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Udstill inger/arrangementer i 201 2

Næstved Kunstforening

inviterer til ferniseringen af

Aage Berntsen

Lørdag den 11 . august fra kl. 1 3.00 til 1 6.00

Udstill ingen åbnes af

Nicolaj Berntsen og Jens Boas Barlund

Velkomst og lodtrækning kl. 1 3.30

11 /08 - 09/09 Aage Berntsen
03/09 Skolernes Kunstdag
06/09 Skolernes Kunstdag

1 5/09 - 1 4/1 0 Censureret Udsti l l ing
20/1 0 - 25/11 Jubilæumsudsti l l ing. Jens Bohr



Billedhuggeren og billedmageren Aage Berntsen

Af Jens Boas Barlund
Aage Berntsen har i al le sine dage haft øjnene vidt åbne mod sin omverden:
fyldt med rejselyst, hunger efter nye mennesker og nye steder er han igennem
årene kommet rigtig langt omkring. Han har med et udtalt talent omsat masser
af disse indtryk i bi l leder, skitser og notatbøger – og ikke mindst i spændende
og finurl ige skulpturer.
Allerede i de meget unge år har Aage Berntsen vidst, at han vil le være kunst-
ner. Han har med stor tålmodighed sideløbende med sine studier i et sti l le
tempo udviklet sit talent ved at tegne og male. Aage Berntsen var altid aktivt
skabende med at tegne og male – og skære og modellere. Det skete både på
hans talrige rejser og i de fredelige aftner, når han sad og lyttede ti l musik i
sommerhuset på Enø, el ler når han arbejdede med de voldsomme stenskulp-
turer i haven med havets brusen som nærmeste nabo.
For næsten 50 år siden startede Aage Berntsens fascination af det skulpturel le
med fundet af en nedstyrtet egerod ved en klint. Roden blev bearbejdet med
økse og stemmejern, og den endte som et portræt af en gammel abe i mere
end naturl ig størrelse. Aben er udført med en blanding af ironi og kærlighed,
der også kendetegner Aage Berntsen selv og stadig lever i hans ting.



I Aage Berntsens skulpturunivers oplever vi igen og igen ti lstedeværelsen af
skulpturens ”klump” – et udtryk, som den store bil ledhugger Kai Nielsen talte
meget om, og som betyder, at tingene ejer en harmoni og naturl ig tyngde, som
understreger bevægelsen og gør den monumental.
Under kyndig vejledning af bl. a. bi l ledhuggeren Jørgen Peter Osted arbejdede
Aage Berntsen med modeltegning og modellering, hvi lket stimulerede interes-
sen for portrætbusten, l igesom han også blev inspireret af bl.a. Ole Vincent
Larsen og Jørgen Scheel-Bech.
Stærkest i Aage Berntsens produktion står imidlertid de voldsomme granit-
arbejder, der ofte er ti lpasset stenens oprindelige form, el ler i hvert fald tog
udgangspunkt i denne. Aage Berntsen havde en fantastisk evne ti l at ”se”,
hvad stenen indeholdt, for derefter at videreudvikle skulpturen med hammer og
mejsel. Det gælder f.eks. for arbejder som ”Puppe”, ”Skildpadde”, ”Hvalros”,
hvor han levede sig ind i de enkelte dyrearters karakter og egenart. Arbejdet
blev udført med en lune og humor, uden at han af den grund glemte den
strukturel le dynamik, der i abstrakt forstand giver værket værdi. Med samme
lune udførte Aage Berntsen den nok så kendte skulptur ”Lunte”, som står ved
gadekæret i Holme-Olstrup. ”Lunte” er inspireret af Luntefiguren i tv's jule-
kalender med skuespil leren Flemming Jensen i rol len.
Som lidt af et modstykke ti l de bastante skulpturer arbejdede Aage Berntsen
især på sine mange rejser med tegning og akvarel. Han var rigtig god ti l at
fastholde sine indtryk fra sine rejser i Polynesien, Afrika, Grønland, Færøerne
og adskil l ige andre steder på kloden. Aage Berntsen er som et kvalitets-
stempel repræsenteret på Nordisk Akvarelmuseum i Skärhamn ved Göteborg.
Aage Berntsen var ti lknyttet Grafisk Værksted i Næstved i mange år, l igesom
han fra 1 999 var en vigtig del af kunstnergruppen SALT, med hvem han ud-



Prins Henriks kunstlegat gik til Pernille Struer

Den forrige udsti l ler i Næstved Kunstforening modtog i udsti l l ingsperioden
som en af fire danske kunstnere Prins Henriks kunstlegat. Begrundelsen for
at ti ldele Pernil le Struer legatet er hendes enestående kunstneriske udtryk.

CV indtil 2007:
Aage Berntsen 27.1 .1 939-1 .2.2011 . Autodidakt bi l ledhugger. Var medlem af
kunstnergruppen SALT og Grafisk værksted i Storstrøms Amt. Arbejdede med
skulptur i granit, bronze, bly og træ samt med akvarel og grafik.

Censurerede udstillinger:
KE, Kunstnernes Efterårsudsti l l ing 1 988 og 1 989
Nordisk Akvarel lsalong, Norge 1 996

Udstillinger:
Kunstforeningen for Næstved og omegn 1 990, 1 994, 1 996-1 999, 2000 Stål-
gården Næstved 1 990. Galleri Gammel Strand 1 992. Gaunø Slot Næstved
1 993. Vil la Aurora Møn 1 993-94. Rønnede Rådhus 1 994. Galleri Bel lavista
Vordingborg 1 995. VUC Næstved Handelsskole 1 997-98. Næstved Diskonto
Bank 1 997. Bibl ioteks Galleriet Vordingborg 1 999. Pakhuset Nykøbing Sjæl-
land 1 999. Hell igåndshuset København 2000, 2004, 2007. Sydsjællands Muse-
um (middelalderprojekt) 2000. Falster Museum 2000. Boderne Næstved
Museum (bronzeprojekt) 2000. Galleri Sparresholm 2001 . Lejre Rådhus 2003.
Galleri Jarsbo Århus 2004. Sølyst Kunst og Skulpturcenter (skulptursympo-
sium) 2005-06. Galleri Elverhøj Stevns 2006. Alfa Laval 2004. Varmecentralen
Præstø 2001 . Salt Sommerudsti l l ing Karrebæksminde 2000-2007. Magasinet
Skælskør 2001 . Galleri Dworek Sierakowskich, Sopot, Polen. Brøderup
Ungdoms Skole 2007. Galleria Buffone 2006-2007. Rønnebæksholm, Næstved
miniprint 2008.

Salg:
DTH, Danmarks Tekniske Højskole. Rønnede Kommune Rådhuset. VUC
Næstved. Holmegård Kommune. Holme-Olstrup. Elvergården Næstved.
Udlånt ti l Næstved Svømmehal.Se mere på: http://aageberntsen.dk.efef.dk/

sti l lede mange steder rundtom i Danmark, bl. a. i Hel l igåndshuset i København
og senest i Galleri North i København – samt i Polen. Aage Berntsen
udsti l lede separat overalt i Danmark og blev flere gange optaget på KE
(Kunstnernes Efterårsudsti l l ing).
Aage Berntsen var med sin åbenhed og altid nye og finurl ige ti lgang ti l sit
arbejde en kunstner, der gang på gang overraskede og var umulig at sætte i
bås, hvi lket da heller ikke skal gøres her.



Skolernes Kunstdage 201 2

Kunstforeningen inviterer mandag den 3. sept. to klasser fra Bh.kl. -1 .kl .
ti l opførelsen "Den ulykkelige drage" med dukketeatret Verudo.

Foresti l l ingerne finder sted i Kunstforeningens lokaler på Amtsgården.
Tilmelding: Ruth Jensen 55546566 el. Ruth.L.Jensen@skolekom.dk

1 . foresti l l ing kl. 09.00 - 09.30
2. foresti l l ing kl. 1 1 .00 - 11 .30

Torsdag d. 6. sept. inviteres tre klasser fra 5.-7. kl . ti l at opleve udsti l l in-
gen i Kunstforeningens lokaler på Amtsgården med skulpturer og malerier
af Aage Berntsen . Jens Boas Barlund vil fortælle om værkerne.

Tilmelding: Lis Hansen 55700696 el. formand@naestvedkunstforening.dk

1 . hold kl. 08.30 - 09.45
2. hold kl. 1 0.1 5 - 11 .30
3. hold kl. 1 2.00 - 1 3.1 5

Information til medlemmerne

Som annonceret i blad 3/201 2 uddeler Kunstforeningen i anledning
af sin 80 års fødselsdag Helle Jessens bog om Ib Orla-Jensen som
gave ti l medlemmerne. Der er stadig uafhentede eksemplarer, som
kan afhentes i åbningstiden, et eksemplar pr. medlemsnummer.

For at gøre det nemmere for os at sende meddelelser ud beder vi
medlemmerne om at sende deres mailadresser ti l kasserer
Elisabeth Jensen på: kasserer@naestvedkunstforening.dk.



Næstved Kunstforenings bestyrelse

Jørgen Bøchmann 55724869, jorgen@bochmann.dk
Nils P. Enkegaard 55738957, npe@hotmail .dk
Anne Gitte Forslund 401 03429, AGMF@KM.DK
Lis Hansen 55700696, formand@naestvedkunstforening.dk
Annelise Hopff 55453055, Annelise.Hopff@kalbyrisskolen.dk
Elisabeth Jensen 55727476, kasserer@naestvedkunstforening.dk
Ruth Jensen 55546566, ruth. l . jensen@skolekom.dk
Ellen Olsen 61 6231 20, el len.olsen@stofanet.dk
Dorrit Røtting 559811 84, dorrit@adslhome.dk
Suppl.
Ole Engestoft 55761 940, tul le@mail .dk
Bjarne Hansen 55767420, 1 43@hansen.mail .dk

Model- og croquistegning på Amtsgården

Start den 3.september 2012

Vi tegner mandage 1 8.45-21 .1 5
1 0 gange i alt

Er du interesseret og vil høre
nærmere, er du meget
velkommen ti l at kontakte Jette
på tlf. 27624805
eller mail : jettemn@hotmail .dk



BBBBBBBBBBBBBBBBBB




