Kunstpædagogen Emma L. Nielsen viser ma]erier de næste to uger i Langes Magasin. Her er hun foran udstillingens største ma]erl,
som hun har kaldt »Kødet«.
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Formerogfarverimagasin
Kunstpædagog udstiller abstrakte acrylmalerier
FREDERIKSSUND: Der er
fernisering i Langes Magasin i
dag. Det er Emma Løsecke
Nielsen, der til dagligt underviser i billedkunst, der viser
sine produktioner ffa de sidste par år. Emma Nielsen har
mange pensler i kruset. Udover at få maling op under
neglene og undervise unge og
voksne i billedkunst, arbejder
Emma Nielsen også på at få
startet et kulturelt ffitidscenter i Frederikssund.

Emma Løsecke Nielsen tripper rundt i Lmges Magasin
dagen før udstillingen åbner.
Malerier og tegninger er stillet
op forskellige steder i lokalet og
mangler kun at blive hængt op.
Det er abstrakte malerier og
tegninger, som fok i de næste
to uger for lejughed til at opleve
og købe. Motiveme er ikke lige

til at få øje på ved første kik,
men det er heller ikke kunstpædagogens hensigt.
Emma Nielsen står foran udstillingens største maleri i røde
farvenuancer, §om hun ham
valgt at kalde »Kødet«.

- Jeg vil hellere have, at det
giver et gip i maven på folk, når
de ser maleriet end, at de kan få
øje på et par skiver kød, konstaterer hun.
Flere biueder er beskrivelser
af følelser som aggressivet og
drømme. Men mange af hendes
motiver er også hentet på ferierejser med familien.
- Jeg prøver at beskrive de
følelser og §temninger, der er
ved et bestemt motiv. At beskrive følelseme på maleri er en
måde at komme over et problem, at gå dybere og trænge
ned i det. Jeg arbejder meget

med faLrver og former i mine
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malerier, forklarer hun.
Emma Nielsen har ikke haft
så meget tid til at udstille siden
hun trådte ud af Kunstakademi-

af amatørmalere - og enkelte
pensionister er gået sammen i
en arbejdsgruppe, som indtil nu
undersøger mulighedeme. Der
er sendt ansøgninger til Socialministeriet, og kommunen har
fået besked om planeme.
- Det er helt sikkert, at vi har
brugeme til et kultut-center.
Flere bygninger bliver muligvis
snart ledige, og der kunne så
være en biJled-skole, undervis-

et i 1971. Straks efter fik hun

arbejde som lærer i kunstforståelse og formning på Ftederikssund Gymnasium. Nu har hun
også undervisning på VUC. Til
gengæld er der smør på brødet.
- Det er meget spændende at
møde motiverede voksne på enkeltfagskurser på VUC. Tiden
flyver afsted, og det er utroligt,
hvor meget de lærer på et år.
Jeg prøver meget i min undervisning at inspirere deltageme
til at gøre noget selv, siger Emma Nielsen.
Når kunstpædagogen ikke
underviser eller maler, planlægger hun sammen med andre at
starte et kulturelt fritidscenter i
Frederikssund. Hendes mand,

ning, cafe, og plads til støiTe

musik- og teaterarrangementer,
siger Emma Nielsen.
Men indtil videre venter ar-

bejdsgruppen på svar fh myndighedeme om støtte, så alt kan
ske endnu.
Ferniseringen i dag er kl. 11,
og der bliver lej nghed til at høre
bluespræget musik om fomiddagen fra fire Frederikssundmusikere.
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