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ALLAN STABELL
Forårsudstiiiingen er med kunstneren ALLAN STABELL. Han er en koioris-

tisk og ekspressiv maier, som er uddannet på Det kongeiige danske Kunstakademi 1969-78, hvorefter han 1978-79 uddannede sig til kunstpædagog.
Han har en lang karriere bag sig og har udstillet løbende i kendte gallerier, kunstforeninger og kunstmuseer, ligesom han løbende har undervist i
maierkunst bi.a. som afdeiingsieder på Det fynske Kunstakademi. Han har 5
gange modtaget arbejdslegater fra Statens Kunstfond og er medlem af BKF,
Kunstnersamfundet og sammenslutningen ''Kammeraterne''.

Om sin kunst skriver ALLAN STABELL: ''1 mange af mine værker arbejder
jeg med modsætningen mellem det ekspressive og det konstruktive. De konstruktive elementer i billederne er hentet bl.a. fra gamle arkitekttegninger og
refererer dermed til strukturer, der ville kunne udføres i virkeligheden.

De ekspressive ubevidste udladninger benyttes som tegn og bliver holdt
i skak af store konstruktive former i stramme kompositioner. På den måde
ligger der inden under de ordnede strukturer ubevidsthedens kaos. Jeg
forsøger at forene to af modernismens formudtryk, det ekspressive og det
konstruktive maleri og skaber dermed nye muligheder for mig selv i mine
værker.
De forskellige lag i billedet spiller hinanden ud, og der bliver arbejdet med
rum af umulige bygningskonstruktioner i et modspil til mere følsomme farvesymfonier. i nogie af biiiedernes konstruktioner opstår en genkendeiighed
og vi står tii tider og ser gennem vinduer ind tii biiiedets øvrige mange lag.
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oplevelse af magi og noget usagt. Andre billeder domineres af spillet mellem
farverne i en stærk kolorit."

Onsdag d. 29. februar fra kl. 17-20
ALLAN STABELL vil selv være tilstede.

Levende musikalsk underholdning
v/Niels Elberling & Jørgen Lykkegaard

Søndagskaffe -Kage -ALLAN sTABELL
Søndag d[ 4. marts kl.15117
Det var sådan en hyggeiig og spændende søndag eftermiddag med
Anders Kirkegaard, så vi arrangerer et nyt møde med ALLAN STABELL
i udstillingslokalet, hvor han vil fortælle om sin kunstneriske løbebane,
gennemgå udstiiiingens maierier og besvare spørgsmåi fra pubiikum.
Medlems pris kr. 20, ikke-medlemmer 60 kr.

FORÅRET 2012:
Samarbejde med Frederikssund Bibliotek:
Frederikssund Bibliotek har arrangeret en kunstvurderingsdag, hvor auktionsfirmaet: Auktionshuset i Hørsholm d. 16. februar kl. 16-19 med 3 af husets
medarbejdere vil vurdere folks kunstværker (max 3 stk.) i bibliotekssalonen.
Tilmelding til biblioteket er nødvendig: bibliotekerne@frederikssund.dk,
tif. 47 3i 25 25 eiier v/personiig henvendeise på Frederikssund Bibiiotekerne.

I forlængelse heraf arrangerer kunstforeningen en ''ByttelBytteKunst" dag: d, 22. april kl.11-17 i Elværket. Vi ved, at mange af os ligger
inde med malerier, som vi ikke har hængt op. Det er besværligt at sælge

dem, men måske er der andre, som meget gerne vii have dem. Så her vii vi
skabe et bytteforum og iave et sjovt arrangement, hvor foik kan gå rundt hos
hinanden, forhandie og se, hvad der bydes på. Bibiioteket deitager med en
stand med bøger, fiim og dvd og er parat tii at give svar på kunstspørgsmål.
Det er tiiiadt at sætte en mindstepris på værkerne. Udøvende kunstnere må
dog ikke medbringe mere end 2 stk. af deres egne kunstneriske arbejder,
idet arrangementet ikke skal fungere som kunstudstilling. Medlemmer af
kunstforeningen skal betale 25 kr. i entr6, mens ikke-medlemmer skal betale
75 kr. for at deltage.

Andre dato€r; det er værd at holde øje med:
Generalforsamling i Elværket d. 29, marts kl. 19.30

(se vedlagte indkaldelse og dagsorden)
Sommerudstilling: d. 9. maj-20. maj i Langes Magasin.
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