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Det skjer:
ROLLAG OG VEGGLI
PENSJONISTFORENING
minner om møte på Vegglitunet torsdag kl. 13.00. Per
Henrik Rooth fra Buskerud
pensjonistforbund kommer, og
Knut Morten Bjørnsrud forteller
om Fjellvitt. Alle er velkomne.

RUSSEREVY på Kongsberg
kino. Forestillinger kl. 18.00 og
210.30. «Russeinfluensaen».

FOLKEAKADEMIET inviterer
til sangkveld med Raymond
Johnsen på Nymoensenteret
torsdag kl. 18.00.
ÅRSMØTE i Nasjonalforeningen Uvdal Helselag på
Uvdal Herredshus torsdag.
Vanlige årsmøtesaker, bevertning, allsang og åresalg.

STRIKKEKAFE på Flesbergtunet i kveld kl 18.00.Tema:
Påske. Ta gjerne med modeller
eller ideer om påske-ting.
BLI KJENT TREFF i peisestua
på Efteløt menighetshus imorgen fra kl. 11.00. Dette er for
alle hjemmeværende med små
barn. Enkel formiddagmat.
Babysang. Sosialt samvær.

RØDBERG BIBLIOTEKS
VENNER holder årsmøte og
quiz på Rødberg bibliotek
kl. 19.00. Underholdning,
servering, gratis lotteri.

KONGSBERG HAGELAG har

TILBAKE PÅ LABRO: Kristine Hjulstad deltok også på Barnas kunstdag i fjor høst.
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Falskspill på Labro
Fredag kan du oppleve falskspill og
samtidig få et innblikk
i renessansen på
Labro.
| TERJE JENSEN
kultur@laagendalsposten.no

Labro Art setter søkelyset på
renessansen i år, og startskuddet går allerede fredag da Kristine Hjulstad tar for seg «renessansebegrepet og gjøgleren» i
Labrostua.
Hjulstad, som er styremedlem
i Labro Art, vil blant annet snakke om hvordan tenkerne Pico,
Machiavelli, Luther og More bidro til å forme renessansebegrepet slik vi kjenner det i dag.
I tillegg belyser Hjulstad gjøgleren. Det skjer både gjennom
teori og praksis. Den velkjente
magikeren vil blant annet de-

Tar for seg renessansebegrepet og gjøgleren
monstrere falskspill, slik det
har vært praktisert i flere tusen
år.

Viktige skikkelser
Hjulstad, som har studert idéhistorie, forteller at hun vil belyse
renessansebegrepet
gjennom de fire skikkelsen,
Pico, Machiavelli, Luther og
More.
– Jeg kommer til å la dem
«krangle» litt for å vise hvordan de danner grunnlaget for
dagens renessansebegrep.
Som en kontrast tar hun også
for seg gjøglerens rolle, for «å
vise «en skikkelse som sto utenfor det gode selskap».
Som magiker følere hun et

slektskap til gjøglerskikkelsen.
– Gjøglerne hadde monopol på
falskspill, og i denne delen av
foredraget er det tanken å demonstrere falskspill slik det har
eksistert på markedene i flere
tusen år helt fram til dagens taskenspillere, forteller Hjulstad.
Som en naturlig opptakt til de
kommende foredragene om renessansekunstnerne
belyser
hun også Hans Holbein d.y.s
berømte bilde «Ambassadørene».
– Dette maleriet har alle ingredienser som kjennetegner
renessansen, fastslår hun.

Flere foredrag
– Jeg tror dette blir en flott inn-

åpent møte på Nymoensenteret kl. 19.00. Anna Solberg fra
Modum kåserer om Pelargoniaer og spesielt de svært populære engelske Pelargoniaer.
Det blir også salg av stiklinger.

Fire utstillinger
I Galleri Labro Stallen vises
totalt fire utstillinger i løpet
av sommeren, og først ut er
Silje Fredriksen fra Kongsberg.
Hun markerte seg senest
på Høstutstillingen i fjor,
hvor en hel vegg var viet
hennes arbeider.
Denne utstillingen åpner
allerede 29. mai. I tillegg til
Fredriksen skal Liv Grønlund vise maleri, grafikk og
installasjoner, mens Bjørn
Aaslund stiller ut storformatmaleri av abstrakt natur.
Maleren Morten Reigstad
setter punktum for sesongen med sine arbeider i klassisk figurativ uttrykk.

FRIVILLIGSENTRALEN har
underholdning og lunsjdans
fra kl. 11.00 til 13.00.
Tor Didriksen spiller.

PENSJONISTLAGET i Rollag
har møte på Vegglitunet torsdag kl. 13.00. Per Henrik
Roother fra Buskerud pensjonistforbund kommer. Ellers vil
Knut Morten Bjørnsrud fortelle
om Numedalsakutten.
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gang til resten av temadagene i
år, hvor renessansen står i fokus, sier lederen av Labro Art,
Arne Gyttrup.
Han står også i år for de aller
fleste temadagene på Labro.
Torsdag 3. mars står den store
tyske renessansemaleren Albrecht Dürer på programmet,
mens livet og kunsten til Rafael
er tema 19. mai.
Til høsten trår han til med et
foredrag om Michelangelo 15.
september.
Deretter overtar barokken
med et foredrag om Rembrandt
13. oktober.
– Jeg ser ikke bort fra at dette
blir innledningen til at vi retter
søkelyset mot barokken i 2012,
sier Gyttrup som runder av året
med det siste foredraget i Madonna-serien. Tema denne gang
er den sorte madonna i malerkunsten.

TYPISK: «Ambassadørene» av Hans Holbein d.y..

FOKUS PÅ RENESSANSEN: Arne Gyttrup setter
søkelys på renessansemalerne.

