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KÆLIGHED TIL KUNST

lndbydelse til udstillingen
28. februar - 14. marts 2004

Ferrisering
lørdag den 28. februæ kl.  11-14

01e Lindboe - højskoleforstander, ].oumalist. forfatter m.v.
vil være til stede på ferniseringsdagen.

Musikalsk indslag: 'Ihomas Sunke Hansen

Venlig hilsen og på gensyn
F`re deriks sund Kunstforening

Langes Magasin. Østergade 3. F`rederikssund
Åbringstider:

tir.-fre.13-17,1ør.11-14,  søn.13-16



"Kunst er en uirus mcLn ikke kan helbredesfor ..."

OLE LINDBOBS KUNSTSAMLING

At samle lmnst er en særlig lidenskab, som skaber da8lig
glæde. At det også er en upraktisk lidenskåb kan forklæes ved.
at næsten ingen ]mnstsamlere bor i et hus, der har vægge nok
tfl at rumme bare en middelstor kunstsamling. Det er i]dæ helt
så sjovt bare at have gemt det væk. Kunst skal ses - og opleves.
Geme hver dag, for gode billeder bliver man aldrig træt af at
kigge på. 0g forresten elsker de fleste kunstsamlere at vise
deres bineder ffem.

0le Lindboe - forstander på Kunsthøjskolen 'Ihorstedlund -
begyndte at samle på kunst for over tyve år siden. I dag har
han mere end 1.000 kunstværker i sin samling (malerier.
grafik. tegninger og skupturer) og samlingen vokser stadig med
forbløffende hast. Hovedparten af samlingen består af dansk
nutidskunst. ffa Cobra og ffemefter, men også en række
uderiandske kunstværker er kommet tfl.
Alle stflarter er repræsenteret - ffa det abstrakte over til det
ekspressioristiske og figurative. FTa det pæne til det
provokerende.

Til alle-jer: Tag med samleren ind i hans kunstkabinet- og
se bl.a. billeder af:
Karel Appel, Piene Alechinsky. Ejler Bille, Comeille,
Asger Jom, Bent Holstein, Ulrik Hoff, Kristian Homsleth.
Jesper Knudsen. Sergei Sviatcenko. Claus Roland,
Bentemarie Kjeldbæk og mange andre.
Det er dog kun en mindre del af samlingen. der kan vises i
Langes Magasin.

God fomøjelsel
Ole Lindboe og F`rederikssund Kunstforering



Vores næste udstilling i Langes Magasin bliver den
i2. -27. ].m 2o04.
Her vil Frank Hammershøj vise sine dejlige oliemalerier og
Sten Lykke Madsen sine eventyrlige keramiske arbejder.
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