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Onsdag 5. december  

Seneste: 

Stilfuld melankoli fra The National   > Flere nyheder  

 Forsiden

Umami og Le 
Sommelier åbner 
fælles take away 
Rust i nyt design 
genåbner til februar 
Guide: Få varmen ved 
byens kaminer 

 Film

Virkelighedens 
actionhelte indtager 
lærredet i dag 
Danske biografer 
overvejer sæsonkort 
Århus-biograf har 
snydt sig til EU-støtte 

 Musik

Stilfuld melankoli fra 
The National 
Popfunk og fællessang 
i KB-Hallen 
Canadisk lsd-trip 
spiller på Loppen 

 Scene

Ursula Andkjær Olsen 
reciterede med 
softiceblød stemme 
Børneteater er 
dynamisk og 
appellerende 
Café Liva underholder 
med kugler og nisse 

 Kunst

Galleri udstiller gløgg 
og fedt 
Ung billedkunstner er 
formel og interessant 
Den Frie udstiller 
Mertz' brutale og flotte 
grundforskning 

 Café+Restaurant

Umami og Le 
Sommelier åbner 
fælles take away 
Guide: Få varmen ved 
byens kaminer 
Uheldig aften på 

 

Kunst  
  

  
26. nov 2007 kl. 11:26  Print  Send

- Foto: PR-foto  

  
L:Ron:Harald udstiller 
pik og patter 
L:Ron:Harald er gået til kunstlærredet 
og udstiller sjove men forudsigelige 
graffiti-malerier på Graffitigalleriet. 
  

Af Trine Ross 
  

Ja, undskyld overskriften, men det er altså 
den mest dækkende, når det kommer til 
L:Ron:Haralds graffiti, som han nu udfører 
på lærred.  
 
Mange vil sikkert huske L:Ron:Harald som 
den første (og så vidt jeg ved: eneste) 
sønderjyske rapper, og han har sikkert 
været lige så alene på posten som 
graffitimaler i Sønderborg, dengang midt i 
1980’erne, hvor han for første gang fandt 

 
Annonce 

  

  

  

  

  

  

  

  

iBYEN synes

Læserne synes Giv vurdering

Kunstner L:Ron:Harald 

Sted Graffitigalleriet

Adresse Vesterbrogade 171, 1800 
Frederiksberg C

Dato 10. november - 20. december

Åbningstider Torsdag 14-19

Links www.graffitigalleriet.dk
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Annonce 

 

indiske Koriander 

 Natteliv

Nattelivsarrangør lover 
folkefest for 
kommunens penge 
Jolene Bar flytter fra 
Sorgenfrigade 
Nyt netværk skal 
booste København 

 Gadeplan

Arkitekter: 'Flyt 
Botanisk Have ind til 
Hovedbiblioteket' 
Guide: Storby-safari i 
Sydhavnen 
Smugkig på 
fremtidens København 
kan ses på Axeltorv 

iBYEN anbefaler  

Anmeldelser: 
 Film  
 Koncerter  
 Cd´er  
 Scene  
 Kunst  
 Kokkehuer  
 Cafékontrol  

Film: 
Dobbeltspil 

 
  
Scene: 
Skuespilhuset er 
en gave til byen 

 
  
Kunst: 
Div. kunstnere 
Skulpturi.dk 

 
  
Musik: 
Ed Harcourt 
Voxhall 
  

Nyhedsbrev  
Tilmeld dig vores 
iBYEN-nyhedsbrev 
og vind rejser og 
koncert-, teater- og 
biobilletter. 
  

Tilmelding  

  

sprayflaskerne frem.  
 
Nu er han så, som så mange andre graffiti- 
og streetartister, gået til lærredet, altså 
kunstlærredet, og det er der kommet en 
udstilling på 25 værker ud af i det lille 
Graffitigalleri på Vesterbrogade.  
 
Og det er helt tydeligt, at L:Ron:Harald 
bevæger sig i samme univers, som han 
gjorde, da han rappede – selv om det den 
gang var en smule sværere at forstå, netop 
fordi teksterne blev fremført på syngende 
sønderjysk. Men det handler altså om pik 
og patter, begge dele hårdt pumpede.  
 
I L:Ron:Haralds billeder er mænd små som 
smølfer, mens kvinderne er mere end 
villige og bristefærdigt proportioneret. Det 
er måske meget sjovt, men jeg havde 
forventet mig noget mere overraskende fra 
fyren, der i den grad tilføjede hiphoppen 
noget nyt, både hvad angår dialekten, men 
så sandelig også med hensyn til (den alt for 
sjældne) selvironi.  
 
Flere nyheder og anmeldelser: 

Galleri udstiller gløgg og fedt

Ung billedkunstner er formel og interessant

Den Frie udstiller Mertz' brutale og flotte 

grundforskning 

Colonels udstilling ligner alle andre

Danmarks bedste kunstnersammenslutning 

udstiller

Galleri Bo Bjerggaard udstiller Steffensens 

Lynch’ske billeder 

Galleriet V1 flytter til Kødbyen

DAC holder aftenåbent og dropper entré

Julen rykker ind i de københavnske gallerier

Sako Kojima: »Jeg bruger dyr, der er små og 

sårbare – det er mænds nosser også«

Albert Mertz udstiller hidtil ukendt materiale

iBYEN-kalenderen 

  

  

Se en oversigt over 
aktuelle udstillinger. 
Vælg kunstgenre, 
område og dag. 

 

 

Alle kunstgenre

Kbh. og Frederiksberg

 Onsdag  

- eller søg på en 
kunstner. 
(Skriv f.eks. Kirkeby) 

Skriv titel

 

iBYEN-kortet 

 

Annonce 

 

Læsernes anmeldelser  

 Skriv din anmeldelse af  
L:Ron:Harald  ** Valgfrit. Vises ikke på sitet. Regler 

Find anmeldelser og omtaler 

Vælg kategori og søg Kunst

Skriv kunstner eller udstillingens titel
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