
JOseph Salamol

Fernisering  lørdag d.  23. februar kl[  13115
Niels  Elberling  og  Jørgen  Lykkegaard  sørger for en  stemning.sfuld
mus.ikalsk underholdning.

Hanne Sie

-Zj,_

udstiller i Frederikssund Kunstforening d. 23.02 -10.03

#Fnå:,#aåi:n.-`fre?:i:I#7e,Før.`k'.31610-:4[rseødn:rt,ts3u-Tg



I Kuhstforeningen er vi glade for at kunne vise
deh kommende store udstillihg med to yderst
markante kunstnere.

Joseph Salamoi
Billedhugger Joseph Salamon viser skulpturer i sten og  bronze, og
billedkunstner Hanne Sie viser malerier, akvareller og grafik.  De er
begge anerkendte og værdsatte kunstnere -begge medlemmer af
Billedkunstnernes Forbund  og  Danske Grafikere  -Joseph  Salamon
tillige af Dansk  Billedhuggersamfund  og  Kunstnersamfundet.

Joseph  Salamon  er  kendt  i   kommunen  for  sine  udsmykninger  i
Slangerup   (Erik   E].egod,    Slangefontænen    og    Kingoskolen)   og
Frederikssund   (Mor  &  Barn   i   Rådhushaven  og  Skuipturiandskab
ved Tippen).  i  io  år har han  undervist i  skuiptur på Thorstediund
Kunsthøjskole.

Han   er  født  i  Transsyivanien,   uddannet  på   kunstakademierne  i
ltalien   og   København   og   er   gammel   Charlottenborg   udstiller.
Han   har  udført  over  40   udsmykninger  i   forbindelse   med   land-
skab  og   arkitektur  både   i   Danmark  og   udiandet,   hvor  han  tii-
iige  er  repræsenteret  på  adskiiiige  museer.  i  sit  arbejde  forsøger
Saiamon  at  udæske   stenens  hemmeiighed  og  fremkaide  ånden  i
værket. Han er en enspænder som selv udfører sine skulpturer -han
sender ikke  modeller til  Kina  eller Vietnam  for at  blive ``Iavet``  der.

www.Salamon.dk



www.hannesie.dk

rlanne sie
Hanne Sie  har bi.a.  udstiilet på  Kunstnernes  PåskeudstiHing  og  på
talrige  gallerier  og  kunstforeninger  i  Danmark.  Hun  har  desuden
udstiliet  på  mange  internationaie,  censurerede  udstiiiinger  og  er
repræsenteret på flere  museer i  Danmark og  Europa.

Hanne Sie har udført en  række udsmykningsopgaver i  både privat
og   offentligt  regi.   Udgangspunktet  for   Hanne   Sie  er  sanseind-
tryk og tankeeksperimenter.  Hun  arbejder koloristisk i  et abstrakt
lyrisk  univers,  hvor  perspektivet  ofte  er ændret  eller  helt  opløst.
Værkerne ånder af iængsei og håb og udtrykker føieiser fra iys bm
glæde til  trodsig  smerte.

Kunstnernes produktion og lange CV6r -se hjemmesiderne!



Datoer i foråret, som det er værd at holde øje med:

FERNISERING=
lørdag d. 23. februar fra kl.  13.00 til  15[00

GENERALFORSAMLING=
torsdag d. 21. marts i Elværket kl[  19.30

Dagsordenen  for generalforsamlingen  kan
0

ses pa vores  hjemmeside under ''Foreningen"
i  den  øverste bjælke ->  ''referater og  dagsordener."

Til  medlemmer,  der ikke  modtager E-mail,
lægges dagsordenen  som  indstik i  invitationen,

Fotos af de  indkøbte værker til  udlodningen
kan  ses  på  vores  hjemmeside  under "biiieder"
i  den  øverste  b].ælke.

SOMMERUDSTILLING  MED TROELS TRIER:
fra lørdag d[ 25. maj til søndag d. 9-juni

Venlige  hilsener og  vel  mødt  !
Bestyrelsen  i  Frederikssund  Kunstforening

Foreningens hjemmeside:
www.frederikssund-kunstforening.dk

Foreningens kontaktinfo:
formand@frederikssund-kunstforening.dk
tlf.  27  14  32  52

kasserer@frederikssund-kunstforening.dk
tlf.  27  77 87  09


