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Kunst kan være en gawe
De næste 14 dage
er Langes Magasin
fyldt med bud på
unikke gaver til jul
eller andre lejlighe-
der.

F¥6E6R;K¥s.u{%`vTs{£a.n
er  på jagt  efter  gaver,  der
ikke kan købes i enhver bu-
tik,  så  er  Langes  Magasin
et godt sted at lede de næste
14 dage. Søndag åbnede Fre-
derikssund   Kunstforening
udstillingen    »Kunst    som
Gave« i Langes Magasin, og
her præsenterer 15 forskel-
lige kunstnere deres bud på
unikke gaver.

Her  kan  der  købes  både
vævede  tasker,  tørklæder,
keramik, papirklip, pileflet,
collager, malerier, smykker,
glas,  grafik  og  skulpturer
fra  forskellige   kunstnere,
hvoraf  nogle  er  fra  Nord-
sjælland, mens andre kom-
mer fra andre egne af Sjæl-
land.

-Folkvilgernehavenoget,
de kan bruge som gaver. Det
erogsåsjovtatkunneviseet
større udvalg end på sepa-
ratudstillingerne, og det er
sjovt at have nogle forskel-
lige  med,  begrunder  Jane
Nøglebæk,  der  er formand
for   kunstforeningen.   Her
har det været en tradition
at  lave  »Kunst  som  Gave«
hvert andet år, og i år er det
cirka syvende gang, at inte-
resserede  kan købe  kunst-
gaver til priser, der varierer
op til den maksimumpris på

JørnRitsmarharlavetenserieansigterunderfællestitlen»Udtryk«.

2500 kroner, som kunstfor-
eningen har sat.

Blandt dette års udstiller
erDortheThemsenfraskjb-
by, der har været formand
for    kunstnersammenslut-
ningen  Fjordkunst  i  godt
to år år, samt Jørn Ritsmar
fra  Dalby  ved  Jægerspris,
derogsåermedlemafFjord-
kunst.   Desuden   har   han
været    bestyrelsesmedlem
i  Frederikssund  Kunstfor-
eningsiden2000.

50-årige Dorthe Themsen
har malet siden 1984, og er
uddannet på  skolen for vi-
suelle udtryk og Ny Carls-
berg Glyptoteket. Hun både

maler  og  laver  skulpturer
og collager, men på »Kunst
somGave«harhunprimært
collager med.

- Mine malerier er meget
store og dyre, men mine col-
lager  holder  sig  inden  for
prisen på 2500 kroner, siger
hun.

Jørn  Ritsmar  på  69  har
undervist  børn  som  form-
ningslærer  i 35  år,  og  har
også selv malet ved siden af.
Han har gået på kurser hos
Laurentius  på  Svanholm  i
mange år, og der maler han
md olie på lærred, men på
»Kiinst som gave« udstiller
Jff n Ritsmar en serie por-

trætter  under  fællestitlen
»Udtryk«.  Nogle  af dem  er
akvarel i kombination i gra-
fisk  tusch,  mens  andre  er
collager  med  avispapir fra
blandt andet Frederiksborg
AmtsAvis.

- Jeg bruger de store tom-
me farvede flader som især
findes i reklamer, forklarer
Jørn Ritsmar

Både  Dorthe  og Jørn  ser
deltagelsen   i  »Kunst   som
Gave« som en chance for at
komme ud med sin kunst og
en udfordring.

- Det er en chance for, at
flere kommer til at se ens bil-
leder, og så skulle jeg i gang

i-
I    Del5udstillerepåku

som gave er: Ane-Katri
von Bulow, Hellerup, A
Ravn, Jægerspris, Ann
Liisberg, Hundested,  8

git Ledal Beek, Korsør,
the Themsen, Ferslev v
Skibby, afdøde Eva Fas
Hanne Galschiøt, Helle
lrene Rosenkrantz, Ny
bing Sj., Jørn Ritsmar,
by ved Jægerspris, Kari
Castens, København, L
Tonnesen, Græsted, Pe
nille Koch, Charlottenl

Rikke Blak, lshøj, Torbe
Lundsted, Korsør, og U
Hoff,Charlottenlund.

•    Udstillingenkansest
søndag den 25. novem
Den eråben  mandag-
dag klokken 13-17, lørd
klokken 11-14 og sønd
klokken 13-16.

med  at  lave  collager,
holder sig inden for pr:
Det, synes jeg, er spæn
de, og jeg har brugt ent
meget tid på mine billt
siger Dorthe. Jørn Rits
har  også  arbejdet  på
værker  specielt  til  »K
som Gave«.

- Da jeg fik tilbuddet,
jeg nødt til at sætte mi€
og lave nye  ting. Det ei
ligt at få den udfordrin
det er i det hele taget ei
fi}rdring-at-væreLmed-{
men med andre, siger h€

De  15  kunstnere  bei
ikke noget for at være
på udstillingen, men hv
sælger noget, så £år k`
foreningen  en  lille  p]
sion af salget, fortæller .
Nø8lebæk.

- Der plejer at være r
ligt godt salg på den he]
stilling, men vi kan m€
krisen alle vegne.  Det
gallerier  og  kunstfor€
ger også, siger hun. Hui
lyser,  at  kunstforenin(
udstillinger også kan n
ke det forandrede bybill
Frederikssund efter åb
gen af det nye center i
anden ende af gågaden.

- Vi kan godt mærke
gangen efter Sillebroen
at der ikke er strøgku
mere.  Det  er trist,  for
sætter et stort arbejde
lave udstillinger,  siger
manden,   der  også   sai
flere steder, hvor kuns
eningen kan reklamer(
sine udstillinger.
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Blandt dette års udstiller
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iver. Det     by,  der har været formand
ieviseet     for     kunstnersammenslut-
]å sepa-      ningen  Fjordkunst  i  godt
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radition     i  Frederikssund  Kunstfor-
i  Gave«      eningsiden2000.
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atinte-     har malet siden l984, og er
i  kunst-     uddannet på  skolen for vi-
rarierer     suelle udtryk og Ny carls-
iprispå     berg Glyptoteket. Hun både

maler  og  laver  skulpturer
og collager, men på »Kunst
somGave«harhunprimært
collager med.

- Mine malerier er meget
store og dyre, men mine col-
lager  holder  sig  inden  for
prisen på 2500 kroner, siger
hun.

Jøm  Ritsmar  på  69  har
undervist  børn  som  form-
nirgslærer i  35  år,  og har
også selv malet ved siden af.
Han har gået på kurser hos
Laurentius  på  Svanholm  i
mange år, og der maler han
md olie på lærred, men på
»Kiinst som gave« udstiller
Jffn Ritsmar en serie por-

trætter  under  fællestitlen
»Udtryk«.  Nogle  af dem  er
akvarel i kombination i gra-
fisk  tusch,  mens  andre  er
collager med  avispapir fra
blandt andet Frederiksborg
AmtsAvis.

- Jeg bruger de store tom-
me farvede flader som især
findes i reklamer, forklarer
Jørn Ritsmar

Både  Dorthe  og Jørn  ser
deltagelsen   i   »Kunst  som
Gave« som en chance for at
komme ud med sin kunst og
en udfordring.

- Det er en chance for, at
flerekommertilatseensbil-
leder, og så skulle jeg i gang

i-
•    Del5udstillerepåkunst

som gave er: Ane-Katrine
von Bulow, Hellerup, Anne
Ravn, Jægerspris, Annette
Liisberg, Hundested,  Bir-

git Ledal Beek, Korsør, Dor-
the Themsen, Ferslewed
Skibby, afdøde Eva Fasmer,
Hanne Galschiøt, Hellerup,
Irene Rosenkrantz, Nykø-
bing Sj., Jørn Ritsmar, Dal-
by ved Jægerspris, Karin
Castens, København, Lone
Tonnesen, Græsted, Per-
nille Koch, Charlottenlund,
Rikke Blak, lshøj, Torben
Lundsted, Korsør, og Ulrik
Hoff,Charlottenlund.

•    Udstillingenkansestil
søndag den 25. november.
Den er åben  mandag-fre-
dag klokken 13-17, lørdag
klokken 11-14 og søndag
klokken l 3-16.

med  at  lave  collager,  som
holder sig inden for prisen.
Det, synes jeg, er spænden-
de, og jeg har brugt enormt
meget tid på mine billeder,
siger Dorthe. Jørn Ritsmar
har  også  arbejdet  på  sine
værker  specielt  til  »Kunst
som Gave«.

- Da jeg fik tilbuddet, var
jeg nødt til at sætte mig ned
og lave nye  ting. Det er dej-
ligt at få den udfordring, og
det er i det hele taget en ud-

-fi}rdringLst--være-med-sam-
men med andre, siger han.

De  15  kunstnere  betaler
ikke noget for at være med
på udstillingen, men hvis de
sælger noget, så får kunst-
foreningen  en  lille  provi.
sionafsalget,fortællerJan€
Nø8lebæk.

- Der plejer at være rime-
1igt godt salg på den her ud-
stilling, men vi kan mærke
krisen alle vegne.  Det kan
gallerier  og  kunstforenin-
ger også, siger hun. Hun op-
lyser,  at  kunstforeningens
udstillinger også kan mær-
kedetforandredebybilledei
Frederikssund efter åbnin-
gen af det nye center i den
andenendeafgågaden.

- Vi kan godt mærke ned.
gangen efter Sillebroen. Det
at der ikke er strøgkunder
mere.  Det  er trist,  for folk
sætter et stort arbejde i al
lave udstillinger,  siger for.
manden,   der  også   savnei
flere steder, hvor kunstfor.
eningen kan reklamere foi
sineudstillinger.
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