
Maler og  grafiker Bernhard  Lipsøe ved sit trilogi-maleri  -  .>Havet<<,  »Universet«  og  >>Himlen«.
Duen er et gennemgående motiv på de malerier Lipsøe har valgt at udstille i Bibliotekssalonen.
Malerier, der er glade og livslystne. (Foto: Jørgen Rubæk).-n= cJ  -r\ -8+

Duen, som symbol på
frEhed

Til de smukke og meget vel-
anbragte  toner  af  Jonathan
Livingstone   Seagull   -   histo-
rien  om  en  måge,  der  higer

*Fihed  -  lod  kunstneren
Bernhard Lipsøe i lørdags en
hjmmelblå    silkepapir§ballon
med  et  duemotjv  gå  til  vejrs
over Bibliotekssalonen  i  Fre-
derikssund,  hvor han frem til
den  13.  oktober udstiller ma-
lerier.

Diien,  som  symbol  på  fri-
hed, og begrebet frihed  i det
hele     taget,     er     gennem-
gående  tema  i  de  malerier
Bernhard  Lipsøe  har valgt at
udstille i Frederikssund.

Der   er   stort   intensitet   i
Bernhard  Lipsøes  malerier  -
de  er  mættede  og  stærke  i
farveme og  symbolikken.

Udstillingen   er  arrangeret
af   Frederikssund    Kunstfor-
ening,   og   kan   ses   i   Biblio-
tekssalonen,  Jernbanegade,
hverdage  fra  kl.14  til  17  og
lørdage  fra  kl.10  til  17.  Der
er gratis adgang.

Med  en  føntørrer  blæser  Bemhard  Lipsøe  sin  himmelblå
silkepaipirsballon  op.  Læg  mærke til  det  hvide  duemotiv  på
ballonen.



0g her er den i flugt over bibliotekets
om havmågen Jonathan, der ønsker sin f-rihed.

Tirsdag den 2. oktober 1984

Kunsludstilling
fik flyvende start
FREDERIKSSUND :
Frederikssund       Kunstfore-
nings  ny  udstilling  i  Biblio-
tekssalonen  har  i  bogstave-
ligste  forstand  fået  en  »fly-
vende   start«.   Udstillingsåb-
ningen  i lørdags blev nemlig
markeret ved en happening,
hvor en stor lyseblå ballon, to
meter i  diameter,  fyldt med
varm luft og fint pyntet med
udsmykning   blev   sendt   til
vejrs i Jernbanegade.

Happening'en var sat isce-
ne  af  kunstneren  Bernhard
Lipsøe og markerede - ifølge

Lipsøe -»en hyldest til livet«.
I  den  kommende  tid  vil  der
være lejlighed til at se aridre
af  Lipsøes  »påfund«  på  lær-
red.  Frem  til  13.  oktober  vil
der i  Bibliotekssa]onen være
udstillet et udsnit af Lipsøes
kunstneriske arbejder, og de
kan ses hvei.dage kl.  14-17 og
lørdage  kl.  10-13.

Bernhard  Lipsøe  har  eget
galleri og har tidligere udstil-
let  i Frankrig,  USA og Eng-
land  samt  rundt  om  i  hele
Danmark.

ta.g.,. Iøpet af vinden og Niel Diaimonds smukke musik

Bernhard  Lipsøe  og  kunstforeningens  fomand  Torben  H]ort  1
samtale  ved to  bllleder der ser sine  landskaber i  »dueperspek-
tlv«.

Livsbekræftende
kunst
Da     kunstmaleren     Bemhard
Lipsøe lå på ryggen i Frederiks-
sunds  gågade  og  med  en  mini-
hårtører i  hånden  blæste  varm
luft   i   en   ballon,   der   skulle
sendes  op  over byens tage,  var
der mere end een, der erindrede
sig   sætningen:»Den   gik   ikke
Grandberg«.  Men  den  gik  for
Bemhard  Lip§ø.  Hans  blå  bal-
lon, dekoreret med en hvid due,
overvandt    tyngdekraften     og
steg  op  over  byen,  og  var  et
godt symbol på hans kunst som
i  de  kommende uger kan  ses  i
Frederikssund   Biblioteks   ud-
stillingssalon i Jembanegade.

Bemhard  Lipsøes  kunst  kan
bære den optimisme og hyldest
til frden og livet, som den er et
udtryk for.

Med  Bemhard  Lipsøe-udstil-
lingen     tager     Frederikssund
Kunstforening  hul  på  sin  vin-
tersæson,  og den er en fomem
start.  Der  er  ikke  mange  bille-
der på udstillingen men alle er
værd  at  dvæle  ved  og  i  deres
farver    og    linier    fomemmes
kunstnerens    traLng    til    at    §e
tilværelsen   i   et   »dueperspek-
tiv«.                                                    b-.

Ballonen overvandt tyngdekraften og steg til tops.


