
   
Margit Elmelund udstiller malerier og grafik i Store Sal på Ringe Bibliotek 

Ringe Bibliotek, Store Sal 
Onsdag d. 27.04 til d. 28.06.2022 
Fernisering: onsdag d.27. april. kl. 15.30 – 17.00 Margit Elmelund vil være vært med appetizer og et glas vin 
 
Billedkunstner Margit Elmelund har de seneste år arbejdet med tre omfattende temaer: dels et musikalsk med afsæt 
i den fynske komponist Carl Nielsens værker, dels to tematiske, hvor udgangspunktet har været henholdsvis 
”generationshjulet” og glæden ved naturen. 

Carl Nielsens musik 
Eksperimentet med at integrere Carl Nielsens kompositioner i sit arbejde har sat sig som stærkt farverige, dramatiske 
og musiske toner i malerierne, forklarer Margit Elmelund. ”At favne en ny kunstart som musikken var nyt for mig. At 
transformere musikken over i maleriet gav mig en ny måde at arbejde på. Mislykkede erfaringer gjorde, at jeg måtte 
opfinde en ny vej: jeg skulle høre musikken flere gange, læse om Carl Nielsen og hans symfonier og den tid, han er 
rundet af. Jeg måtte lave skriftlige noter for at gøre musikken og læsningen til noget brugbart for maleprocessen. 
Maleprocessen og inspirationen derfra tog jeg desuden med stort held med mig over i grafikken”. Arbejdet var 
centreret primært omkring Carl Nielsens 5. og 3. symfonier. 
 
The Circle of Life  
”Generationshjulet” er et tema, Margit Elmelund især har beskæftiget sig med, efter hun selv blev bedsteforælder for 
nogle år siden. ”Vi er både fortid, nutid og fremtid, og vi er flettet ind i hinandens historier – relationerne har sine egne 
mønstre. I grafikkerne har jeg brugt min mormors hæklede asietter som et minde og et udtryk for det, hun værdsatte, 
nemlig at skabe noget brugbart. Relationerne mellem børn, børnebørn og bedsteforældre skaber en tryghed i en tid 
med hastige forandringsprocesser og udefrakommende kriser. Disse overvejelser har jeg villet omsætte i mit 
kunstneriske udtryk.” 
 
The Circle of Nature  
Endelig præsenterer udstillingen en mindre serie, som har fået titlen “Kom maj du søde milde”. Serien er værker, som 
er udarbejdet sidste forår 2020 under den første corona lockdown. Her har Margit Elmelund brugt forårets farver til 
at skabe abstraktioner. ”Vi er en del af naturen, og vi finder glæde, ro og trang til at være i naturen. Liv og 
forgængelighed udstilles så tydeligt i årstidernes skiften. Vi forundres, vi sanser og berøres af naturens 
mangfoldighed.” 

Om kunstneren 
Margit Elmelund arbejder med både grafik og malerier. Hun har udstillet siden 1999 i såvel Danmark som i udlandet. 
Margit Elmelund er medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund, Gæsteatelier Hollufgård samt Fyns Grafiske Værksted. 
Se mere på http://m-elmelund.dk/ 
 
Venlig hilsen 

Ester Kyed L. Bjærge 

Bibliotekar, Cand. mag. 

 

 
  

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 

Ringe Bibliotek 

Algade 40, 5750 Ringe 

Telefon: 72 53 81 76 

E-mail: eklbj@fmk.dk  

www.fmbib.dk 

http://m-elmelund.dk/
mailto:eklbj@fmk.dk
http://www.fmbib.dk/

