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Leif Sylvester Petersen født den  18.  april  1940
Kunstmaler,  grafiker,  musiker og  skuespiller.

Han  er  oprindeligt  udlært tømrer,  men  har sideløbende  arbej-
det  som  udøvende  musiker og  kunstner.  Debuten  skete  sidst  i
ig6oerne,  da  han  på  Kunstnernes  Efterårsudstiiiing  biev  dybt
skuffet  over  lanceringen  af den  etablerede  kunst.  Det  samme
var  en   herre  ved  navn  Erik  Clausen  og  sammen     med  ham
begyndte de at udstiiie  på gaderne og  efterhånden  også at op-
træde  med  samfundssatirisk  gøgl.  Sylvester  blev  ved  med  at
lave billedkunst,  men samtidig blev han mere involveret i teater
og  musik.  Sylvester  lever  i  dag  af  sin  kunst,  men  medvirker
også  en  gang  imeiiem  j  fiim[

Leif Syivester er en  både foikeiig og  produktiv kunstner.  i fabu-
lerende  billedfortællinger  skildrer  han  sine  iagttagelser  af den
tid  vi  iever  i  og  det  på  godt  og  ondt.  i  farvestærke  og  fan-
tasirige  udtryk  fremtrylles  skare  af  groteske  figurer  -  indsat
i  skildringen  af  en  tilværelse,   hvor  livet  ].o  egentlig  er  dejligt
besværligt.

Senest  har Leif Syivester udstiiiet  på  Sophienhoim,  Koidinghus
og  i Galerie Moderne, Silkeborg,  nu glæder kunstforeningen sig
til at byde velkommen til  udstillingen  med  Leif Sylvesters værk-
er i  Frederikssund.
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MALERIER  .  KERAMIK  .  BRONZESKULPTURER  .  LITOGRAFIER

Mod sædvane holder vi fyraftensferhisering
Fredag den 25[ februar kl.  16.00 - 18[30

Kunstneren  vii  være tii  stede  på ferniseringsdagen.

Musikalsk  indslag:  Verdens  Mindste  Big  Band
ved  Stefan  G.  Rasmussen

Venlig  hilsen
Bestyrelsen

fredag den 25.02 -søndag den 13. 03. 2011
Langes Magasjn  .  Østergade 3  .  3600 Frederikssund
Åbningstider:   tir.-fre,   kl.   13-17,   Iø.r.   kl.   11-14,   søn.   kl.   13-16



Kunstforeningens aktiviteter
i februar og marts 2011
Fredag deh 25, februar klL 16.00-18.30
festiig fernisering  i  Langes Magasih  på  muitikunstneren
Leif Sylvesters  udstilling.

Lørdag deh 26. februar til søhdag deh 13. marts
i  Langes  Magasin  Leif  Sylvesters  udstilling  med  malerier,
skulpturer og  litografier.

Tirsdag den 8[ marts - onsdag deh 23. marts i Biblio-
teksalonens vindue,  Jernbanegade  24.  Udstilling  af bort-
lodningskunst,

Søndag den  13. marts kl[  14.00 til ca. kl.  16.00
i Langes Magasin,  (store mødelokale).  Foredrag ved Chris-
tian  Buhl,  cand.  polyt,  BA(filosofi).  Billedkunstens filosofi.  Et
foredrag   illustreret  med   billeder  og   lyd.   "Kunst  har  noget
med  oplevelse  eller  berigelse  at  gøre,  og  man   kan  derfor
sige,  at  kunst  både  har en  fysisk og  en  mentai  side".  Gratis
adgang for medlemmer -gæster kr.  30,-

Torsdag den 24. marts kl. 19[30
i  Kulturhuset  Elværket.  Ordinær generalforsamling,  forel
drag  og  bortlodning.  Efter generalforsamlingen  vil  lyskunst-
neren  Viera  Coiiaro,  fortæiie  om  sin  udsmykningsopgave  på
torvet  ved  indkøbscenteret  Sillebroen.  Aftenen  slutter  med
bortlodning  af indkøbte værker.

Se mere  på foreningens h].emmeside
www.frederikssund-kunstforening.dk
Mail :  formand@frederikssund-kunstforening.dk
eller kasserer@frederikssund-kunstforening.dk
Frederikssund  Kunstforening
Strandhøjen 4,  3600  Frederikssund E]!


