
Frank Buchgraitz viser sit „forsøgsbillede" fra landskampen mod Norge. Peter Schmeichel bliver sprællende i luften
og grøn i hovedet af ærgrelse passeret til 1 - 0.

Frank Buchgraitz
Født i Odense i 1947. Læreruddannet på Odense Seminarium. Idrætslæreruddan-
nelse fra Odense Universitet. Folkeskolelærer i Odense. Efterskolelærer på Elbæk
Efterskole 1981-95. Forstander på Bjerre Herreds Ungdomsskole 1995-98.

Startede forboldspillet som mikroput i B1913 i Odense. Spillede serie 1-fodbold i
bl.a. Bolbro Boldklub. Oldboys-fodbold i Søvind fra 1981 til 1992, hvor et brækket
ben stoppede fodboldkarrieren.

Autodidakt. Debuterede på censureret udstilling „Tendenser i fynsk grafik" i 1970.
Har siden deltaget i mange udstillinger, bl.a. på Fyens Stifts Kunstmuseum. Har ma-
let fodboldbilleder siden midten af 80'erne. De er udstillet på bl.a. Hotel Marina i
Vedbæk og i Parken. Sammen med hustruen, billedkunstneren Gerda Louise Buch-
graitz, flytter han i løbet af sommeren til Horsens, hvor de indretter atelier og galleri i
deres nye hus på Carolinelundsvej.

Fodbold er
også en
kunstart
Horsens-
kunstner maler
billeder fra
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HORSENS - Folkebla-
dets læsere får en eks-
tra fodboldoplevelse i
de kommende uger. Så
længe vi er med i fod-
bold-VM, vil kunstne-
ren Frank Buchgraitz
lave et billede af et høj-
depunkt fra Danmarks
kampe specielt. til Fol-
kebladets læsere.

De billeder bliver lavet
af en mand med to liden-
skaber: Sport og kunst.

- Jeg vil prøve at give fod-
boldspillet en kunstnerisk
dimension og vise, at det er
andet end bare en kamp
om nogle point, fortæller
Frank Buchgraitz.

For ham er fodbold leg og
glæde, fantasi og tempo-
skift, rytme og overras-
kelser.

Det sublime
- Jeg mener, at

elitefod-boldpå mange måder kan
sammenlignes med et
kunstværk, hvor linjer,
former og farver skaber
spændingerne og kontras-
terne. Når fodboldstjer-
nerne optræder i en rus af
selvforglemmelse, så gør
de det sublime - det mest

virtuose. En Brian Lau-
drup i bevægelse er et
kunstværk. Eller tænk på
Preben Elkjærs galskab i
spillet, fortæller den fod-
boldglade kunstner.

Højdepunktet
Etter hver dansk kamp

VM-turneringen går
Frank Buchgraitz i gang
med pensel og palet. Han
udvælger et højdepunkt.
Det kan være det danske
sejrsmål.

Et grimt frispark mod
Michael Laudrup. Eller
målet, der ender med at
sende Danmark ud af tur-
neringen.

Det højdepunkt fasthol-
der og omsætter han til et
maleri til glæde for Folke-
bladets læsere.

Den gamle fodboldspil-
ler Frank Buchgraitz har
malet billeder med fod-
boldmotiver siden de glade
fodbolddage i 80'erne.

Hans første billede var
„Danish Dynamite" af Pre-
ben Elkjær med de revne-
de bukser efter det brænd-
te straffespark, der i 1988
sendte Danmark ud af EM
i Frankrig.

Siden er det blevet til
mange fodboldbilleder, der
blev udstillet bl.a. på Hotel
Marina, når landsholdet
trænede der.

Nu skal han prøve at ar-
bejde under pres, for bille-
det skal i avisen dagen ef-
ter kampen.

- Det bliver en spænden-
de udfordring. Jeg har øvet
mig på det i kampen forle-

den mod Norge, så jeg ved,
at jeg kan, siger Frank
Buchgraitz.

Det første billeder fra
kampen mod Saudi-arabi-
en kommer i mandagsavi-
sen den 15. juni. Derefter
følger kampene mod Syd-
afrika den 18. juni og mod
Frankrig den 24. juni. Bil-
lederne herfra kommer i
avisen dagen efter.

Og så håber vi alle, at bil-
ledserien kan fortsætte, til
Danmark når finalen.
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