
Kunstforeningen I broderloge nr. 69 Frederik den 3. i Frederikssund arrangerer ny  
udstilling i Ordensbygningen, Lundevej 27, 3600 Frederikssund 

 
 

"Dansk nutidskunst til flere danske hjem" 
 
Med ”Atelier Tryk” ved kunstfotograf Claus Kofoed og kunstnerne Wang Lu og Vincent 
Flemming malerier.  
 
Fernisering lørdag den 6. januar 2018 kl.14.00 til kl.16.00 2018 
 
Broder fungerende eksmester Ib Thyge Christensen fra Odd Fellow Ordenens broderloge 
nr. 69 Frederik den 3. i Frederikssund, åbner udstillingen.  
 
Som kunstnerne udtaler, at det at leve af sin kunst, er en drøm. Det kræver både talent, 
hårdt arbejde og held. Men ud over det har billedkunstnerne den ekstra udfordring, i 
modsætning til f.eks. musikere, at det er de originale værker der sælges. Og det er jo 
begrænset hvor meget man kan producere på en måned.  
Billedkunstnerne har derfor haft den idé, at kunne tilbyde digitale tryk af de originale 
kunstværker. Dette ville gøre det muligt at tilbyde kvalitetskunst til en målgruppe, der 
gerne ville have nutidig kunst på væggene til en overkommelig pris. 
 
Kunstneren Vincent Flemming har siden 1970, arbejdet med kunst og den spiller en stadig 
vigtigere rolle i hans liv. I midten af 1970’erne, har han brugt nogle år med forskellige 
kunstnere og tog kurser med dem. Desuden har han deltaget i kursus på Ny Carlsberg 
Glyptotek. 
I 1974 havde Vincent Flemming den første udstilling af sine malerier. Fra 1981 til 1989 har 
Vincent Flemming en række store udstillinger i Danmark og Frankrig. Har malet flere store 
ting i København bl.a. et stort vægmaleri med et astronomisk ur på Nørrebro. Titlen på 
maleriet er "en fremmed er en ven, du ikke har mødt endnu" 
 
Wang Lu` er uddannet i årene 1994 – 1998 på Art Institute i Beijing Capital Normal 
University. Bachelorgrad. Har udstillet fra 1998 med en del udstillinger i Kina og også her i 
Danmark bl.a. på Mozarts Plads i Sydhavnen. 
Se mere på: www.Kunstsamlingen.dk  
  
Herefter er udstillingen åbent frem til 16.maj 2018, og kan ses ved henvendelse til Otto 
Pedersen på mobil tlf. 29 40 55 25 eller mail: ulla.otto.pedersen@gmail.com 
 

           

http://www.kunstsamlingen.dk/

