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Særimneriparade i
LangesMagasin
Kunstforeringensudst{lling&bned,emed,etbrag
Frederikssund: Det
blev et tilløbsstykke,
da Frederikssund
Kunstforening lørdag
formiddag havde ferni-
sering på 15 »Særi-
mnerkunstneres«
arbejder i Langes
Magasin. De rosende
ord fløj gennem de
trange lokaler, og i den
sidste ende fik luften
også lidt ekstra kryd-
deri.
En gruppe kendte kunstne-
re,  knap  90  udstillede  vær-

ker, over 100 gæster, en glad
formand   for   kunstforenin-
gen og en griserøgter i hopla.

Dette var hovedingredien-
serne  i  den  menu,  der blev
budt på i Langes Magasin i
lørdags.       Kunstforeningen
servei.ede,   og   det   smagte
godt.

Den røde løber var da også
rullet ud over Sivegaden, fla-
gene  var  på  plads,  og lurb-
læserne markererede på sla-
get  11, at nu åbnede udstil-
lingen      med      »Særimner-
kunstnernes«   arbejder.   De
15   deltagende  kunstnere  i
udstillingen   er   de   samme
kunstnere, som deltager i de-
korationsarbejdet     på     de
mange glasfibergrise, der er

ankommet til Frederikssund
i år i anledning af vikinger-
nes  50-års jubilæum, men i
Langes       Magasin       viser
kunstnerne helt andre sider
af deres evner.

Skulpturer, malerier, pile-
flet,   keramik,   emaljearbej-
der, instalationer og tegnin-
ger fyldte  da også godt op i
lokalerne, men  det var lyk-
kedes kunstforeningen at få
plads til næsten det hele.- Da vi startede med at stil-
le op, tænkte vi, hvad er det,
vi  har  indladt  os  på,  sagde
Kunstforeningens   formand
Lis   Nielsen   i   sin   fernise-
ringstale,  men  det  endelige
resultatet var hun  godt  til-
freds med.

Tre af de deltagende kunstnere puster ud. Fra uenstre er det Li,se Aarup, Niels Syli)est
Og IJeonard olchcmsky.             _an   mn  s`,nTpnnQ  ,æ.Te"e.      ocorTngenuH.€°:°:.f::LSDS.k.°.U.

Lis Nielsen lagde dog ikke
skjul på, at det var et hektisk
arbejde  at  få  samlet  de  15
kunstneres værker sammen
og mindst lige så svært at få
dem hængt op i m\agasinet.

Noget i luften
Så blæste lurblæserne igen,
og  griserøgter  Bert  Walter
tog ordet. Bert Walter er den
egentlige    ophavsmand    til
det nuværende glasfibergri-
seri i Frederikssund, og han
har på den måde også en vig-
tig rolle i den aktuelle udstil-
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g::åtano`#.:`åns%iåeendeEavgå
købt et gult gummislips med
en lyserød gris på.

Det slips var årsag til flere
misundelige  blikke,  og  det
kan oplyses, at det kan købes
i »Festshoppen« i Frederiks-
sund.

-  Ligesom  mennesket  er
grisen nem at tæmme, og det
er nok også baggrunden for,
at man kan få kunstnere af
denne   kaliber  til   at  være
med  i  alt  det  her,  og ingen
har foreløbigt sagt nej, råbte
Bert Walter til forsamlingen,
der tog godt imod griserøgte-
rens tale.

-  I  dag har vi  vist,  at  en

åtøffå6vfdaenr:,æ.rgesfåufiÆ,åågi
af de 15 fremmødte kunstne-
re hver en lille spiselig grise-
vingummi, en såkaldt Særi-
mner-medalje, der blev båret
inEEåaeftåaed.kunstnere,som

Bert  Walter  har  fået  til  at
male en gris, er Leonard 01-
chansky, der de sidste 30 år
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Kunstnere og arrari,gører tog opstilling foran Langes Magasin. Fra uenstre ses Bert Waltei., Niel,s Syluest, Li,se Aar.
up, Leonard OlcJwnsky, Bernhard, Lipsøe, Li,s Nielsen, Inge Li.se Øhrberg, Sonny Asemota, Jeppe Hagedorn-Olsen_,
ALnne Ravn og Bodi,l Eje. Derudouer deltager Ruben Calmer, Hanri,e Galschiøt, Jens Galschiøt, Ol,e Kortzau og Wi,l,.
l,i,am Shotte Olsen på udstiutngen i Langes Magasin.
har boet i Fristaden Christi-
ania, som han var med til at
grundlægge.  0g  Olchansky
satte    sit    eget    personlige
præg   på   festlighederne   i
Langes  Magasin  i  lørdags,
for midt i det hele fyrede han
op i den medbragte pibe, og
duften af cannabis fik smile-
ne frem på både kunstneres
og gæsters læber.

-   Hva'pokker,   det  gør  jo
ikke  noget,  vurderede  både
Bert Walter og  Lis  Nielsen,
og  det  lille  indslag  fra  01-
chansky  var   da   også  blot
med til at understrege, hvor
fi.it,  festligt  og folkeligt  det

egentlig var i Langes Maga-
sin i lørdags.

Galschiøts
Skamstøtte
Blandt de deltagende kunst-
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og etablerede.

En   af   dem   er   Odense-
kunstneren  Jens  Galschiøt,
der  faktisk  er  vokset  op  i
Frederikssund,  og  i  Langes
Magasin      udstiller      han
blandt andet toppen af hans
otte meter høje Skamstøtte.

Skamstøtten,  der  består  af
50     smerteligt     forvredne
menneskerkroppe, blev rej st
første  gang  i  Hong  Kong  i
1997, og siden har den været
verden rundt, men nu er top-
pen altså nået til Frederiks-
sund.

Toppen      af      Galschiøts
Skamstøtte  er  dog  bare  et
godt tilbud på udstillingen i
Langes  Magasin,  og  det  er
nærmest  en  umulighed  at
fortælle om alt det, der lige
nu står eller hænger i maga-
sinet.

-  Kunst  skal  ikke  beskri-
ves,  det  skal  opleves,  sagde

Foto:.Lars Skot

Lis Nielsen i sin tale, og den
opfordring lader vi derfor gå
videre her.

15  »Særimnerkunstneres«
arbejder kan ses frem til den
2. juni. Tirsdag til fredag er
der  åbent  fra  13-17,  lørdag
fra  10-13  og  søndag fra  13-
17.
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