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Emanuel Nielsen -Færgelunden

1945 - 2005

Frederikssund Kunstforening stiftet 23. februar 1945
„Sta[.ten og de fø[.ste J5 år"
Der er sket så meget, og så mange har været aktive. Det

meget og blev æresmedlem no. 2 - men ellers må vi stolte

kan ikke alt nævnes, men det kan findes i foreningens

konstatere, at så mange deltog og sled for at give deres

bestyrelsesprotokoller -og her kan det læses. Men...

Det var tiden, hvor dansk bevidsthed og værd fandt

medborgere en mulighed for nogle pragtfulde og rige
oplevelser. 0g det skal de have tak for.

sig selv igen - kort t`or befrielsen. En gruppe frede-

rikssundere onskede at tilfiire byen et loft - en kunst-

„De seneste 15 åi."

forening -en mulighed for tilfiirsel af æstetisk nydelse og
oplevelse for alle i byen. Det vigtige var alsidigheden - de

Det har været en tid, hvor Kunstforeningen har understottet

forskellige kunstarter.

nærsamfundet

billedkunst, skulpturel

kunst.

med

kunst

ved

hojdepunkter

som

'Realskolens 100 år', 'Vikingespillenes 50 år', store lokal

koncerter.

Gruppen bestod af indsigtst`iilde borgere med et godt

kunstneres runde år med 'Thorvald Hagedom Olsens 90 år

islæt a[` lokale kunstnere, og medlemstallet udgjorde snaii

og 100 år', 'Gerda Rytter 90 år', 'Kunstforeningens 50 år'

3 °/o af byens befolkning. Det er fascinerende at læse

og med mere end 150 forskellige kunstnere præsenteret i en

mangfoldighed af udtryksfomer.

protokollerne og folge bestyrelsernes kampe for at holde
foreningens aktiviteter på et hiijt niveau -undertiden med
de få stædige slidere - undeiliden med en mere talrig
bestyrelse, der med cigede kræfter og alsidighed bringer et

grænsende herreder har vist deres dygtighed og provokation
og har begejstret på vej til deres nuværende hoje niveau.

ekstra loft.

Men der er også sogt udenfor lokalområdet med udstillende

Adskillige lokale kunstnere i Frederikssund og til-

lyst til det nye og lysten til at bringe kunsten til borgerne

kunstnere fra resten af Danmark med Færoerne og fra de
nære østerso-lande - Sverige, Litauen, Polen - og helt fra

i byen eller til at bringe borgerne til kunsten, hvor den

Frankrig tilflyder kunsten.

fandtes. Undertiden var det de lokale kunstnere, der viste

Utallige kunstarter er fremvist - og se om ikke det er dæk-

kunstens væsen - undertiden var det ved foredrag,

kende -med skulpturer i granit, træ, bronzer. glas. porcelæn,

Tiden var gennemsyret af brydninger, af aktivitet, af

udstilling, film om verdenskunsten der blev f®rt til byens

stentoj, jern og kombinationer heraf - lærreder med olie og

viden og nydelse - undertiden var det nutidens kunst og

akryl ~ papir og karton som malerier. gouacher, akvareller -

til tider var det kulturområders kunst gennem tiderne, der

skåie, krukker, vaser og fade i glas, porcelæn, stentoj -

fandt hertil. Der var mange store lokale kunstnere. der

smykker af perler, glas, sten, jem, stål, siilv - de fineste og
sarte væverier, fletterier og knytninger. Fotokunst, emalje

blev t`remvist og deltog aktivt - J.F.Willumsen udstillede

som 85-årig, blev æresmedlem af kunstforeningen, blev
fejret som 90-årig og fik sit eget museum i byen.

Foreningen deltog i meget af det der riirte sig, var med
\'ed nye tiltag og i front ved mange af de skelsættende

på stål, installationer ~ så mangfoldigt - så mangfoldigt -og
aldrig udtomt.
Så mange er blevet fremvist - så utrolig mange har vi
måttet henvise til senere eller andetsteds. Så mange har set

aktiviteter i byen. Hvert år - det ene efter det tidligere -

det - tusinder af mennesker - fra de unge i skoleklasserne,

nye udstillinger` nye aktiviteter - holde livet og inspi-

forældregenerationerne, de ældre med born og bornebiirn.
0g kom blot alle som har lyst, den nye oplevelse hcirer

rationen i gang.

Man bor ikke nævne nogle enkelte fra den tid -og dog
Emanuel Nielsen, der ydede så meget, inspirerede så

fremtiden til.

Velkommen til
fernisering på vores jubilæumsudstilling

„Frederikssund Kunstforening 60 år -En kunstnerkavalkade"

Søndag den 27. februar 2005 kl. 14 -16
i Langes Magasin

Borgmester Knud Christoffersen vil åbne udstilljngen.
Musikalsk indslag ved

Mogens Christensen og Jørgen Lykkegaard.

Venlig hilsen og på gensyn
Frederikssund Kunstforening

Jubilæumsgave ti]

kunstforeningens
medlemmer:
Litografi/stentryk

udført af
Grafiker Bo Rødding

„Frederikssund Kunstforening 60 år - En kunstnerkavalkade``
Jens Bohr - Victor Brockdorff - Per Baagøe - Johannes Carstensen - Ib Geertsen
Majken å Grømma -Th. Hagedorn Olsen -Stine Ring Hansen -Ole Heerup
Karsten Krogstrup -Ove KØser - Morten Lassen - Steffen Martin - Peter Misfeldt
Emanuel Nielsen - Morten Nielsen - Niels Nielsen - Ulf Rasmussen

Lene Regius - Svend Ritter - Hjalte Skovgaard - Henriette Sonne - Sten & Papir
Ernst Syberg -Jette Thyssen -Per Weiss -Jørgen Wieberg -J.F. Willumsen

Langes Magasin, østergade 3, 3600 Frederikssund
27. februar - 13. marts 2005
Åbningstider: Tir-fre 13-17, Iør 11-14, søn 13-16

„Frederikssund Kunstforening gennem 60 år"
Gamle plakater, avisomtaler, fotografier m.v. fra foreningens udstillinger

Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 3, 3600 Frederikssund
28. februar - 15. marts 2005
Åbningstider: Alle hverdage kl.11 -16, week-end efter aftale

Tak til:

Privatpersoner der har stillet billeder til rådighed

Nordea Danmark Fonden for økonomisk støtte

