Maleren L.A. Ring er tilbage i Roskilde
– i selskab med fotografen Krass Clement
Med udstillingen "Hvad øjet ser og sjælen føler" åbner Roskilde Kunstforening og L.A. Rings Venner
den 18. april kl. 12 for en enestående udstilling med 25 værker af maleren L.A. Ring - ovenikøbet i en
fælles udstilling med fotografen Krass Clement.

L.A. Ring: Aaløb gennem grønne enge ved sommertid (1898) Foto: Bruun-Rasmussen
Der er kommet fornyet fokus på L. A. Ring i forbindelse med, at hans atelier på Sankt Jørgensbjerg er
ved at blive etableret som besøgscenter. Derfor har Roskilde Kunstforening og L.A. Rings Venner i
fællesskab grebet chancen for at lave en helt unik udstilling med værker af Ring, som for de flestes
vedkommende aldrig har været vist før, da de er i privateje.
Det er helt åbenlyst rigtigt, at disse Ring-billeder danner fælles-udstilling med en serie af fotografen
Krass Clements udtryksfulde sort-hvide fotos. Dels er Krass Clement en stor beundrer af Ring, dels var
Ring selv optaget af fotografiet, både som forlæg for flere af sine billeder, og på den måde, at han i
sine billedkompositioner brugte fotografiske greb som skæve vinkler, abrupte afskæringer og store
linjer.
Gå ikke glip af dette "møde" mellem to af vore allerstørste kunstnere.
Udstillingen, der er kurateret af kunsthistoriker Gitte Ditlevsen, åbnes på ferniseringsdagen af journalist
og forfatter Henrik Wivel, forfatter til flere værker om Ring.
Udstillingen har fernisering lørdag den 18. april, kl.12 og løber til søndag den 10. maj, kl. 16. Der er
gratis adgang, og åbningstiden er tirsdag til søndag kl. 12-16.

Et fælles initiativ
Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem L.A. Rings Venner og Roskilde Kunstforening.
Vi holder dig orienteret
Der afholdes et par aftenarrangementer i forbindelse med udstillingen. De finder sted hhv. fredag den
24. april kl. 19 og tirsdag den 28. april kl 19. Læs mere om de to arrangementer og andre aktiviteter på
hjemmesiderne for Roskilde Kunstforening og L.A. Rings Venner. Tilmelding til aftenarrangementerne
er nødvendig.
Du kan også se mere om:
livet i Kunsthuset Palæfløjen og om aktiviteterne i foreningen L.A. Rings Venner på Facebook.
info@roskildekunst.dk
www.roskildekunstforening.dk
info@ringsvenner.dk
www.ringsvenner.dk
Kontakt og yderligere oplysninger:
Jes Nysten, formand for Roskilde Kunstforening, info@roskildekunst.dk
Jan Mejding, formand for L.A. Rings Venner, tlf. 6166 9089, formand@ringsvenner.dk

