
Kunstforening:
EF[eråHsgLæde i noMember

FREDERIKSSUNDFrederikssund
Kunstforeningåbnernyudstil-
lingmedfemisering4.novem-
ber kl.11.00 -14.00 i l.anges
Magasin.

Kunstforeningen     byder
indenforikunstensverden-der
hvormangfoldighedogskaber-
trangvækkerostilliveogsætter
tankerigang,måskeendnuvig-
tigere,heridenmørketid.

Frederikssund    Kunstfor-
ening har med denne udstil-
ling inviteret fire  altemative
kunstnere til at udstille deres
værkeriskønhamoniogmed
storforskellighed.

Udstillingen   åbner   med
en femisering, 1Ørdag den 4.
november klokken  11.00, og
der er åbent fi.em til søndag
den 19. november.

Åbningstale deme gang er
vedbestyrelsesmedlemGrethe
Olsen.

"Kunst med usædvanlige

materialer".
Åse  Højer  er  uddannet  på
Kunsthåndværkerskolen   og
Central Art School i London.
Hun laver skulpturer,  instal-
lationer og billeder af brugte
kaffefiltre.

Farvemeerudgangspunktet
for hendes billeder. Når farver-
ne er lagt på, begynder der at
opstå en historie, og efterhån-
den kommer toneme ffem.

muTiekdåavt.i:nÅs.r3:iøgio.nk.on:
centration, energi og lyst til at
arbejdemedbilledkunsten.

Gitte   Harslev   er   uddan-
net på Skolen for Brugskunst,
København, inden for tegning
oggrafik.

Hun har i mere end 40 år
arbejdetmedbillederpåpapir,
medpapirogafpapir.

Af  det  håndlavede  papir

laver Gitte collager og skulp-
turer.   Gittes   rejser   rundt
omkring i verden har været af
stor betydning og inspiration
for hende.

Gitte Harslev bor i Kulhu-
se, og har mange udstillinger i
lokalområdet.

Iana  Olsen  Morgunova  er
uddannet på Moskvas Huma-
nistiske    Universitet    med
kunsthistorie og design som
linjefag.

Iana  har  arbejdet  i  Dan-
mark i flere år som selvstæn-
digdesignerogkunstner.Hun
laver reliefbilleder med elek-
tronikrester,hvorhunnedbry-
der de eksisterende materialer,
omfortolker dem, for derefter

at rive dem en ny fom med
nyt fomål og således danne
genanvendtkunst.

Hendes kunst er et spejl af
hendes personlige udfordrin-
ger og sejre, der kommer til
udtiyk i hendes valg af farver,
motiver og materialer.

Alexandre   Savin   har   en
teknisk uddannelse og arbej-
der inden for lndustrial Art.
Han bruger en teknik kaldet
Assemblage - skabelse af kom-

positionerfraobjekterogdele
afmekanismer.

Inspirationentilhansarbej-
dekommerfradegamlemeka-
nismer  og industriel  design.
Efter mange års eksperimen-
ter og forskning har Alexan-
dre udviklet sin egen person-
1igestil,hvorhanskabermale-
rier, skulpturer og Wearable
Art -kunstgenstande der kan
bruges i beklædningsdetaljer
samtsmykker.
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