Ole Haslunds Kunstnerfond
fejrer kulturlivet
13 danske kunstnere og museumsfolk
modtager fornemme priser
Ole Haslunds Kunstnerfond fejrer i december 13 toneangivende kunstnere og museumsfolk.
Fonden uddeler i 2021 hæders-, kunst- og rejselegater for en samlet sum på 1 million kroner.
Skuespilleren Søren Sæ er-Lassen modtager Ole Haslunds Hæderslegat 2021. Gennem derne
har han leveret storslåede præsta oner i det faste ensemble på Det Kongelige Teater med
afs kkere l bl.a. Be y Nansen Teatret og Østerbro Teater. Søren Sæ er-Lassen hædres ”for sin
kon nuerlige omsorg for sprogets musik og for stedse at værne om den tradi onsbevidsthed, der er
på vej ud af dansk teater, og dermed forny kunstarten indefra.”
Blandt årets modtagere af Kunstlegater er maleren Allan O e. ”O es malerier er en slags
vidnesbyrd om vor ds absurde levemåde,” som det lyder i mo veringen. Håndbogbinder Malene
Lerager føjer et smukt kapitel l dansk bogbinderkunst med ”sublimt håndværk og for net
typogra .” Ligesom Billedhuggeren Anders Bonnesen anerkendes ”for sit unikke bidrag l
billedkunsten,” og museumsdirektør Dagmar Warming for sin forbilledlige indsats gennem de
seneste 14 år på Ribe Kunstmuseum.
Ole Haslunds Kunstnerfond uddeler én gang årligt legater l billedhuggere, billedkunstnere,
kunsthåndværkere, scenekunstnere, museumsfolk, konservatorer m. . Se vedhæ ede fakta om
Kunstnerfonden samt den komple e liste over legatmodtagere 2021.
Legaterne kan ikke søges.
For yderligere informa on, kontakt venligst:
Formand for Kunstnerfonden, direktør Ebbe Simonsen. Telefon: 20 99 17 22
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Pressefotos
Portræt af Søren Sæ er-Lassen. Foto: Natascha Thiara Rydvald.
Portræt af Søren Sæ er-Lassen i kostume, Salieri i Amadeus. Foto: Camilla Winther.
Allan O e. ”SUPPEDAS”. Akryl på plade. 122 x 250 cm. 2015. Foto: Anders Sune Berg.
Anders Bonnesen. ”I just can’t stop loving you”. Foto: Mark Dyer.

OLE HASLUNDS KUNSTNERFOND
Legater 2021

Navn:

Postnummer

Hæderslegater
Skuespiller Søren Sætter-Lassen

2800 Kgs. Lyngby

Kunstlegater
Billedhugger – skulptur, installation, Marie Lund

1601 København V

Billedhugger – objekt, installation, Nina Beier

1620 København V

Billedhugger – skulptur, tekst, installation, Anders
Bonnesen

2450 København SV

Håndbogbinder, Malene Lerager

1157 København K

Billedkunstner, Carl Emil Jacobsen

8000 Aarhus C

Billedkunstner, Sophie Hjerl

8800 Viborg

Billedkunstner, Allan Otte

1850 Frederiksberg C

Performer, Madame Nielsen

2200 København N

Museumsinspektør, mag.art. Mette Bøgh Jensen

9990 Skagen

Museumsinspektør, cand.mag. Dagmar Warming

6760 Ribe

Rejselegater
Tekstilkunstner og designer, Ragnhild Hjalmarsdóttir Højgaard

2400 København NV

Museumsinspektør, mag.art., Kristine Bøggild Johannsen

1829 Frederiksberg C

1492949-1 UBJ

Fakta om Ole Haslunds Kunstnerfond
An kvitetshandler Ole Haslund (1877-1962)
opre ede i 1941 Kunstnerfonden, som han
overlod størstedelen af sin formue. Formuen
omfa ede bl.a. ejendommen, nu Ole
Haslunds Hus, med dens førende
an kvitetsforretning på Amagertorv i
København.

Siden 1943 har Kunstnerfonden hvert år
uddelt legater. Formålet er:
'… at opmuntre l kunstnerisk,
håndværksmæssig og anden i forbindelse hermed stående indsats l gavn for almenheden gennem
ydelser af pengegaver som anerkendelse l personer inden for følgende kategorier: malere,
billedhuggere, scenekunstnere, kunsthåndværkere og endelig personer, der har virket for
kendskabet l møbelkunst, f.eks. kunsthistorikere, møbelsnedkere, konservatorer,
an kvitetshandlere eller museumsfolk …'
For 2021 uddeles 1 hæderslegat, 10 kunstlegater og 2 rejselegater.
Legaterne ldeles som en hæder og kan ikke søges.
Foruden uddeling af legater driver Fonden også Kunstnerbyen Ræveski et nær Dronningmølle i
Nordsjælland. E er ansøgning s lles sommerboligerne l rådighed for personer inden for de
ovennævnte kategorier samt for journalister.
Medlemmer af Kunstnerfondens bestyrelse er:
Direktør Ebbe Simonsen (formand)
Billedkunstner, maler Leonard Forslund
Museumsdirektør, cand.mag. Gertrud Hvidberg-Hansen
Billedhugger Jy e Høy
Journalist og forfa er, mag.art. Me Lund
Advokat Anders Valen n
For yderligere oplysninger:
Formand for Kunstnerfonden Ebbe Simonsen
Telefon: 20 99 17 22
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Få hele historien på www.olehaslundskunstnerfond.dk

