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inviterer ti l fernisering af udsti l l ingen

Næstved Havn og Ladeplads

lørdag den 25. maj fra kl. 1 3.00 ti l kl . 1 6.00
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25/05 - 28/07 Næstved Havn og Ladeplads

- i anledning af jubi læet

03/08 - 01 /09 Parafrase over Bayeux-tapetet

07/09 - 08/09 Mal selv-weekend

1 4/09 - 20/1 0 Jean Voigt

26/1 0 - 01 /1 2 Grazyna Gotz

Bemærk særlige åbningstider for denne udstill ing:

Åbent tirs.-søn. kl. 1 0-1 6, man. lukket
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Næstved Havn og Ladeplads

Den 21 . maj i år er det 75 år siden, at kongeskibet Dannebrog og hele den

kongelige famil ie sej lede under den nye bro i Karrebæksminde, over Karrebæk

Fjord i den nye sejlrende og op ad kanalen gennem Ydernæs ti l Næstveds nye

havn.

Det er også i år, at Næstved Kunstforening er flyttet ti l andre lokaler, ganske
tæt på Næstved Havn. Og dermed er udgangspunktet for udsti l l ingen om
Næstved Havn og Ladeplads lagt, nemlig at de to begivenheder i år måtte
kunne kombineres på en frugtbar måde ved at lave en kulturhistorisk maleri-
udsti l l ing om havn og ladeplads ganske tæt på Næstved Havn.

I kraft af vores forskell igartede arbejdserfaringer havde vi begge kendskab ti l

eksistensen af flere malerier med motiver fra såvel det gamle som det nyere

Karrebæksminde og fra den gamle og den nye havn i Næstved. Flere af disse

bil leder er i offentl igt eje i Næstved Kommune og på Næstved Museum, men

der er endnu flere bil leder i privat eje. Da vi kom i gang med at finde malerier

med de ønskede motiver, blev vi med hjælp fra ”netværk” ført frem ti l det ene

spændende bil lede efter det andet.

Udgangspunktet var, at maleriudsti l l ingen skulle have en kulturhistorisk ti lgang,

og at vi ved hjælp af malerierne vil le fortælle historien om sejladsen med varer

mellem Næstved og ladepladsen i Karrebæksminde gennem tiderne. Derfor er

det blevet en maleriudsti l l ing med mere forklarende følgetekst, end man almin-

del igvis bruger ved en traditionel maleriudsti l l ing, hvor idéindhold, komposition

og teknisk ti lgang er i centrum.

Det var især mil jøerne omkring Karrebæksminde og Næstved gamle å-havn,

og det l iv, der udspil lede sig her, som ti ltrak både lokale og ti lrejsende kunstne-

re. Projektet med at få havet – eller havnen – ind ti l Næstved i 1 930´erne er

nok det hidti l største og mest visionære projekt, som Næstved by har gennem-

ført. Samtidens kunstnere havde blik for motiverne, og i en række værker

dokumenterede de processen og gav deres version af det, der var – og det,

der kom.

Albert Svensen: Mellemkajen
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For at projektet med at formidle historien om Næstved Havn og Ladeplads

kunne lykkes, var det nødvendigt, at nogen troede på, at det var en god idé.

Heldigvis syntes Næstved Havns bestyrelse, at en udsti l l ing af malerier med

malernes meget forskell ige tolkninger af motiver fra bl.a. havnens besiddelser

kunne være et spændende islæt i festl iggørelsen af havnens 75 års jubilæum.

De valgte at støtte udsti l l ingen, og hermed blev det muligt at samle værkerne,

formidle deres indhold og sammensætte en vifte af arrangementer, hvor

formidl ingen af historien sættes i centrum.

Chr. Blache: Kanalen i Karrebæksminde (privat eje)

Arthur Nielsen: Gl. åhavn (privat eje)
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Under det forberedende arbejde ti l maleriudsti l l ingen fandt vi hurtigt ud af, at vi

gerne vil le omsætte denne maleriudsti l l ing med de forklarende tekster ti l en

publikation, der fortæller historien om varetransporten mellem Næstved og

ladepladsen ved Smålandshavet.

Flere fonde har gennem deres støtte gjort denne del af projektet muligt. I

bogen Næstved Havn og Ladeplads har vi anvendt mange af de malerier, som

kan ses i udsti l l ingen, men vi har også suppleret med malerier, som ikke vises i

udsti l l ingen.

Helle Jessen Rasmus Nielsen
grafiker og billedkunstner lokalhistoriker

Albert Svensen: Susåen i Næstved(Næstved Kommune)

 Udstillingen Næstved Havn og Ladeplads støttes
af Næstved Havn
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 Næstved Kunstforening støttes af Næstved Kommune

Udsti l l ingen Næstved Havn og Ladeplads er blevet ti l på initiativ af grafiker

og bil ledkunstner Helle Jessen og lokalhistoriker Rasmus Nielsen, som

Næstved Kunstforening skylder en meget stor tak. Uden deres initiativ og

hjælp var denne udsti l l ing aldrig blevet arrangeret. Takken gælder også de

mange udlånere og de sponsorer, der har gjort udsti l l ingen mulig: Næstved

Havn, Næstved Kommune, Næstvedegnens Landbrugsfond, Fonden af 28.

febr. 1 970 ti l støtte for kulturel le formål, Lokalhistorisk Udvalg og Spar

Nord, Næstved.

Næstved Havn, Susåen og Karrebæksminde har i generationer været

motivet for mange kunstnere, og Helle Jessen har med baggrund i sin

meget store viden fundet frem ti l næsten alle de værker, der eksisterer, og

foretaget et repræsentativt udvalg. Rasmus Nielsen har med sit store

lokalkendskab sat værkerne ind i en historisk sammenhæng med

forklarende følgetekst.

Desuden suppleres udsti l l ingen af Helle Jessen og Rasmus Nielsen med

foredrag, vandringer ti l lokal iteter, der er relevante, og udgivelsen af en

bog.

For Kunstforeningen udgør udsti l l ingen også et vendepunkt, idet det er

første gang i rigtig mange år, at Foreningen afholder en udsti l l ing i

sommerperioden. Dette gør man også for at give de mange turister, som

alle håber besøger byen, en mulighed for at se det Næstved, som – på

godt og ondt – ikke eksisterer mere.

Intet er vel mere naturl igt, end at denne udsti l l ing finder sted i en af de få

ældre bygninger, som man har ladet stå ti lbage – tæt på den gamle havn.

Jørgen Bøchmann

Tak fra bestyrelsen
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Vindere fra Amatørudstill ingen
I konkurrencen om Amatørudsti l l ingens 'Bedste kunstværk' blev der afgivet l ige

mange stemmer på Susanne Frederiksens værk, nr. 9.2, med titlen 'Abstrakt

natur' og Inge Juuls værk, nr. 1 2.3, med titlen 'Mod lyset'. Blandt samtl ige 1 42

afgivne stemmer blev Lis Bjørn Larsen udtrukket.

Ferniseringsgevinsten blev vundet af Anja Lauritsen.

Susanne Frederiksen: Abstrakt natur

Inge Juul: Mod lyset

Ferniseringsgevinsten ved Forårsudsti l l ingen - et træsnit af Minna Andersen

- blev vundet af Alice Christophersen.

Forårsudstill ingen
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Bestyrelsen efter generalforsamlingen 201 3

Den 1 0. apri l 201 3 var der ordinær generalforsamling i Næstved
Kunstforening. Efter konstitueringen er sammensætningen af bestyrelsen
således:

Lis Hansen 55 70 06 96, formand@naestvedkunstforening.dk
formand

Annelise Hopff 55 45 30 55, Annelise.Hopff@kalbyrisskolen.dk
næstformand

Anne Gitte Forslund 40 1 0 34 29, AGMF@KM.DK
sekretær

Frank Nørby 55 56 41 72, kasserer@naestvedkunstforening.dk
kasserer

Jens Boas Barlund 23 96 44 56, boas@privat.dk

Jørgen Bøchmann 55 72 48 69, jorgen@bochmann.dk

Ruth Jensen 55 54 65 66, ruth.L. jensen@skolekom.dk

Anna Johansen 31 36 24 65, anna@anagon.dk

Dorrit Røtting 55 98 11 84, dorrit@adslhome.dk

Ellen Wøhliche 50 41 35 20, el lenaaw@gmail .com
suppleant
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Frida Kahlo er en af det 20. århundredes mest markante kunstner-
skikkelser. Hun blev en pioner ved at inddrage sig selv i kunsten på
en ny og aktiv måde. Med selvportrætter og intime skildringer af sit
dramatiske l iv udfordrer Kahlo grænsen mellem værk og biografi,
mellem kunst og hverdagskultur. Kahlos malerier er på samme tid
nådesløst selvafslørende og dybt teatralske. Kunsten udgår fra
hendes personlige erfaringer, men hun skaber også en identitet for
sig selv gennem kunsten. Dermed gør hun kunst og l iv ti l to sider af
samme sag.

Aftentur til Arken onsdag den 1 8. september

Afgang fra Hotel Vinhuset kl. 1 7.30. Hjemkomst omkring kl. 22. Efter
guidet rundvisning bliver der tid ti l at bese museets øvrige udsti l l inger
på egen hånd.

Pris pr. person 1 40,- kr. I må gerne invitere en ven eller nabo med.

Tilmelding er bindende og sker ved indbetal ing på Kunstforeningens
kontonr. i Spar Nord 981 9 4577468295. Sidste frist for ti lmelding er
fredag den 6. september.

Kunstforeningen forbeholder sig ret ti l at aflyse turen i ti lfælde af for få
ti lmeldte.

Selvportræt med aber,1943
The Love Embrace of theUniverse, 1949

Frida Kahlo

11



B




