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Pontus Kjerrman
Tine Hecht-Pedersen



Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af

Pontus Kjerrman og Tine Hecht-Pedersen

lørdag den 24. september kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen åbnes af pensioneret lektor Marianne Olsen,

redaktør af tidsskriftet SOS mod Racisme

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2016

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

24/09 - 30/10
29/09

05/11 - 04/12
09/11
10/12

Pontus Kjerrman og Tine Hecht-Pedersen
Ord skaber bil leder, foredrag af Klaus Møller i samarbejde
med DOF Næstved Aftenskole
Tine Kragh
Mit Kæreste Eje besøger Kunstforeningen
Julestue



Pontus Kjerrman er oprindelig svensk, fra Göteborg, og har siden 1979
været bosiddende i Danmark. Han studerede på Kunstakademiets
bil ledhuggerskole 1979-84 og gik sideløbende i lære som stukkatør.

Siden 1985 har Pontus Kjerrman undervist som lektor i gipsstøbning på
Kunstakademiets bil ledhuggerskole, han har udført offentl ige
udsmykninger og udsti l let både i og uden for Danmark.

Tine Hecht-Pedersen studerede på Kunstakademiets bil ledhuggerskole
1984-1990 og har siden arbejdet som selvstændig bil ledkunster
sideløbende med undervisning i kunst for børn og unge, bl.a. på Statens
Museum for Kunst og mange huskunstnerprojekter på skoler.

Pontus Kjerrman: Embedsmand

Pontus Kjerrman og Tine Hecht-Pedersen



Pontus og Tine har levet sammen siden slutningen af 1980'erne og har
altid støttet og hjulpet hinanden i hinandens projekter. Nu er de også
begyndt at lave værker sammen, hvor Tine modellerer bladværk og
Pontus sine fabelvæsener, bl.a. vaser og en bænk, som vil bl ive vist på
udsti l l ingen.

Tine Hecht-Pedersen:

Blomst

Tine Hecht-Pedersen og Pontus Kjerrman:

Blomsterdyr



Amatørudsti l l ingen i 2017 afholdes i perioden fra den 14. januar ti l
den 19. februar og har temaet ”Brobygning”. Det står kunstnerne
frit for at vælge at arbejde med en konkret eller overført betydning
af ordet.

Antallet af udsti l lere vil i 2017 være 20 på væggene og 3 på
podier. Såfremt der melder sig flere interesserede, vi l der blive
foretaget lodtrækning. Hver udsti l ler ti l væggene får lej l ighed ti l at
udsti l le maks. 3 værker.

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

Tilmeldingsblanketten kan fås ved henvendelse i Kunstforeningen
i perioden fra den 24. september ti l den 5. november i åbnings-
tiden eller ved download i samme periode på hjemmesiden
www.naestvedkunstforening.dk. På hjemmesiden vil der også
være mulighed for digital ti lmelding.

Umiddelbart efter den 5. november bliver alle henvendelser
vedrørende deltagelse besvaret.

Amatørudstil l ingen 2017

Vinder af Amatørud-
sti l l ingen 2016 blev
Anna-Marie Epelle
med bil ledet
"Mågeøje -Næstved".



Har du lyst ti l at få vurderet dine kunstgenstande som malerier,
akvareller, grafik, skulpturer, keramik, porcelæn, smykker m.m.
eller dit gamle legetøj el ler andre ting, som er dit kæreste eje.

Så får du nu mulighed for at deltage i optagelsen af TV ØST's
program ”Mit Kæreste Eje” onsdag den 9. november kl. 14-18 i
Kunstforeningens lokale, Sct. Peders Kirkeplads 14C.

Der vil være salg af kaffe og kage. Gratis entré

Vært i programmet er Sil le Roulund, og Steffen Dinesen fra
Lauritz.com vurderer de medbragte ting.

Mit Kæreste Eje i Næstved Kunstforening

Tilmelding er nødvendig på franknoerby@gmail.com eller tlf.
55564172 senest den 1. oktober. Hvis der derefter er ledige
pladser, vi l det også blive ti lbudt ti l andre, som ikke er medlem
af Kunstforeningen.



Ferniseringsvinder

Vinderen af ferniseringsgevinsten ved Lisbeth Nielsen-ferniseringen blev Lis
Hansen, formand for Kunstforeningen. Gevinsten var en kultegning af Lisbeth
Nielsen, "Gedeleg". Lis Hansen ses her sammen med kunstneren.

Kulturnat i Næstved 2016

Dette års kulturnat finder sted fredag den 7. oktober, og Næstved
Kunstforening holder som sædvanlig ekstraordinært åbent kl. 17-22.

Temaet for årets aften i Kunstforeningen er "Mærk Næstved Leger".






