.iKSSUND
Birger Kristensen
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til at understrege, at det var en ære at få tiusly hos mesteren J.F. Willumsen, mens lian var flankeret
af formanden for museets bestyre]se Sv. Arpe (t.v) og kunstforeningens formand Sv. Åge Moll.

Solenskabtelys
overudstillingen
Februarsolen sørgede for, at der
var fuldt blus på ovenlyset i de
to sale, som J.F. Willumsens
Museum har lånt til Frederikssund Kunstforenings til sin for-

årsudstilling, der blev åbnet ved
en vellykket fernisering i går.
De to udstillere, billedhuggeren
Ulf Rasmussen og maleren Helge Ernst havde, med bistand fra
museet og kunstforeningens
bestyrelse £ået præsenteret deres arbejder, som de - og
arbejderne for den sags skyld
også - kan være tjent med.
Kunstforeningens
formand,
Sv. Åge Moll, benyttede udstillingens åbning til at rette en tak
til J.F. Willumsens Museum for
»husly« og adresserede takken
til museumsdirektør Lejla Krog

og byrådsmedlemmeren Sv.
Arpe og fliv. borgmester Jørgen
Christiansen fra museumsbestyrelsen, ligesom han takkede
Ulf Rasmussen og Helge Ernst,
fordi de havde sagt ja til udstillings-invitationen.

- Det er altid spændende at
føre to kunstneres arbejder
sammen, og det er en lykke, når
man selv synes det fungere,
sagde Sv. Moll der også takkede
arkitekt Torben l|jort og redaktør Birger Kristensen for deres
oplæg til udstillingskataloget,
som kunstforeningen har udgivet med støtte fra Kreditforeningen Danmark.
Formanden for museumsbestyrelsen, byrådsmedlem Sv.
Arpe, udtrykte ønsket om, at

samarbejdet mellem museet og
kunstforeningen om foreningens forårsudstilling må fortsætte, mens Ulf Rasmussen, bad
de næste to ugers gæster på J.F.
Willumsens Museum bærer
over med, at han og Helge Ernst
havde taget plads fra mesteren
J.F. Willumsens værker.
- Det er med betænkelighed,
at man gør sådan noget, men
man føler, at det er en ære,
sagde Ulf Rasmussen.
Der var over 200 mennesker
til udstillingens åbning, og med
bi§tand fra Frederikssund Musikforening blev der også budt
på musik af Bach ved den
lejlighed. Adjunkt Aksel Jensen
spillede Bachs sonate i a-mol
for solefløj te.
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Helge Ernst

Stor inleresse for
kunstudstilling
FREDERIKSSUND :
At dømme efter forhåndsinteressen, så får Frederikssund Kunstforening fortjent
stor succes med sin aktuelle
udstilling på Wlllumsenmuseet i Frederikssund.
Udstillere er den lokale bil-

ledhugger Ulf Rasmussen og
maleren Helge Emst, Odsherred, og lørdagens fernisering havde samlet mere end
200

kunstinteresserede. De
mange gæster blev budt velkommen af først kunstforeningens formand, Sv. Åge
Moll, derefter formanden for
museumsbestyrdlsen,
byrådsmedlem Svend Arpe,

inden Ulf Rasmussen havde
ordet for påi egne og Helge
Emsts vegne at takke for invitationen til at udstille. Ulf

Rasmussen gav udtryk for
stolthed over at få lov at udstille i Willumsens hus, og
med klædelig beskedenhed
udtalte han ønsket om, at
museets gæster ikke vil blive
altfor skuffet, når de kommer og finder »mesterens«
vægge optaget af Ulf Rasmussen og Helge Emst...
Det er der nok heller ingen
risiko for. Der er skabt en
yderst seværdig udstilling;
de to kunstnere supplerer
hinanden godt, hvad den

kommende tids besøgende
selv vil kunne overbevise sig
om. - 0g iøvrigt har den første positive effekt indfundet
sig. Inspireret af udstillingen
kunne Svend Arpe i lørdags
fortælle, at han vil foreslå
Frederikssund byråd, at der
bliver afsat et beløb til indkøb af lokal kunst med henbiik på udsmykning af det
kommende ny rådhus !
Kunst og taler - men ferniseringen bød også på en musikalsk oplevelse. Den blev
forestået af fløjtenisten Aksel Jensen, der spillede Johan Chr. Bachs solosonate i
a-mol, og således yderligere
festiiggjorde
udstillingsåbnin8en.
Udstillingen kan ses i tiden
frem til 4. marts, hverdage
kl. i3-i6 og søndage kl. io-i6.

uif F`asmussen

dag den 22. februar kl. 19.30
på willumsensmuseetvilhol0g i tilknytning hertil kan
de foredragom impressionisnævnes, at Helge Ernst ons-mens malere.

Wfllumsen-museet

Helge Emst vll fortæl]e om
kunst.

I forbindelse med dette års
forårsudstilling på J. F. Willumsens Museet, hvor Frederikssund Kunstforening præsenterer billedhuggeren Ulf Rasmussen og maleren Helge Ernst, er
foreningens medlemmer i morgen aften inviteret til foredrag i
museets store sal, hvor Helge
Emst vil fortælle om kunsten i
vort århundrede. I forbindelse
med foredraget vil der blive vist
to kortfilm, som Helge Emst

selv har produceret, og en
lysbilledserie vil illustrere de
seneste års udvikling inden for
billedkunsten.

Helge Ernst har gennem mange år skrevet om kun§t og har
også som konsulent medvirket i
flere 'l'V-produktioner omkring
dette emne, og det er ikke for
meget sagt, at der er lagt op til
en §pændende aften om kunst
på Willumsen-museet i morgen.
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Ulf Flasmussen ved 6n af sine skulpturer sammen med Helge Ernst. (Foto: Ernst van Norde).

En livsbekræftende
og glad udstilling
Formand for Frederikssund
Kunstforening Sven Aage
Moll betegner foreningens

Samler sten i naturen, og lader sig inspirere af stenens

udstilling på Willumsen Mu-

struktur og form. Helge Ernst
maler non-figurativt og gør

seet som livsbekræftende og

meget ud af at fremhæve

glad. På trods af de to udstillende kunstneres forskellighed i udtryksform. Lokalkunstneren Ulf F]asmussen
arbejder
med
skulpturer.

Sven Aage Moll håber, den
glæde, han har haft ved ophængningen, breder sig til
mange andre, så de får lyst

>>små<< ting i sine billeder.

til at komme og kigge på
udstillingen.

Der bliver udstillet i to sale,

hver kunstner har sin. Begge
er de harmonisk opbygget,
og man lover sig selv en genvisit efter den overordentlig
velbesøgte fernisering i lørdags. Udstillingen vil være at

se de næste fjorten dage.

