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I dag åbner Frederikssund Kunstforenings retrospektive udstilling med
Langes Magasin
Thorvald Hagedorn-Olsen.
Frederikssund: Alle er
inviteret, når Frederiks-

sund Kunstforening i dag
åbner udstillingen med den
kendte kunstner Thorvald
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Boede i Marbæk
Thorvald Hagedorn-Olsen
blev født i Svendborg, han
er uddannet fresko-maler,
og maleren flyttede med sin
familie til Marbæk i 1945,
hvor han boede indtil sin
død i 1995.
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Et livsværk
Den kronologiske ophængning af Thorvald Hagedorn-Olsens malerier i Langes Magasin efterlader et
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har
kaldt udstillingen .»Forårsblåt«
med
undertitlen
»Gensynets glæde«, hvor
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skal ses i sammenhæng
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i de billeder, som er malet i
hans senere år i Frederikssund.
Thorvald Hagedorn-Olsen blev ved med at male,
selvom han var næsten
blind, og enkelte billeder på
udstillingen viser da også,
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get af et elektronisk bil1edshow.

hoMwe:tå:tågånitlåfdebHilalååå:
orn-Olsen for, og udstillingen er etableret som en kronologisk gennemgang af
kunstnerens produktion.
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Boede i Marbæk
Thorvald Hagedorn-Olsen
blev født i Svendborg, han
er uddannet fresko-maler,
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hvor han boede indtil sin
død i 1995.
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træder også frem på flere af
malerierne.
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har
kaldt udstillingen .»Forårsblåt«
med
undertitlen
»Gensynets glæde«, hvor
førstnævnte
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Et livsværk
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Den kronologiske ophængning af Thorvald Hagedom-Olsens malerier i Langes Magasin efterlader et
tydeligt indtryk af, hvor-

er heller ikke med, og det er
Thorvald Hagedorn-Olsens

dan hans værker har ud-
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i de billeder, som er malet i
hans senere år i Frederikssund.

Thorvald Hagedorn-Olsen blev ved med at male,
selvom han var næsten
blind, og enkelte billeder på
udstillingen viser da også,
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ket gemt væk i forbindelse
med ombygningen af J.F.
Willumsens Museum.
De to kunstnere kendte
hinanden, og man kan godt
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kan anes i en del af Hagedorn-Olsens billeder. Det
gælder både de klare farver, men det gælder også
den måde, som HagedornOlsen maler sine bygninger
og bypartier på.

Billeder til salg
Frederikssund Kunstforening har lånt en del af de
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udstillede billeder af priva-
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oliemalerier på udstillingen da også til salg, og de

fleste koster i omegnen af
10.000 kroner.

Men salget er på ingen
måde formålet med udstil1ingen.

- Vi laver udstillingen,
fordi det er 100-året for
Thorvald Hagedorn-Olsens
fødsel, og vi gør det også,

fordi han var med i kunstforeningens første bestyrelse, foriæller den nuværende formand for foreningen,
Lis Nielsen.
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