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Søskende udstiner under
samme tag i barndomsby
Præsenterer smykker og skulpturer, vævede emner og akvareller
Hanne og Jens Galschiøt Christophersen med en af bronceskulptureme, der placeres side om side med en ikat-vævning.

Foto..JemsErikl,arsen

cheorganisationer. Det er et
sølvsmykke til Dronning Magrethe. Hun skal have det i fødselsdagsgave. Jeg går også og
venter på tre tons Berlin-mur til
en skulptur, der skal symbolisere Berlinmurens fdd i november i fior. Umiddelbart efter
murens fåld skrevjeg til østberlins borgmester om min ide.
Den fåldt tilsyneladende i god
jord. Det sidste jeg hm hørt fra

østbemns er, at der er tre tons
Berlinmur på vej, men vil se
murstykket i Odense, før jeg
tror på det, siger Jens Galschiøt
Christophersen, der mener at
han har £ået en uventet succes
som sølvsmed og kunstner.
b_.

bl.a. har designet tesktiler til det
FREDRIKSSUND: Under
Langes Magasinbygnings tag japanske marked .
På udstillingen præsenterer
præsenterer Frederikssund
Kunstforening i de kommen- hun vævninger, billedsyninger
de 14 dage skulpturer og og akvareller.
Lillebror Jens, der er 36 år,
smykker, vævede emner og
akvareller af søskendeparret udstiller prøver på sine sølvJens og Hanne Galschiøt Chri- smykker, men ruller og§å det
stophersen. Foruden den tungere skyts frem i form at
kunstneriske åre, har de det stærke stoflige bronceskulptutll fæl]es, at de trådte deres rer.
barnesko i Frederikssund.
Jens Galschiøt ChristopherAllerede fredag eftermiddag, sens vej til kunsten gik via
da Hanne og Jens Galschiøt, Lindø Skibsværft, hvor han
hjulpet af medlemmer fi.a lærte som kleinsmed. For en
halv sne§ år siden begyndte han
kunstforeningens
bestyTelse,
at bruge sit håndværk som sølvvar ved at få »styr« på udstillinsmed. Han smedede sine §mykgen, kunne det fomemmes, at ker over støbte emner. Emnerdet er en udstilling, der vil none blev større og større, og så
8et!
blev broncen metallet.
- Jeg tror på, at alt er muligt.
Frederikssund KustforeninDet er det tilsyneladende også. I
gen holder femisering i dag kl.
11.00.

Hanne Galschiøt er 46 år.

Hun blev uddannet i sin far
forretning i Frederikssund, der
dengang hed »Magasin Christophersen«. Så gik turen til Kø-

benhavn hvor hun på Kunsthåndværkerskolen blev hun uddannet som tekstildesigner. I
dag er hun med i D.K.L.'s Kø-

benhavnergruppe, der har deres
værksted i Studiestræde, og

min sølvsmedie i Odense haLr

jeg for tiden travlt med at færdiggøre en bestilling til en af
bekædningsindustriens bran-

Jens Galschøt tiar tunge sager
med på udstillingen, og Ulrik
Moll ffa kunstforeningens bestyrelse gav en hånd .med, da
den tungeste skulle på plads.
Fom:JensErikl.a;Tse'n

FREDERIKSSUND:FrederikssundKunstforeninghavdeilørdagsferniseringiLangesMagasinpåennyudstillingmedværkeraf
Hanne Galschiøt der laver akvareller og vævninger og hendes bror Jens Galschiøt Christophersen, som laver skulpturer og
smykker.Udstiiiingeneråbentirsdag-fredagkl.13-17,lørdagkl.10-13ogSomnogetnytSøndagkl.10-13.2,7.3.9C)

