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frederikssund avis

14. september 1993

Anita Jørgensen var selv tjl stede ved femiseringen, og på billedet ses hun sammen med fra venstre Frederikssund kommunes tekniske direktør, Niels Boje Groth, ægtefællen Jøm Jørgensen,
formanden for Frederikssund Kunstforening, Lis Nielsen, og formanden for Frederikssund Handelsstandsforening og Turistforeningen, 0le Søegaard.

Skulpturer i Langes Magasin
FREDERIKSSUND:
Billedhuggeren Anitq.Jør-

gensen, der er kvinden bag
skulpturerne i gågaden i
Frederikssund, som Handelsstandsforeningen
og
kommunen skænker byen,
viser for tiden andre af sine
arbejder på en udstilling i
Langes Magasin.
Anita Jørgensen debuterede på Charlotte,nborg i
1982. Siden har hun udstillet separat bl.a. på Randers

Kunstmuseum, og hun har
deltaget i udstil\linger på
Nordjyllands
Kunstmuseum i Aalborg, Brandts Klædefabrik i Odensen, Moderne Museet Torino & Bolzano, på Cre-Dac i Paris og
været den danske deltager i
Borealis 5 i Finland.

Hun eT repræsenteret på
en række store museer og
har modtaget flere priser:
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Kunstner 1990 i Jyllandsposten og modtog ; 1991 Tagea
Brandts rejselegat.
Udstillingen kan ses torsdag-fredag kl. 10-13, lørdag
kl.10-13 og søndag kl.13-17.

Udstillingen slutter lørdag
den 25. september.

Den næste aktivitet i Frederikssund
Kunstforening
bliver en kunstudflugt til
Sorø, der finder sted søndag
den 26. september.

Torsdag 23. september 1993
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Det har heller ikke været

ste af kunstneren Anita
Jørgensens
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Formanden for Frederikssund kommunes tekniske

turen, der får sin plads
på gågadens toN ved
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Frirkegade bliver opstillet i næste uge.
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