


skulpturen »Jeg bar med smil min byrde«, der er opstillet i Rådhushaven. I baggrunden ses
skulpturen » S ammens æ tni ng med græs «                                                    Foto..Pat4l Erik Ntelsm

Kunstenbragtind
i 100 års jubflæet
Kunstforening har formidlet udstilling i Rådhushaven

Der er et 3. element i »ind-
slaget«.   Det  står  Hederiks-
sund  Kunstforening  for,  og
det  er  en  udstilling,  hvor  ti
tidligere elever fra skolen, der
arbejder      som      udøvende
kunstnere,  viser  deres  arbej-
der. Det er maleren Niels Niel-
sen, hans bror billedhuggeren
og  maleren  Morten  Niel§en,
de tpe søskende keramikeren
Jeppe Hagedom-Olsen, emal-
j ekunstneren Bodil Hagedom
Eje og maleren og binedhug-
geren  Bent  Hagedom-Olsen.
Det er væveren og grafikeren
Jette  Thyssen,   tegneren   og
maleren Anne Buhl, maleren
og  grafikeren  Niels  Sylvest,
arkitekt og designer Ole Kort-
zau   og   keramikeren   Peter
Weiis. Alle har de det til fæl-
les, at de inden for perioden
1932  og  1970  hentede  skole-
lærdom på Frederikssund pri-
vate Realskole.

Denne  udstilling  holdes  i
Langes Magasinbygning med
femisering lørdag den 28. ok-
tober.                                        b-.

FRE DE RIKS SUND :       For-
manden  for  Frederikssund
Kunstforening, Lis Nielsen,
har formidlet de kunstneri-
ske   indslag   i   forbindelse
med det forestående 100 års
jubilæum på Frederikssund
privateRealskole.

På  lørdag  holder  Persona-
lets Kunstforening på Ftede-
rikssund Sygehus femisering
på  Dybendal.  Det  er  billed-
huggeren John. Rud, der ud-
stiller.  Det  er  ham,  der  har
skabt den skulptur, der opstil-
les  på  realskolen  og  afsløres
på skolens jubilæumsdag den
2. november. Men det er ikke
kun  på  sygehuset,  man  i  de
kommende uger kan stifte be-
kendtskab  med  John  Ruds
arbejder. Lis Nielsen har også
formået      rådhuspersonalets
kunstforening til at præsente-
re tne John Rud-skulpturer i
Rådhushaven.

De tre §kulpturer har titler-
ne    »Sammensætning    med
græs«, »Jeg bar med smil min

byrde«  og  slet  og  ret  »Sam-
mensætning«.

-  Det   var   i   forbindelse
med FTederikssund Kunstfor-
enings udstilling af John Rud-
arbejder i Langes Magasin for
to  år  siden,  at  jeg  foreslog
Fbederikssund  private  Real-
skoles bestyrelse at rette hen-
vendelse til John Rud i forbin-
delse med overvejelseme om,
hvilken  kunstner,  der  skuue
udføre det kunstværk, der var
på  tale  at  forære  skolen  på
loo-års  dagen. Jeg havde be-
søgt  udstillingen  med  en  af
mine klasser og havde noteret
mig,at eleveme var  særdeles
optaget  af John  Ruds  arbej-
der, fortæller Lis Nielsen.

Bestyrelsen bad John Rud
om et udkast til en  skulptur
med et dyremotiv.

-  Jeg fik mit forslag anta-
get og glæder mig til, at præ-
sentere det,  siger John Rud,
der også er glad for invitatio-
nen  til  at  være  med  i  »de
kunstneriske  indslag«   i  for-
bindelse med jubilæet på real-
skolen.


