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Jens Boas Barlund



Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af

Jens Boas Barlund

lørdag den 24. august kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen åbnes af cand.mag. Lone Kluge Larsen

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2019

16.08 - 18.08
24.08 - 29.09
11.09
04.10 - 03.11
09.11 - 15.12
13.11

Åbent Atelier, fællesudsti l l ing
Jens Boas 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
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tlf. 55 70 06 96 Kasserer: Frank Nørby, tlf: 55 56 41 72 Ansvarshav. red.:
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Jens Boas Barlund

For Jens Boas Barlund var maleriet et kærlighedsbarn. Mens andre
drømte om at gøre en lidenskabelig kunstinteresse ti l en levevej, var
Jens lykkelig for, at han ikke behøvede at male for at overleve, men i
stedet kunne leve for at male. Maleriet skulle være en leg, ikke en sur
pligt, sagde Jens, og som al god leg skulle udgangspunktet være
lysten, nysgerrigheden og eksperimentet.

Jens blev født på tærsklen mellem verdenskrig og fredstid, og da
rammerne kollapsede og normerne eksploderede i modkultur og
grænsesøgen i slutningen af 1960’erne, var han allerede på vej fra
ungdommen ti l voksenlivet som nybagt far med frisk ansættelse som
ung skoleinspektør på den li l le skole i landsbyen Tybjerg. Jens var
mere ti l legen end ti l kampen, og nok hilste han bruddet med fortidens
snærende rammer velkommen, men han så aldrig normbruddet som
formålet i sig selv.



Den samme dobbelthed kan genfindes i hans bil leder, der formmæssigt
er stærkt inspireret af Cobramalernes abstrakte ekspressionisme, men
hvis sigte aldrig var revolutionært eller politisk som forbil ledernes. Det
centrale var ikke at skubbe grænserne og provokere, men i stedet legen
med farverne og mødet med de væsner, der nærmest umærkeligt trådte
frem, efterhånden som han arbejdede malingen ind i lærredet med
pensel el ler spatel.



Jens skar figurer ud af de kulørte plamager, der hurtigt erobrede
bil ledfladen, og hentede portrætter af den ydre verden ud af de
abstrakte farveflader. Han malede indtryk, stemninger, øjeblikke. Den
hvidgule vintersol på den grå himmel, duften af høje bøgetræer og
fugtig skovbund i Herlufsholmskoven. Ikke som indfanget af fotografiets
iagttagende blik, men genskabt påny af maleriets grundstoffer som en
legende kemiker i laboratoriet.

Jens Boas Barlund så aldrig sig selv som kunstner, men som
bil ledskaber. Han interesserede sig ikke for kunstverdenens modeluner
eller forsti l lede koncepter, men for maling på lærredet på staffel iet en
søndag eftermiddag, mens solen langsomt skar sig vej ud gennem de
midtsjællandske skyer.



I Åbent Atelier i Næstved og omegn i weekenden den 31. august og
1. sept. 2019 kl. 10-17 åbner kunstnerne deres atelierer, gallerier,
hjem og haver for alle kunstinteresserede.

Fællesudsti l l ingen, der afholdes i Næstved Kunstforenings lokaler,
er en oplagt anledning ti l at få et l i l le indblik i deltagernes kunstart,
da der her vises smagsprøver fra kunstnerne. Udsti l l ingen er et
samlingspunkt og optakt ti l kunstweekenden, hvor du har mulighed
for at besøge hver kunstner. Mange besøger fællesudsti l l ingen for
at planlægge deres helt egen kunstrute rundt i Næstved kommune.

Fællesudstil l ing for Åbent Atelier i Næstved og omegn
16.-18. august 2019

Dørene åbnes fredag den 16. august kl. 16.00. Kl. 17.00 holder
næstformand i Kultur- og Demokratiudvalget, viceborgmester Klaus
Eusebius Jakobsen ferniseringstalen.

Udsti l l ingen kan ses fredag den 16. august kl. 16-19 samt lørdag og
søndag den 17. og 18. august kl. 12.00-17.00.

Åbent Atelier præsenterer en flot kunstnerisk diversitet; kunstvær-
kerne som kan nydes, spænder l ige fra olie og akrylmalerier, papir-
kunst, keramik ti l teksti l , smykker, beton, glaskunst og meget andet.

Man kan læse mere om kunstnerne og eventet på hjemmesiden
www.aabentateliernaestved.dk.



Ferniseringsvinder

Ved ferniseringen af udsti l l ingen med Harald Essendrop, Ib Wolffbrandt
og Vil ly Daugaard blev ferniseringsgevinsten vundet af Anne Christian-
sen, som her ses ti l højre sammen med Helle Jessen, der åbnede
udsti l l ingen. Gevinsten var et værk af Vil ly Daugaard.






