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Ski kunstforening

Musikk og modernisme
Veien fra musikk til 
maleri var kort for 
Rolf Lorentzen. Nå 
komponerer han med 
akryl og tusj.

UTSTILLING
 
Gro BirGitte røiland
gro.roiland@oblad.no

SKI: Utstillingen som i dag åp-
ner i Ski kunstforening, er Rolf 
Lorentzens første separatut-
stilling. Her vises 43 bilder, i 
akryl, tusj på papir og fargebly-
ant. Motivene er abstrakte, 
med geometriske figurer føyet 
sammen som intrikate pusle-
spill. Fargene er nøye avstemt 
og gir utstillingen en flott hel-
het.

Billedkunst innenfor abstrakt 
modernistisk tradisjon er Lo-
rentzens viktigste inspira-
sjonskilde. Musikk er en an-
nen. Komposisjon av nonfigu-
rative bilder har for ham man-
ge likheter med komposisjon 
av musikk.

Bandbakgrunn
Lorentzen skrev låter og spilte i 
rockeband i mange år. Etter at 
bandet ble oppløst, fortsatte 
han å lage eksperimentell mu-
sikk på egen hånd. Nå kompo-
nerer han bilder.

– Abstrakt billedspråk ligger 

ikke langt fra musikk. Jeg bru-
ker mye av min musikalske 
bakgrunn i bildene. En serie 
punkter kan være en rytme, 
farger kan assosieres med mu-
sikalske klanger.

Lorentzen har kunstutdan-
nelse fra Oslo tegne- og male-
skole. Det er de siste 7 – 8 årene 
han har satset for fullt på å lage 
bilder.

Troskapserklæring
 I utstillingsprogrammet kan vi 
lese hans kunstneriske tro-
skapserklæring, der han blant 
annet lover å male og tegne sitt 
liv.

– Det er vel det alt dypest sett 
handler om, uansett kunstne-
risk språk.
     I troskapserklæringen lover 
han også ikke å lese fransk 
poststrukturalisme på en slik 
måte og i så store mengder at 
han risikerer å rote seg bort fra 
sin lest. «Heller en smule enfol-

dig enn kunstnerisk uforstan-
dig.»

– Det er en markering av hva 
jeg står for og en viss grad av 
ideologikritikk, sier Lorentzen, 

som er glad for å debutere med 
separatutstilling i Ski.

– Ski kunstforening har fine 
lokaler. Jeg ser på dette som en 
veldig god start.

GEOMETRISK: Rolf Lorentzen fra Tønsberg debuterer med separatutstilling i Ski kunstforening. Geormetriske former går igjen i bildene.  ALLE FOTO: CHRISTIAN CLAUSEN
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FARGER: Farger i billedkunst er beslektet med musikalske klanger, 
mener Lorentzen, som har mange års erfaring som komponist. 


