
Humor
I dag er der ferni-
sering på Frede-
rikssund Kunstfor-
enings sommerud-
stilling, hvor man
kan opleve humori-
stiske fabulerende
skulpturer og
lidenskabelige
malerier.

Fr6derikssund:    Dagens
fernisering i Langes Maga-
sin er fra klokken 11 til 14,
og derefter er der frem til
den 27. juni åben adgang til
udstillingen   med  kerami-
ker Sten Lykke Madsen og
bille dkunstner           Frank
Hammershøj.

Igen   har   kunstforenin-
gen,   som   har   arrangeret
udstillingen  i   samarbejde
med  Gallerie  Rasmus,  be-
nyttet sig af at kombinere
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lokalet i Langes Magasin.

Maleren  er  Frank  Ham-
mershøj,  som  bor  på  Fyn.
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Formanden for Frederikssund Kunsfforening, Lis Nielsen, i selskab med et uds.nit af Sten Lyk-.
Foto: AIlan Nørregaard

melidenhed  kan  han  som
ingen andre være sylespids
satirisk«, skriver Tom Jør-
gensen om Hammershøj og
H.C.Andersen.

Som     nævnt     flankeres
Hammershøjs   billeder   af
værker fra den kendte dan-
ske keramiker Sten Lykke
Madsens hånd. Sten Lykke
Madsen bor i Holte, er født i
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1en   i    København.    Hans
skulpturer   er   humoriske
fabulerende,  hans  inspira-
tionskilde     kommer     fra
kvinder og dyr, og i hans ke-
ramik finder man tydelige
skikkelser af både frøer, ha-
rer, fisk og næsehorn.

Stmon

ke Madsens skulpturer.

Han er født i  1940, og han
er selvlært kunstner,  men
han  har  et  klart  budskab
om,  at  »der  må  lidenskab
til, i livet såvel som i kun-
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net.

Maleri af Frank Hammershøj.

Samtidig er hjemstavnen
en  vigtig  faktor  for  Ham-
mershøj,  og  det  beskriver
Tom Jørgensen, redaktør af
Kunsavisen,   således  i  en
ariikel, hvor han har aflagt
den aktuelle kunster i hans
atelier.     Tom     Jørgensen
sammenligner    Hammers-
høj med H.C. Andersen:

»Frank   Hammershøj   er
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gende  landskab  eller  den
milde fynske accent er det
en, ganske vist aldeles uso-
ciologisk, kendsgerning,  at
medfølelse,   indfølingsevne
og en ikke ubetydelig porti-
on melankoli spiller en stor
rolle for fynboer.  Man kan
bare tænke på H.C. Ander-
sen, hvis evne til at sprog-
ligt at besjæle selv det mest
uanselige  væsen  eller  ob-
jekt vel næppe er overgået.
Andersen er tillige i besid-
delse af et andet meget vig-
tigt  fynsk  karakteristika.
På trods af det lange men-
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Kunstudstillingen      »Shal
det uære så bl,å,±?« kan ople-
ues i Langes Magasin i peri-
odenfremt{127.juni.Derer
åbent tirsdag til fredag 13-
17, lørdag  rl-14 og søndag
13-16.


