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Simon Bang



Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af

Simon Bang

lørdag den 2. marts kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen åbnes af
bygningskonstruktør Claes Nordsted-Jørgensen

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2019

02.03 - 07.04
19.03
10.04
13.04 - 19.05
25.05 - 23.06
29.06 - 11.08
17.08 - 18.08
24.08 - 29.09
05.10 - 03.11
09.11 - 15.12

Simon Bang
Simon Bang, foredrag med DOF Næstved Aftenskole
Generalforsamling
Benny Bondo
Grønland - Kimik
Vil ly Daugaard, Harald Essendrop & Ib Wolffbrandt
Åbent atelier
Jens Barlund
Olga Lau & Hanne Fog Juncher
Søren Martinsen

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



Simon Bang

Simon Bang (f. 1960) bor og arbejder i København, men er født og opvokset i
Fensmark. Den første maler i famil ien blev født i 1794, og siden har slægten i
mange generationer været kunstnere.

Simons farfar, Arne Bang, kender de fleste. Det er ham, der har skabt Næst-
veds vartegn, Trolden ved Munkebakken, samt en lang række relieffer og
udsmykninger i Næstved og omegn. Famil ien Bang kom til Holmegaard
Glasværk i midten af 1920erne. Herfra begyndte Arne Bang produktionen af
det mest kendte fra hans hånd: hans store stentøjsproduktion.

Simon Bangs far, Jacob Bang, blev uddannet som pottemager og havde
værksted på Chr. Winthersvej i Fensmark i mange år. Det var også her, Simon
begyndte sin kunstneriske løbebane.

Simon har malet og tegnet siden barndommen, fra 12-årsalderen professionelt.
Allerede som dreng afholdt han udsti l l inger og tegnede byens gårde, huse og
landskaber og solgte tegningerne ti l private. Som 16-årig udførte han tre glas-
mosaikrelieffer ti l ældreboligerne på Stenskovsvej i Fensmark.

Senere uddannede han sig på Danmarks Designskole som tegner og grafiker. I
1990 debuterede Simon Bang på den censurerede udsti l l ing KE (Kunstnernes
Efterårsudsti l l ing) i København. Herefter har han udsti l let på en række gallerier,
bl.a. Randers Kunstmuseum.



Sideløbende med maleriet har Simon Bang udført en række coverdesign, bl.a.
for Kim Larsen, Sneakers og Sebastian, plakatdesign for Miles Davis og har
desuden tegnet storyboards for fi lmbranchen, for store danske fi lminstruktører
som Susanne Bier, Lars von Trier, Ole Christian Madsen, Lone Scherfig m.fl .
Desuden har Simon Bang fået udgivet en række bøger med tekster og
tegninger, bl.a. bogen ”Børnetegninger”, som udkom for nogle år siden.

I 2013 debuterede Simon Bang med dokumentaren ”Angrebet på Shellhuset”,
som han producerede og instruerede sammen med Martin Sundstrøm. Simon
Bang har endnu en dokumentarfi lm i støbeskeen, ”Kaptajnens Hjerte”, som er
en meget personlig fi lm om hans morfar, kaptajn Knud Goth. Filmens trailer ud-
løste en fransk festivalpris i 2017, allerede inden fi lmen var færdigproduceret.

I efteråret 2018 udsti l lede Galleri Kunstmix Simon Bangs soloudsti l l ing ”Den
Gyldne By”.

De sidste to år har Simon arbejdet på udsti l l ingen, som vises i Næstved Kunst-
forening. Han har valgt at genbesøge og fortolke sit barndomsland Fensmark. I
forbindelse med udsti l l ingen i Næstved Kunstforening udkommer der en bog
med udsti l l ingens malerier.



Læs mere på Simon Bangs website: www.simonbang.art.

Bogen, der bliver solgt i udsti l l ingsperioden, indeholder gengivelser af alle
32 malerier på udsti l l ingen foruden Simons introduktion om, hvorfor han er
på sporet af barndommens land - gennem sine malerier. Ti l hvert maleri
har kunstneren skrevet en bil ledtekst, som indkredser både de overvejel-
ser, han havde undervejs under maleriets ti lbl ivelse, og de associerende
tanker, der opstod, efter maleriet var færdigt.

I en årrække har Simon Bang benyttet sin facebookprofi l som et medie,
hvor han poster fotografier af sine malerier og de ti lhørende tekster.
Gennem debatten på Facebook opstår der en samtale, som inddrager
publikum, deres løbende kommentarer og kunstnerens genmæle ti l
spørgsmål og proces. Disse tekster er et vigtigt supplement ti l serien fra
Fensmark by og omegn.

Bogsalg i udstil l ingsperioden

Simon Bang:
”Paradisets haver oppefra” - På sporet af barndommens land



Foredrag i samarbejde med DOF Næstved Aftenskole

Simon Bang

I marts måned 2019 udsti l ler Simon Bang en helt ny række malerier i
Næstved Kunstforening. I denne serie vender han ti lbage ti l sin
barndomsby Fensmark for at undersøge det, han kalder “Det tabte
paradis”. I forbindelse med udsti l l ingen kommer Simon ti l Næstved og
fortæller om udsti l l ingen og om sit l iv som kunstner.

Holdnummer:
Tidspunkt:
Sted:
Pris:
Tilmelding:

191854
19. marts 2019, kl. 19.00
Næstved Kunstforening, Sct. Peders Kirkeplads 14 C
100 kr.
DOF Næstved Aftenskole, www.naestvedaftenskole.dk



Ferniseringsvinder

Vinderen af ferniseringsgevinsten ved ferniseringen af Amatørud-
sti l l ing 2019 blev Jens Sand, som her ses sammen med åbnings-
taleren, Githa Nelander. Gevinsten var et foto med titlen “Træ og
skib” af Helge Jørgensen.






