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Olga Lau og Hanne Fog Juncher



Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af

Olga Lau og Hanne Fog Juncher

fredag den 4. oktober kl. 17.00 ti l 20.00

Udsti l l ingen bliver åbnet af kunsthistoriker,
cand.mag. Tina Høegh Nielsen

Velkomst og lodtrækning kl. 17.30

Udstill inger/arrangementer 2019

04.10 - 03.11
29.10
09.11 - 15.12
13.11

Olga Lau & Hanne Fog Juncher
Spil Dansk-uge i Kunstforeningen, kl. 19.00
Søren Martinsen
Foredrag med Søren Martinsen i samarbejde med DOF
Næstved Aftenskole, Kunstforeningens lokaler, kl. 19.00

Udstill ingslokaler: Sct. Peders Kirkeplads 14 C, 4700 Næstved. Tlf.: 52 39 79 60
Åbent: Ferniseringsdag 13-16, torsdag-søndag 12-17, øvrige dage lukket
Bank: Spar Nord, konto nr. 9819 4577485637 Næstved Kunstforening er grundlagt
25/10 1932 www.naestvedkunstforening.dk Formand: Lis Hansen
tlf. 55 70 06 96 Kasserer: Frank Nørby, tlf: 55 56 41 72 Ansvarshav. red.:
Lis Hansen Layout/redaktion: Ellen Olsen Tryk: Sangil l Grafisk

Forsiden: Et værk malet af Olga Lau.



Olga Lau

Maleren Olga Andrea Mathilde Lau, født i Næstved, stammede fra en
kunstnerisk begavet væverslægt, der selv komponerede deres mønstre. Hun
blev allerede som 11-årig undervist af landskabsmaleren Rudolf Berthelsen,
der var tegnelærer på Herlufsholm, og som fik famil ien overbevist om, at hun
havde et mere end almindeligt talent, og at hun måtte ti l København for at
videreuddanne sig. Hendes første bil leder vakte pæn opmærksomhed, så hun
fik tidl igt en del mindre stipendier, som satte hende i stand ti l at foretage
studierejser ti l Dresden, Holland, Paris og Berl in.

Efter modtagelsen af Serdin Hansens Pris i 1914 (for et bil lede med titlen ”En
Passiar”) tog hun ti l I tal ien. Et planlagt 3-månedersophold kom til at vare 5 år,
krigen spærrede hende inde i Rom. Disse år blev skelsættende for hendes
kunstneriske udvikl ing, og hun fik fine anmeldelser i ital ienske aviser, da hun i
1918 deltog i en stor udsti l l ing.

Selvportræt, 1906, udlånt
af Næstved Museum

I 1919 kom hun ti l København for at
holde en separatudsti l l ing i anledning af
modtagelsen af det fornemme
ancherske legat, hun som den første
kvinde fik ti ldelt. Hun vendte senere
ti lbage ti l I tal ien. Trods stor
anerkendelse var hun i perioder
afhængig af økonomisk støtte fra sin
famil ie, som på et tidspunkt lod hende
vide, at hun måtte holde sig ti l
landskaber, da der ikke blev råd ti l
modeller.



Da Olga Lau i 1922 vendte hjem fra I tal ien, havde hun svært ved at finde sig ti l

rette i København. Afskeden med Italien berøvede hende en overgang totalt

arbejdslysten. Hun havde ikke lyst ti l igen at bosætte sig i Dragør, hvor hun

boede 1907-1914, selv om der om udendørsbil lederne er blevet skrevet, ”at

Amager bliver ti l et helt eventyrland gennem hendes pensel”. Hedvig Høst

opfordrede hende ti l at flytte ti l Bornholm, hvor hun i 1923 ”slog rod på en

klippe” og blev meget begejstret for Gudhjem. Klippeøen blev en erstatning for

I tal ien, og hun genvandt her ti l fulde den mistede malelyst og blev en del af

kunstnerkolonien i Gudhjem.

Olga Lau debuterede på Charlottenborg i 1901, var medlem af censurkomitéen
for Charlottenborgs Forårsudsti l l ing i 1922, af udsti l l ingskomitéen 1923-1926
og udsti l lede på Charlottenborg hvert år i perioden 1927-1944.

Hun havde adskil l ige separatudsti l l inger både i hovedstaden og i provinsen. I
udlandet udsti l lede hun i Malmø, Rom, Brooklyn i USA og Toronto i Canada. I
1951 afholdtes en retrospektiv udsti l l ing på Bornholms Museum. Er
repræsenteret på flere museer.

Nogle år før sin død erhvervede hun ”det smukkeste gravsted” i sin fødeby,
Næstved.



Hanne Fog Juncher

Jeg er amatør og har arbejdet med maleri siden midten af 1990'erne. Tilbage i
mine unge år fik jeg tegneundervisning af Vil ly Daugaard, og det er nok også
tegningen, der har optaget mig mest gennem livet.

Hanne Fog Juncher skriver om sit liv og sit virke:

Som nævnt begyndte jeg at male i midten af 1990'erne og har bl.a. fået under-
visning af Helle Jessen i akvarel og tegning og af Carsten Krogstrup i akryl- og
oliemaleri. Siden 2012 har jeg modtaget undervisning af Hans Chr. Rylander.
Efter i en del år at have malet abstrakt, hvor det var det stofl ige og strukturer-
ne, der optog mig, begyndte jeg at male mere og mere figurativt, især børn og
natur.

I 2000 sagde jeg mit job op efter
mange år på kontor og tog en ny
uddannelse som bil ledkunstlærer på
Seminariet for Formgivning, og jeg
har i en del år arbejdet som
værkstedsassistent i en af
Næstveds børneinstitutioner, men
også på diverse kunstneriske
projekter, som fx på Avnø
Naturcenter, i Børnekulturhuset i
Næstved og i Kulturhuset Vasac i
Slagelse.



Amatørudsti l l ingen i 2020 afholdes i perioden fra den 11. januar ti l den
16. februar med temaet "Recycling/genbrug".

Antallet af udsti l lere vil i 2020 være 20 på væggene og tre på podier.
Såfremt der melder sig flere interesserede, vi l der blive foretaget
lodtrækning. Hver udsti l ler ti l væggene får mulighed for at udsti l le maks.
tre værker.

Prisen for deltagelse er uændret 150.- kr. for medlemmer af Kunstfor-
eningen og 300,- kr. for ikkemedlemmer.

Amatørudstil l ing 2020

Tilmelding kan ske ved henvendelse i Kunstforeningen i perioden fra
den 4. oktober ti l den 3. november i åbningstiden. Tilmeldingsblanketten
vil også i denne periode kunne udprintes fra foreningens hjemmeside,
www.naestvedkunstforening.dk, hvor der også kan foretages digital
ti lmelding.

Umiddelbart efter den 3. november bliver alle henvendelser vedrørende
deltagelse besvaret med relevante oplysninger.

En "Kom tæt på amatørkunsten"-aften vil bl ive afholdt tirsdag den 14.
januar kl. 19-21.

Vinderen af Amatørudsti l l ing 2019 blev Merete Foxmar med

maleriet "Vi går da stadig tur".



Ferniseringsvinder

Ved ferniseringen af Jens Boas Barlunds mindeudsti l l ing blev fernise-
ringsgevinsten, “Rødt Kabinet”, vundet af Annelise Christensen, her
flankeret af (tv. ) Lone Skovdal Hansen, enke efter Jens Boas Barlund,
og (th. ) Lone Kluge Larsen, der holdt åbningstalen.

En munter cabaretaften med skuespil ler Birgitte Bruun og pianist Henrik
Sørensen:

PH, Kai Normann Andersen, Aage Stentoft m.fl .

En aften med kloge ord og gyldne melodier

Tirsdag den 29. oktober kl. 19 - Entré 50 kr.

Spil Dansk-uge i Kunstforeningen

Ta' og Kys det hele fra mig






