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Ricardo da Winti m.fl. Hent PDF Forlaget skriver: Richard Winther (1926 -2007) er en af sin generations mest
fascinerende og konsekvente billedkunstnere. Han insisterede på eksperimentet, på kunstens autonomi og
vigtigheden af, at kunstens historie og tradition på en måde som få andre i sin samtid. Han undersøgte og

udvidede brugen af de fleste teknikker og stilarter, der var tilgængelige ikke blot i den europæiske, men også
globale billedkunst. Hans værk omfatter malerier, tegninger, grafik og skulptur, men også et anseeligt oeuvre
af fotografier og kameraer, som han selv byggede. De sidste femogtyve år af sit liv levede han tilbagetrukket

fra kunstverdenen i et gammelt alderdomshjem, hvor han helligede sig sin ambition om at forny
billedkunstens traditioner og udvide dens område. Ved sin død efterlod han sig en stor samling malerier,

skulpturer, fotografier og tegninger, men også et omfattende arkiv af notater, dagbøger og dokumentation af
sit værk, som kun var kendt af en kreds af venner. Kendskabet til hans produktion er derfor begrænset, dels

fordi han sjældent udstillede, og dels fordi han afviste at samarbejde om en egentligt kunsthistorisk
behandling af sin egen samling, så længe han levede. Af samme grund er den foreliggende litteratur om ham
udelukkede baseret på den del hans af arbejde, der er offentligt tilgængelig. Den foreliggende bog vil forsøge

at afhjælpe denne mangel. Antologien er valgt som den mest hensigtsmæssige form, fordi selve
mangfoldigheden i hans værk kræver en bred vifte af ekspertise, men også fordi redaktionen, udover at
præsentere nyt og ukendt materiale, har en ambition om at vise sider af Richard Winther ikke blot som

kunstner, men også som ven og kollega.
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