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Alfred Immanuel Jensen
Christos Koutsouras
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Julestue
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Hussein Tai og Bent Illum
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Velkomst og lodtrækning kl. 13.30
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Forside: Træfad af Bent Illum.



Hussein Tai

Hussein Tai er uddannet på Kunstakademiet i Bagdad, I rak, og har udsti l let
mange steder i Mellemøsten. Siden 2004 har han været ti lknyttet Bredgade
Kunsthandel og er også medlem af Grafikgalleriet i Næstved.

I 2013-2015 tog han en MFA (master in fine art) fra NCAD (National College of
Fine Art) Dublin, I rland.

Malerierne og grafikken, som vises i Næstved Kunstforening, er landskaber,
bl.a. med temaet marsklandet. Landskaberne opstår ved indre vandringer i
Hussein Tais sind, hvor følelser fra fødelandet I rak blandes med visuelle og
kulturelle indtryk fra Danmark.

Marsken er det direkte virkemiddel, som kortlægger de forskell igheder, vi
mennesker må leve under – herunder hvordan vi i Danmark tager ti lstande for
givet. Den måde, vi forbinder den danske marsk med uberørt natur, ro og
velvære på, er langt fra den virkelighed, de sydirakiske folk, som lever direkte i
marsken, må sande. Her er de simpleste fornødenheder en mangelvare, og
befolkningen er kendt for deres vil je og evne ti l at overleve.

Tais naturinspirerede værker opstår i en spontan maleproces. Stofl igheden
bliver båret af mange penselstrøg, hvor brugen af både olie og akrylfarver
forstærker det pastose udtryk. Tai formår at arbejde både med den flade-
betonede udtryksform, men samtidig også med perspektiverende aspekter.

Fra Bredgade Kunsthandels katalog om ”Marsklandet”:



Bent Illum

Jeg er trædrejer og forfatter, oprindelig uddannet husfl idslærer, senere lærer og
sløjdlærer, og har senere i l ivet læst på forskell ige videregående uddannelser,
der alle under en eller anden form relaterer ti l læring og praktisk arbejde.
Arbejdet med træet, og hvordan man arbejder praktisk, blev hen ad vejen et
fokuspunkt for mig. Jeg har videreuddannet mig med hensyn ti l trædrejning på
diverse kurser og ved rejser i England, Sverige, Finland og Estland.

Dette interesseområde har også ført ti l undervisningsopgaver både i Næstved
og på andre danske lokaliteter og i de forskell ige nordiske lande samt Estland,
l igesom interessen, håndværket, kunsthåndværket og kunsten gennem årene
har ført ti l adskil l ige udsti l l inger i en halv snes lande rundtomkring.

Fascinationen af form, farve og træ er fundamental for mig. Forudsætningen
for at arbejde med træet er at have noget træ – gerne noget træ, der
indeholder noget spændende, el ler som der kan ti lføres noget spændende.

Helt fra jeg vælger træsorten og fælder træet, har jeg mulige resultater af
arbejdet i tankerne. Når træet lagres, tænkes lagringens muligheder også i
slutresultat. Skal træet lagres tørt, så det beholder sine farver, el ler fugtigt, så
der kan gro svamp i det med de muligheder for farvespektre, der så kan opstå?
Hver træsort har sine muligheder.

Jeg arbejder mest i danske træsorter, og disse træsorter indeholder et væld af
muligheder såvel teknisk som æstetisk. Fældningstidspunktet og dermed
træets indhold af væske influerer også på træets muligheder.



Når jeg arbejder ved drejebænken, er det med dobbelt fokus. Dels er der de
tekniske ”kampe”, der skal kæmpes med det ”våde” træs problematikker.
Hvordan er det l ige, dette træ, denne træsort tørrer op? Hvordan skal jeg gøre,
hvad skal jeg gøre for at styre – eller samarbejde – med netop dette stykke
træ, for at det bliver ti l det, jeg gerne vil have?

Dels er der den æstetiske problematik. Hvordan arbejder jeg med genstandens
form og eventuelle funktion, med træets naturl ige farve, el ler hvordan skal jeg
ti lføre farve for at opnå det resultat, jeg gerne vil frembringe? Det er vigtigt for
mig, at genstandene, jeg frembringer, bl iver smukke. Det er ikke altid let at
ramme målet, men en stræben efter det smukke ligger altid bag arbejderne.

Ferniseringsvinder

Vinder af ferniseringsgevinsten ved ferniseringen for Ullrich Rössing
blev Mogens Niss, der her ses sammen med kunstneren.



Medlemsudflugt

08.00 Afgang fra Hotel Vinhuset, Sct. Peders Kirkeplads
10.00 Ankomst ti l Clay Keramik Museum i Middelfart
12.30 Afgang fra Clay Keramik Museum
13.45 Ankomst ti l Johannes Larsen Museum I Kerteminde
15.45 Afgang fra Johannes Larsen Museum
17.15 Ankomst ti l Næstved. Sct. Peders Kirkeplads

Clay Keramik Museum viser udsti l l ingen: ”Axel Salto – stentøjsmesteren”.

Johannes Larsen Museum viser særudsti l l ingen: ”Haven ved havet”, som
er en jubilæumsudsti l l ing i anledning af 150-året for Johannes Larsens
fødsel, og en udsti l l ing med Christine Swane og det sti l le l iv: ”Buketter og
bordopsti l l inger”.

Der er mulighed for at indtage frokosten på Clay Keramik Museum enten i
museets cafe eller fra egen medbragt madkurv. Der er fine udendørs for-
hold. (Vi krydser fingre for godt vejr).

Pris: 400 kr. Beløbet dækker heldagsturen ti l de 2 museer: Bus, entre ti l
begge museer, omvisning på Clay Keramik Museum, introduktion ti l
Johannes Larsen Museet.

Bindende ti lmelding senest den 27. maj ti l Annelise Hopff:

annelise.hopff@skolekom.dk, el ler mobil : 21235584.

Samtidig med ti lmelding indbetales beløbet for deltagelse. Beløbet
indsættes på Spar Nord konto: 9819 4577468295

Vigtigt: Husk at anføre navn og antal personer, der deltager i udflugten.

Kunstudflugt ti l Clay Keramik Museum i Middelfart og Johannes Larsen
Museet i Kerteminde onsdag d. 14. juni 2017.

Program



Referat fra Generalforsamling 2017 i Næstved Kunstforening






