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13. april - 19. maj 2019

Benny Bondo



Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af

Benny Bondo

lørdag den 13. apri l kl . 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen åbnes af medlem af Næstved Byråd og
Kultur- og Demokratiudvalget Githa Nelander

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2019

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

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

Forsiden: Benny Bondo: "Alle har en drøm"



Benny Bondo

Er man først begyndt på at lave kunst, vi l det berøre en resten af l ivet, og må-
ske også efter. For mit eget vedkommende startede mit kunstneriske virke i
60’erne med en læreplads som skiltemaler. Der var penslen et nødvendigt
værktøj. Senere kom jeg på malerhold hos Willy Daugaard, og efter det tog jeg
et pædagogisk lærerkursus og begyndte at undervise i croquis, tegning og
maling. Det stoppede, da jeg startede et skilte- og reklamefirma. Jeg er
gennem årene blevet antaget på en del censurerede udsti l l inger, bl.a. på KS’
statsanerkendte censurerede udsti l l ing i Janusbygningen i Tistrup.

Benny Bondo: Naturen lokker

Jeg bevæger mig mellem forskell ige verdener, det realistiske og det surrealis-
tiske landskab, hvor begreberne blandes sammen. Det er et univers med
gåder, humor, alvor og fortæll inger. Bil lederne sætter tankerne i gang. Der er
altid en historie, som skal fortælles. I mine små finurl igheder dukker der af og ti l
en anden mening op.



Mine keramikfigurer bærer også præg af, at der skal dri l les l idt. De får gerne en
li l le drejning mod det humoristiske.

Benny Bondo: "Siddende
på 3 kufferter"

Jeg blev optaget i bogen "101 kunstnere 2015". I den skriver Tom Jørgensen
lidt om mig:

"To fortæll inger i mol. Og sådan er det med Benny Bondo. Hans malerier kan
være alvorl ige foresti l lende et landligt mil jø, som bliver stadig mere affolket og
melankolsk, el ler et bylandskab præget af ensomhed. Personerne i hans bil le-
der er drømmere og outsidere. Folk, der ikke rigtigt passer ind nogen steder.

forts.



Tom Jørgensen: Kunstavisens Redaktør

Man fornemmer imidlertid også en stor sympati for alle disse ikke-ti lpasnings-
dygtige skikkelser. Af melankolikere at være er deres livskraft temmelig stand-
haftig. Deres drømme sejl ivede og insisterende. Ikke at passe ind i forkromede
livsplanlægningsprocedurer er tydeligvis noget, kunstneren sætter stor pris på.
At der en gang imellem popper Disney-figurer op i malerierne, fortæller noget
om en sort anarkistisk humor, der lægger sig som en syret troldsplint over
Benny Bondos malerier. Og giver endnu flere facetter ti l hans kunst. "

Benny Bondo: "Kik fremad"



Ferniseringsvinder

Vinder af ferniseringsgevinsten ved ferniseringen af Simon Bang-udsti l l ingen
blev Dorte Burchardt. Gevinsten var Simon Bangs nyudkomne bog om udsti l-
l ingen: "Paradisets haver oppefra".

Generalforsamling 2019

Vi minder om den årl ige generalforsamling for medlemmer, som finder sted
onsdag den 10. apri l 2019 kl. 19.00 i Musikstalden, Grønnegade, 4700
Næstved.

Som noget nyt har vi indført ti lmelding ti l spisning. Det skal ske senest den
30. marts ti l Annelise Hopff på mail: annelise.hopff@skolekom.dk eller
telefon: 55 45 30 55 / 21 23 55 84.



Vinder af Amatørudstil l ing 2019

Det vindende kunstværk på amatørudsti l l ingen blev maleriet "Vi går da stadig
tur", malet af Merete Foxmar, som her ses med sit værk.

Der blev trukket lod blandt de afgivne stemmer og vinderen blev Monica Mag-
nussen.






