
PodilEie.viserbådebillederogsineflotteemaljearbejderpåsærudstillingeniLangesMagasin.Herses
hun i selskab med to af de andre udstillere. Leonard Olchansky og Niels Sylvest (th). (hoto Steen Westri)

Flotudbudaflokal
]9!+E%4t£2EP8esMagasin
FREDERIKSSUND:IIørdagsvar
der  femisering  på  Frederiks-
sund  Kunstforenings  særud-
stilling i l.anges Magasin i an-
ledning  af Frederikssund  Vi-
kingespils50årsjubilæum,og
det trak rigtig mange meime-
sker til.

Fuldt forq.ent, for Frederiks-
sund    Kunstforening    havde
samlet      en      imponerende
mængde lokale kunstnere og
tidhgere bysbøm og fået sam-
mensat en særdeles seværdig
udstilhgafhøjkvalitet.

Ved   indgangen   til   Langes
Magasin støder man straks på
den    stærkt    kontroversielle
kunstner, ]ens Galschiøt Chri-

'   stophersen, i formaftoppenaf

engigantiskskamstøtte.Oppe
på  1. sal ved trappen står en
tyndere  udgave  af skamstøt-
ten,dererblevetenslagsvare-
mærke for kunstneren.

Selv kuime det tidligere bys-
bam,  som  nu  bor  i  Odense,
ikke komme til ferniseringen,
da han skulle åbne en ATrAC-
konference i Odense.
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FREDERIKSSUND:IIørdagsvar
der  femisering  på  Frederiks-
sund  Kunstforenings  særud-
stiuing i hnges Magasin i an-
ledning  af Frederikssund  Vi-
kingespils50årsjubilæum,og
det trak rigtig mange meme-
sker til.

Fuldt fortjent, for Frederiks-
sund    Kunstforening   havde
samlet      en      imponerende
mængde lokale kunstnere og
tidligere bysbøm og fået sam-
mensat en særdeles seværdig
udstillingafhøjkvalitet.

Ved  indgangen  til  Langes
Magasinstødermanstrakspå
den    stærkt    kontroversieue
kunstner, ]ens Galschiøt Chri-
stophersen,ifomaftoppenaf
engigantiskskamstøtte.Oppe
på  1. sal ved trappen står en
tyndere  udgave  af  skamstøt-
ten,dererblevetenslagsvare-
mærke for kunstneren.

Selv kunne det tidligere bys-
bam,  som  nu bor  i  Odense,
ikke komme til ferniseringen,
da han skulle åbne en ATrAC-
konference i Odense.

Billed- og tekstflkunstneren
Hame Galschiøt viser i unde-
retagen en række spændende
billederafaffikanskedyr,lavet
af håndlavet papir, som hun
harsyetpå.

Ved siden af udstiller Anne
Ravn   pileflettede   kurve   for
førstegangheriområdet.

På 1. sal sprudler det også af
kreativitet.  Bl.a.  har  Ole  Kor-
tzaunoglemegetflottecroqu-
is-collager  med  på  udstillin-
genogBodilEjeharbådeakry-
lbilleder og spændende emal-
jeskåle.

Som et lille kuriosum byder
udstiningenogsåpåenskulp-

af de spænden--de kunstværk6r, der er med på Frederikssund Kunstfor:nin.gs
-=rddstiiiingiLangesMagasin.VedskqTs.t.gFenseshfrfia.V=T5tre
-LisiAarup,-kunstf6renindånsfiomandLisNi.eisen,ogAnneRavn

(Foto: Steen Westh)

tur af stensliber og kunstner     og  som  virkelig  er  et  besøg
Emanuel Nielsen, dervarmed     værd, kan ses ftem til lørdag
til    at    stifte    Frederikssund     den2.juni.
Kunstforening i 1945.

Udstillingen, der tæller i alt
15   professionelle   kunstnere /

Skamstøttenaf|ensGalschiøtchristophersen.€.ren


