på Winumsen-museet

I eftermiddag åbner Frederikssund Kunstforening sin 4. forårsudstilnng på J. F. Willumsens Museum. Denne gang er
det maleren Vibeke Alfelt og
væveren Bodil Bødtker-Næss,
der er kunstforeningens gæster.
Når kunstforeningens formand, arkitekt Torben ltiort,
byder velkommen ved ferniseringen, kan han ikke alene
takke de to kunstnere fordi de
tog mod invitationen. Han kan
også rette en tak til J.F. Willumsens Museums bestyrelse og
museets direktør Leila Krogh
for et godt samarbejde omkring
kunstforeningens forårsudstillingar, samtidig med at han
siger »tak for denne gang« .
- Jr }det er lidt vemodigt.

Vibeke Alfelt havde sin mand, maleren l,ars Aakirke, til at
hjælpe sig med ophægningen af de billeder, hun har valgt ud tll
udstillingen i Frederikssund.

Med de.rhe forårsudstilling sætter vi punktum for samarbejdet
Alfelt og Bodil Bødtker-Ness være med til at påvirke kommed Willumseri-museet om vosætter et flot punktum for munalpo]itikerne til en beslutres forårsudstillinger. Gennem
denne »epoke« i Frederi,k_s_sund _ ning_. Qm. uLden halvdcl. af
de sidste fire år har museet
Kunstforenings historie, Siger Langes Magasinbygning i østhvert forår stillst 'to sale til
ergade, der ikke er optaget af
rådighed for kunstforeningen, arkitekt Torben ltiort.
kommunens inteme trykkeri,
således at vi kunne invitere
At Frederikssund Kunstfor- indrettes til et udstillings- og
vores udstillere til at være
ening nu skal finde andre mu- mødelokale. Set fra kunstforengæster i en mesters hus. Men
mu§eet har meddelt, at dette ligheder for at gennemføre stør- ingens side vil der være plads
re udstillinger har givet fore- til et større udstillingsarrangesamarbejde må ophøre. Hver
mentiqenne bygning, og såh
gang kræver det, at de to sale, ningens bestyrelse noget at
den samme fordel som Bibliosom vi får stillet til rådighed, tænke over.
Til mindre udstillinger har tekssalonen: den ligger lige ud
skal ryddes for Willumsens
man haft glæde af Bibliotekssa- til gaden, siger Torben Hort,
værker. Det kan væFkerne ikke
loneniJembanegade.Men dre- der dog hellere vil tale om
tåle. Vi er fuld af forståelse over
for dette agument, glæder os jer det sig om større udstilling, ud§tillingen, som åbner hos
over de udstillinger vi har haft
jasåmådermeldespas.
Willumsen i dag. Den er et
-Vihåber megetpå, atvikan
besøgværd,sigerhan.
b-.
her, og over, at vi med Vibeke

