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Christer Tamnes Tronsmed (over) stiller med mange nye bilder til årets Kunst i Bergstaden fra den 11. mars.
Til venstre, Inger Sitters ”Lys”. Sitter regnes som en av våre fremste nålevende kunstnere.
fra 1967 er et av hennes hovedverk, og lånes ut fra Trondheim Kunstmuseum.
En unik mulighet på Røros idet Kunst
i Bergstaden går inn i sitt tredje år og
befester sin posisjon som et livskraftig
og høykvalitets tilskudd til kulturlivet på
Røros.

Risberg
Harald Risberg er et godt kjent navn på
Røros, men han har også en solid posisjon i den nasjonale kunsthistorien. Men
mye om Risbergs liv på Røros har det
ikke vært skrevet. Også her byr utstillingsboka på mye nytt og spennende.

Blant annet forteller Risberg gjennom
et avisintervju med Fjell-Ljom fra 19622
om hvordan ved en tilfeldighet havnet på
Røros.

Så fattig kan ingen være
Og mer om hans forhold til bergstaden,
og framfor alt hvor skammelig han fant
det at det ikke var et eget kunstgalleri.
- Så fattig kan ingen kommune være! sa
maleren.
Mange spennende bilder er lånt inn,
og man vil få se mange sider av Harald
Risberg på utstilingen.

Tronsmed
Christer Trondsmed er det lokale
navnet plakaten i år. Christer Tamnes
Tronsmed (f 1980) har blant annet vært
elev av Odd Nerdrum, og har holdt flere
separatutstillinger.
Tronsmed har også levert fire veggmalerier ved Ullevål skole i Oslo. Christer
Tronsmed har tidligere studert ved
Nordisk Institutt for Scene og Studio og
hadde sin første utstilling på Røros i 2002.

Han stiller med nye og spennende bilder på utstillingen. Åpning og festmiddag
blir det den 11. mars, og utstilingen er
åpen til 16. mars.

Mye for barna
I tillegg til kunstutstilling og bok er det
et bredt arbeid ut mot skolene og flere
aktiviteter fen oppvoksende slekt i dagene utstillingen er åpen.

Brasseriet på røros Hotell
Åpent mandag - lørdag kl 17.00 - 22.30

fORRETTER:
DAGENS SLAKTERPLATE, ELGCARPACCIO, KREMET SKOGSOPPSUPPE, GRAVET TYDALSRØYE

HOVEDRETTER:
INDREFILET AV STORFE FRA RØROS, LAMMEKNOKE, OKSEKJAKE, TYDALSRØYE

DESSERTER OG OSTER:
HUSETS OSTETALLERKEN, SJOKOLADEFONDANT, SITRONTERTE, TJUKKMJØLKBRULÉ
For bestilling av bord Tlf.: 72 40 80 00 | www.roroshotell.no

