9....:dÆZ.`.::^e`A''£Ji . 4- ., _A`
s.-~.~ -„±„r;`ø'.//.

[OroeL

Bhnd
støm
Dette



78 år og i
firidvigør
EEÆeE±Eæ-æ og -
km     dE~ti     78iBige
Siitiid Jm. dEr - in
t'EZ±±mri      ---ddEI-idd -_ Eh¥_=±a=
Æm±±±dimiet      æ
haLr m sig ned i Pmderi±T h" hm
F=TEFg=T=
m dEribm. +±€T  E:  -.-_:
d sbLe på!

0
-„e,

®*,A/ÅJ±„„
æ'./1„`

B`Lari. S..Tt_>T£ P.it±as mnge gmril, aiix3H hanfor Æmet nri et
s.-TT€F±gp+smhankaj±-|Gæntildetdan±efidk..
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