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i magasinet „ #
I dag åbner Frede-
rikssund Kunstfor-
enings retrospekti-
ve udstilling med
Langes Magasin
Thorvald Haged-
orn-Olsen.

Frederikssund:   Alle   er
inviteret,   når   Frederiks-

sund  Kunstforening  i  dag
åbner udstillingen med den
kendte  kunstner Thorvald
Hagedorn          Olsen( 1902-
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morfaderen, vil blive ledsa-
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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.

0g fiorden og landskabet
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Kølholm  fra  sin  have,  og
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malerieme.

Kunstforeningen         har
kaldt udstillingen .»Forårs-
blåt«      med      undertitlen
»Gensynets   glæde«,   hvor
førstnævnte       naturligvis
skal   ses   i   sammenhæng
med  årstiden  og  kunstne-
rens   farver,   mens   sidst-
nævnte henviser til den ud-
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Et livsværk
Den kronologiske ophæng-
ning  af  Thorvald  Haged-
orn-Olsens malerier i Lan-
ges  Magasin  efterlader  et

åyadnelign:nfi#eraåapvuoå:
viklet sig gennem årene, og
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i de billeder, som er malet i
hans senere år i Frederiks-
sund.

Thorvald     Hagedorn-Ol-
sen blev ved med at male,
selvom   han   var   næsten
blind, og enkelte billeder på
udstillingen viser da også,
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De  to  kunstnere
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kan anes i en del af
orn-Olsens    billede
gælder  både  de  kl€
ver,  men  det  gæld
den måde,  som Ha
Olsen maler sine by.
og bypartier på.

Billeder til sal£
Frederikssund   Ku
ning har lånt en d
udstillede billeder a
te,  men  de  fleste  1
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gen er etableret som en kro-
nologisk   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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de  udsigt til blandt  andet
Kølholm  fra  sin  have,  og
den lille Ø i Roskilde Fjord
træder også frem på flere af
malerierne.

Kunstforeningen         har
kaldt udstillingen .»Forårs-
blåt«      med      undertitlen
»Gensynets   glæde«,   hvor
førstnævnte       naturligvis
skal   ses   i   sammenhæng
med  årstiden  og  kunstne-
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let.

Et livsværk
Den kronologiske ophæng-
ning  af  Thorvald  Haged-
om-Olsens malerier i Lan-
ges  Magasin  efterlader  et
tydeligt  indtryk  af,  hvor-
dan  hans  værker  har  ud-
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i de billeder, som er malet i
hans senere år i Frederiks-
sund.

Thorvald     Hagedorn-Ol-
sen blev ved med at male,
selvom   han   var   næsten
blind, og enkelte billeder på
udstillingen viser da også,
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kunstnerens   værker,   der
kan   opleves   på  udstillin-
gen. De mest kendte og be-

rømte     værker     hænger
iundt  omkring på landets
kunstmuseer, og det er ikke
muligt  at  låne  dem  til  en
uEsttii|iE:j¥c:åiåeti||ede
er heller ikke med, og det er
Thorvald Hagedorn-Olsens
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De  to  kunstnere  kendte
hinanden, og man kan godt
vroaEie.i.e=p?%&nd#iui=speii
kan anes i en del af Haged-
orn-Olsens    billeder.    Det
gælder  både  de  klare  far-
ver,  men  det  gælder  også
den  måde,  som  Hagedorn-
Olsen maler sine bygninger
og bypartier på.

Billeder til salg
Frederikssund   Kunstfore-
ning har lånt en del af de
udstillede billeder af priva-
te,  men  de  fleste  kommer
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oliemalerier   på   udstillin-
gen da også til  salg,  og de

fleste  koster i omegnen  af
10.000 kroner.

Men  salget  er  på  ingen
måde formålet med udstil-
1ingen.

-   Vi   laver   udstillingen,
fordi   det   er   100-året   for
Thorvald Hagedorn-Olsens
fødsel,  og  vi  gør  det  også,
fordi han var med i kunst-
foreningens første bestyrel-
se, foriæller den nuværen-
de formand for foreningen,
Lis Nielsen.
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