Annie Bech Poulsen (tjl venstre) og søsteren Hanne Bech JuuJ i.LangesMagasin,Jwoi.de udstiJler iøjeblikkei. _ ._ Fo±o: La[s SkciM~_

Enkelt og sti|fl|dt #` 6,.#,
i Langes Magasin 7¢/4«
To kreative søstre
er vendt hjem til
deres barndomsby,

blikket Langes
Magasin med deres
både enkle og stilfulde kunstværker.

og enkelt indtryk, som de to
søstre leverer. Annie Bech
Poulsen drejer, maler og bearbejder unika stentøj, og
hun forsøger at bryde
grænser ned i sin kunst.
Hun er uddannet pottema-

ikke at male naturalistisk,
jeg laver et abstrakt indtryk, men man kan jo ikke
undgå at blive påvirket af
den storslåede natur i Norge. Jeg maler aldrig ude,
men jeg samler indtryk ude
i naturen, fortæller Hanne
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Bech Poulsen.

København og bor i dag i
Pedersborg ved Sorø.

Frederikssund: Det er

Grænseomnråde

Hun har beskæftiget sig
med kunst i en del år, men
hun er først begyndt at
male på fuld tid de senere
år. Oprindeligt er hun uddannet designer.
I dag har Hanne Bech
Juul atelier i Norge, hvor
hun også har planer om at
åbne et galleri. Hun stifte-

og de fylder i Øje-

søstrene Hanne Bech Juul
og Annie Bech Poulsen, der
er vendt hjem til Frederikssund for at udstille.
Som tidligere nævnt i avisen er det også de to søstre,
som skal lægge kunstværker til årets erhvervspris i

Søsteren Hanne Bech Juul
bor i Kongsberg i Norge, og
hun maler de oliemalerier,
der i øjeblikket kan ses i
magasinet. Malerierne befinder sig i et grænseområde mellem abstrakt og na-
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turalistisk kunst, hvor man
kan skelne mennesker og

stilling ses i Langes Magasin.

0g det er et både stilfuldt

landskaber inde i de malede flader.
- Det interesserer mig

de i første omgang bekendtskab med Norge via
et højskoleophold i Hardanger, og nu bor hun i Norge
sammen med sin mand,
som arbejder fast i landet.
Både Hanne Bech Juul og
og Annie Bech Poulsen er

opvokset i Frederikssund,
hvor de blandt andet har
været meget engageret i
det lokale . spejderarbejde,
men det er første gang de to
kunstneriske søstre viser
deres værker frem lokalt.
Så der er lagt op til et
møde med en masse kendte
ansigter i Langes Magasin.
- Det er lidt spændende at
udstille her i Frederikssund, for så kommer alle de
gamle spejdere, og de mennesker vi kender, jo herned
og kigger, siger Hanne
Bech Juul.
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Bech

Poul,sen

og

Hanne Bech Juul udsti,l,l,er i
Langes MCLgasin ti,l den 28.

september. Det er Frederi,ks-

sund Kunstforening, som
cLrrangerer, og udstillingen
han ses tirs-fre f.ra 13-17,
lør 11-14 og søn 13-17.

