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Foredrag om Alfred I . Jensen ved Ole Michelsen,
i samarbejde med DOF Næstved Aftenskole
Christos Koutsouras
Kulturnat, ekstraordinært åbent kl. 17-22
Kunstforeningens 85-årsfødselsdag med afsløring af
Jens Galschiøts balanceskulptur
Henriette Lorentz, Janne Kristensen, Linda Jespersen
Julestue

Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af

Christos Koutsouras

lørdag den 23. september kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen åbnes af Kai Svendsen

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30
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Christos Koutsouras

Christos Koutsouras er født og opvokset på den græske ø Samos, hvor den
berømte matematiker Pythagoras stammer fra. I en alder af 17 år stak
Koutsouras ti l søs i handelsflåden, hvor han hurtigt blev forfremmet. Hans
drøm om at blive kunstner voksede med tiden, og i 1980 afmønstrede han og
lod sig indskrive på nogle af de mest prestigiøse kunstskoler i Tyskland. Her
studerede han hos folk, han følte kunne lære ham det, han længtes efter. Hans
år på de åbne have havde givet ham en dyb forståelse og respekt for
nuancerne i de atmosfæriske betingelser. Et element, der stadig i dag fremstår
tydeligt i hans malerier.

I 1995 fortsatte Koutsouras' karriere i New York, hvorefter han flyttede ti l Midt-
vesten, hvor han blev adjungeret professor i tegning og maleri på University of
Indianapolis, samtidig med at han fortsatte sin karriere som maler.

Det var i Seattle, at planerne for Koutsouras' anden soloudsti l l ing modnedes. I
2010 besluttede han sig for at skabe et værk om Stil lehavet, der kunne vises
for hans publikum i Midvesten på Indianapolis Museum of Contemporary Art,
og han tog en tur ned af kysten ti l Oregon. Hans ambition var enkel: at bruge
seks måneder på at male intensivt og skabe et værk, der var inspireret af
vildskaben og helheden i områdets natur.



At beskrive Christos Koutsouras og hans arbejde er ikke nogen nem opgave.
Man kommer let ti l enten at sige for meget eller for l idt. Kendere af Christos
Koutsouras vil opleve dramatiske skift i farvevalget. Grå, sorte og hvide
nuancer, fra mørk ti l lys, hvilket på dramatisk vis udtrykker et års stemninger. Vi
bl iver også inviteret ind i mørket, i det lys, som Koutsouras bruger ti l at skabe
de stærke budskaber. Bag dem ligger fundamentale og eviggyldige spørgsmål.

Hvordan skal vi leve nu med mening, retning og kærlighed - i en kultur, en
verden med tankeløse overgreb på natur, menneskeliv, frihed og søgen efter
lykke? Hvordan skal vi overleve, hvor skal vi hen? Et ti lbagevendende bil lede
af en enkelt, l i l le bygning ti lbyder os måske et bud.

Tag ikke fejl ! Hvis vi skal finde mening i og forstå hans aktuelle malerier, må vi
selv gøre et arbejde og tage del i hans arbejde sammen med ham.

Udsti l l ingen i Næstved Kunstforening er Christos Koutsouras' første i Danmark.

Området omkring Astoria fik dog greb i ham, som når et fragtskib kaster anker.
Inspireret af landskabet og vedholdenheden hos de mennesker, der havde
slået sig ned her, arbejdede han fra samme atelier på Columbiaflodens bred i
syv år og skabte fire forskell ige værker, der skulle udsti l les i USA og Europa.



Generalforsamling i Kunstforeningen 2018

Næste års ordinære generalforsamling i Næstved Kunstforening finder sted

onsdag den 18.apri l 2018 kl. 19.00 i Musikstalden i Grønnegade.

Næstved Kunstforening deltager på Kulturnat 2017. Den finder sted fredag

den 6. oktober, hvor vi holder ekstraordinært åbent kl. 17-22.

Kulturnat 2017

Festprogrammet vil bl ive offentl iggjort på et senere tidspunkt.

Balanceskulptur - Afsløring

Afsløringen af Jens Galschiøts balanceskulptur vil finde sted i forbindelse

med Kunstforeningens 85-årsfødselsdag onsdag den 25. oktober kl. 14.



Amatørudstil l ingen 2018

Amatørudsti l l ingen i 2018 afholdes i perioden fra den 13. januar ti l den 18.

februar med temaet 'Livsglæde'.

Antallet af udsti l lere vil i 2018 være 20 på væggene og tre 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. tre

værker.

Prisen for deltagelse er uændret 150,- kr. for medlemmer af

Kunstforeningen og 300,- kr. for ikkemedlemmer.

Tilmelding kan ske ved henvendelse i Kunstforeningen i perioden fra den

23. september ti l den 22. oktober i åbningstiden. Tilmeldingsblanket vil

også i denne periode kunne udprintes fra hjemmesiden, hvor der også vil

kunne foretages digital ti lmelding: www.naestvedkunstforening.dk.

Umiddelbart efter den 22. oktober bliver alle henvendelser vedrørende

deltagelse besvaret med relevante oplysninger.

En 'Kom tæt på amatørkunsten' - aften vil bl ive afholdt tirsdag den 16.

januar kl. 19-21.

Vinderen af Amatørudsti l l ingen 2017 blev Inge Juul med værket "Fra
skygge ti l lys".



Ferniseringsvinder

Vinder af ferniseringsgevinsten, et af Alfred I . Jensens værker, blev Ann
Nørby, som her ses sammen med malerens enke, Jytte Aa. Møller.






