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HORSENS - Kunstner-
gruppen »Kælderen« er
der igen. Med en stor
udstilling i Kilden om-
fattende næsten 100 ar-
bejder udført af 19 af
gruppens medlemmer.

Det interessante ved at
følge det arbejde, der udføres i

er, at der hele ti-
den eksperimenteres, og at
udtryksformerne hos de en-
kelte er så forskellige, at man
ikke kan stte dem i den bas,
som en sammenslutning løber
en risiko for at skabe.

Udstillingen er bade udtryk
for spade forsøg og arbejder,
der afgjort røber talent og vi-
ser en indre glde. Henning
Kilian Linsaa f. eks. har sale-

des brugt havnefragmenter
som inspirationskilde, og han
holder af at skildre ting, som
er brugt eller sågar opbrugt.

Det er genkendelige ting,
men i andre billeder, og der
star han stærkt, virker langt
mere frigjort, fordi han har
formået at skabe en indre ba-
lance mellem lys og farver.
Mere eller mindre abstrakt,
men afgjort en vej, han skal
bevæge sig mere ad.

Og andre? Ja, der er Bente
Brodersen med spndende
sammenstninger i sarte,
gyldne farver i hendes frag-
menter, men ogsa anvendel-
sen af andre nuancer spiller
ind.

Margit Vølpert holder af na-
turen og evner ikke mindst at"
fortælle om efteraret. Det me-
re naivistiske kan man finde
hos Harry Thordsen, bl.a. ,,På
vej til afdansningsbal", og Sig-
ne Ørnemark har valgt at
hfte sine naturskildringer
pa tapeter. Hvorfor ikke.

Birte Alminde skal bl.a.
fremhæves for sin interessan-
te collage ,,Trådene samles",
men også maleriet ”Red/blue"
er værd at hfte sig ved.

Anni Rasmussen har beva-
ret sin fortryllelse af musik-
ken og dens udøvere, og det

muntre kan man finde i Grete
Nordahls ,,Cirkus
Himmel-blå". Så er der skulptøren
gen Hyldborg Jensen, der ud-
over abstrakte ting har en
skildring af et menneske, der
er lukket inde i sine frustra-
tioner og kmper pa at kom-
me ud. Det er meget spnden-
de.

Man kan glade sig over El-
sebeth Øbergs keramiske ar-
bejder, hvor hun har fundet
nye farver og former, og det er
en god udvikling.

Dagmar Carstensen møder
i sine malerier med Bode kom-
positioner, og Bjarne Kyed
(hvis son har lavet en sten-
skulptur) viderefortolker sine
abstraktioner i en personlig
stil.

Der er hos Ellen Hjorting en
række fine ting, hvor hun ikke
mindst udtrykker sig i de blå
nuancer. Der er masser af far-
ver i nogle af Stig Elms arbej-
der, bl.a. "The Lion« og "Old
man«. Tillige viser han sine
evner pa det sort-hvide felt.
De er prget af megen sikker-
hed. Udover de her nvnte
kan man mode Mette Heunec
ke, Elisabeth Jensen, Evald
Billow, Solveig Pedersen og
Sonja Rosenvold Jensen.
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