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FREDERIKSSUND:IIørdagsvar

der femisering på Frederikssund Kunstforenings særudstilling i l.anges Magasin i anledning af Frederikssund Vikingespils50årsjubilæum,og
det trak rigtig mange meimesker til.

Fuldt forq.ent, for Frederikssund Kunstforening havde
samlet
en
imponerende
mængde lokale kunstnere og
tidhgere bysbøm og fået sammensat en særdeles seværdig
udstilhgafhøjkvalitet.

Ved indgangen til Langes
Magasin støder man straks på
den stærkt kontroversielle
kunstner, ]ens Galschiøt Chri' stophersen, i formaftoppenaf

engigantiskskamstøtte.Oppe
på 1. sal ved trappen står en
tyndere udgave af skamstøtten,dererblevetenslagsvaremærke for kunstneren.
Selv kuime det tidligere bysbam, som nu bor i Odense,
ikke komme til ferniseringen,
da han skulle åbne en ATrACkonference i Odense.
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i Langes Nlagasin. Her ses
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FREDERIKSSUND:IIørdagsvar

der femisering på Frederikssund Kunstforenings særudstiuing i hnges Magasin i anledning af Frederikssund Vikingespils50årsjubilæum,og
det trak rigtig mange memesker til.

Fuldt fortjent, for Frederikssund Kunstforening havde
samlet
en
imponerende
mængde lokale kunstnere og
tidligere bysbøm og fået sammensat en særdeles seværdig
udstillingafhøjkvalitet.

Ved indgangen til Langes
Magasinstødermanstrakspå
den stærkt kontroversieue
kunstner, ]ens Galschiøt Christophersen,ifomaftoppenaf
engigantiskskamstøtte.Oppe
på 1. sal ved trappen står en
tyndere udgave af skamstøtten,dererblevetenslagsvare-

mærke for kunstneren.
Selv kunne det tidligere bysbam, som nu bor i Odense,
ikke komme til ferniseringen,
da han skulle åbne en ATrACkonference i Odense.
Billed- og tekstflkunstneren
Hame Galschiøt viser i underetagen en række spændende
billederafaffikanskedyr,lavet

af håndlavet papir, som hun
harsyetpå.

Ved siden af udstiller Anne
Ravn pileflettede kurve for
førstegangheriområdet.
På 1. sal sprudler det også af
kreativitet. Bl.a. har Ole Kor-

tzaunoglemegetflottecroquis-collager med på udstillingenogBodilEjeharbådeakrylbilleder og spændende emaljeskåle.

Som et lille kuriosum byder
udstiningenogsåpåenskulp-

af de spændenSkamstøttenaf|ensGalschiøtchristophersen.€.ren
-de kunstværk6r, der er med på Frederikssund Kunstfor:nin.gs
-=rddstiiiingiLangesMagasin.VedskqTs.t.gFenseshfrfia.V=T5tre
-LisiAarup,-kunstf6renindånsfiomandLisNi.eisen,ogAnneRavn
(Foto: Steen Westh)

tur af stensliber og kunstner og som virkelig er et besøg
Emanuel Nielsen, dervarmed værd, kan ses ftem til lørdag
til at stifte Frederikssund den2.juni.
Kunstforening i 1945.
Udstillingen, der tæller i alt
15 professionelle kunstnere

/

