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29. juni - 11. august 2019

Harald Essendrop, Ib Wolffbrandt & Villy Daugaard



Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af

Harald Essendrop, Ib Wolffbrandt & Villy Daugaard

lørdag den 29. juni kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen åbnes af bil ledkunstner og medlem af
Næstved Byråd Helle Jessen

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2019

29.06 - 11.08
17.08 - 18.08
24.08 - 29.09
11.09
05.10 - 03.11
09.11 - 15.12
13.11

Harald Essendrop, Ib Wolffbrandt & Vil ly Daugaard
Åbent atelier
Jens Barlund
Kunstudflugt i samarb. med Næstved Museumsforening
Olga Lau & Hanne Fog Juncher
Søren Martinsen
Foredrag med Søren Martinsen i samarbejde med DOF
Næstved Aftenskole, Kunstforeningens lokaler, kl. 19.00

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

Forsidebilledet er Harald Essendrops portræt af hustruen Nitte som 20-årig. Harald
Essendrop var selv 32 år, da portrættet blev til.



Harald Essendrop

Harald Essendrop (1901-1978) blev uddannet fra Kunstakademiet i
1923. Harald Essendrop boede og virkede på Sydsjælland det meste af
sit l iv. Han var en respekteret maler og modtog en række legater og
udmærkelser.

Harald Essendrop købte i 1923 et fiskerhus på Enø Kystvej, hvorti l han
senere byggede et atelier. Han var glad for at rejse og opleve nye
steder, men det var hjemme, han arbejdede koncentreret med sine
foretrukne motivkredse.

Harald Essendrop var optaget af at arbejde med religiøst forankrede
figurkompositioner og stramt komponerede opsti l l inger, men han huskes
nok især for sine mange dejl ige skildringer af de sydsjællandske
kystlandskaber. Han var en anerkendt kunstner, som igennem mange år
udsti l lede på Charlottenborg. Han udførte mange besti l l ingsopgaver
f.eks. portrætter af Næstved-borgmestre.

Harald Essendrop var sammen med en række andre kunstnere med ti l
at grundlægge Næstved Kunstforening i 1932.

For Harald Essendrop stod det klart, at
mystikken i rel igionen såvel som i l ivet
og kunsten var, at vi ikke forstår helt og
fuldt, men aner det væsentl ige. Sådan
var hans livsfi losofi og i denne ånd
malede han sine bil leder.



Ib Wolffbrandt

Ib Wolffbrandt (1919-1993) blev uddannet fra Kunstakademiet i 1946.
Fra 1947 fik han arbejde hos Kähler i Næstved, hvor han arbejdede i 13
år – både med pottemageri og skulpturer. Ib Wolffbrandt fik i 1960 eget
værksted på sin bopæl i Mosen, Ravnstrup, hvor han arbejdede aktivt ti l
sin død i 1993.

Ib Wolffbrandt var primært bil ledhugger og keramiker, men arbejdede
på en række forskell ige felter f.eks. sort-hvide tegninger, pastelkridt-
tegninger, skulpturer i sten, beton, ler el ler jern, grafik og maleri samt
relieffer og kakler med påmalede eller tegnede figurer. Ib Wolffbrandt
arbejdede med den naturalistiske figur i en personlig sti l iseret form, der
ændrede sig mærkbart gennem tiden mod mere abstrakte arbejder.

Ib Wolffbrandt var i en lang årrække medlem af Gruppe Syd. Han har
udsti l let på Charlottenborgs forårs- og efterårsudsti l l inger, Den Fries
forårsudsti l l ing samt på flere separate udsti l l inger.



Villy Daugaard

Vil ly Daugaard Pedersen blev født i Næstved i 1915. Famil ien flyttede
senere ti l Lundby, hvor hans far slog sig ned som malermester. Vil ly
kom som ung i malerlære hos sin far, men allerede tidl igt viste han mere
interesse for at dyrke malerkunsten end for at hvidte lofter. Inspirationen
fik han uden tvivl fra sin far, som selv dyrkede maleriet.

Vil ly havde også andre interesser, og i 1936 blev han gift med Vera og
fik sin første søn. To år senere bosatte famil ien sig i Næstved, hvor han
fik arbejde som malersvend. Det fik stor betydning for hans udvikl ing, at
han her mødte andre lokale kunstnere. Lange somre blev ti lbragt i
Karrebæksminde, hvor kontakten med ældre kunstnere bidrog ti l de
unges udvikl ing. I 1941 sendte Vil ly bil leder ind ti l Kunstakademiets
malerskole med det positive resultat, at han blev optaget. De nu 2 børn
blev sat i pleje hos Vil lys forældre, men omkring nytår 1944/45 måtte
han vende hjem til Lundby for at fortsætte malerforretningen.



Ferniseringsvinder

Vinder af ferniseringsgevinsten ved KIMIK-ferniseringen blev Ellen
Jacobsen. Gevinsten var værket ‘Uri ’ af Peter Kristiansen. Vinderen
ses her ti l venstre med åbningstaleren, Else Fontain.

I de næste 15 år fortsatte Vil ly mere eller mindre som malermester i
Lundby. Dette var jo næppe ønskedrømmen efter at have fået en
inspirerende uddannelse på Akademiet og oplevet kunstnermil jøet i
København. I årene 1944, 1946, 1947, 1948, 1951 og 1961 kom
yderl igere 5 sønner ti l verden, så der nu var 7 børn, der skulle
forsørges. Vil ly var fanget i et di lemma mellem pligten overfor famil ien
og sine brændende ønsker om at udøve sin kunst og opnå
anerkendelse som kunstner.

Vil ly fulgte i hele perioden den naturalistiske linje, som han var fortrol ig
med. Hen mod 1960 ændrede bil ledet sig. Økonomien bedredes, og
han opgav malerforretningen. Hans interesse rettede sig mod detaljen,
og med de såkaldte ”bindingsværksbil leder” opnåede han endelig den
anerkendelse som kunstner, han havde higet efter.

Vil ly døde i 1994 efter et langt og godt l iv.



Udflugt onsdag den 11. september 2019 til

Vejle Kunstmuseum og Kongernes Jelling

Arrangement i samarbejde med Næstved Museumsforening.

Afgang med bus fra Sct. Peders Kirkeplads kl. 8.30 ti l Vejle
Kunstmuseum, hvor vi får en rundvisning i de nyindrettede
permanente udsti l l inger, hvor emner som selfiekultur, krig og
konstrueret virkelighed tages under behandling.

Derefter går turen ti l Jel l ing Kro, hvor vi får serveret en Christian den
10.-platte (drikkevarer for egen regning).

Vi spadserer ti l Kongernes Jell ing (meget kort gåtur), hvor vi får en
indendørs ”rundvisning” i form af et bil ledforedrag om hele området.
Derefter bliver der mulighed for at bese området.

Afgang med bus kl. 16.00, ankomst i Næstved omkring kl.18.30.

Der serveres gratis kaffe/te og småkager i bussen på hjemturen.

Pris: 600 kr.
Tilmelding ti l Annelise Hopff på tlf. 21235584 eller e-mail
annelise.hopff@skolekom.dk. senest den 17. august.

Betaling samtidig med ti lmelding på mobilepay: 91617
eller netbank: Spar Nord reg.nr. 9819 konto nr. 4577468295.
Husk at skrive "Udflugt" på betalingen.

Med mange venlige hilsner

Næstved Kunstforening og Næstved Museumsforening.






