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9. november - 15. december 2019

Søren Martinsen



Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af

Søren Martinsen

lørdag den 9. november kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen bliver åbnet af kunstkritiker og
forfatter, mag.art. i kunsthistorie Bente Scavenius

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2019

09.11 - 15.12
13.11

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

Forsiden: "Morderhuset" af Søren Martinsen



Søren Martinsen

Søren Martinsen er en dansk kunstner, født i 1966 og uddannet på det
Kgl. Danske Kunstakademi og Goldsmiths' College, London.

Han har udsti l let på en lang række museer og gallerier i Danmark og
udlandet og blandt andet haft store soloudsti l l inger i Statens Museum
for Kunsts X-Rum, på Rønnebæksholm og Trapholt, i Kunsthal NORD
og senest på Sorø Kunstmuseum, hvor han sidste år præsenterede
udsti l l ingen GIGANTERNE.

Søren Martinsen er kendt for sine landskabsmalerier, der ofte bruger
motiver fra området omkring Susåen, hvor Martinsen også selv bor. Her
har han igennem mange år skildret naturen og landskabet på en intens
og personlig måde, der forener stærke motiver med en psykologisk
dimension af eksistentiel art. Bil lederne er ofte nøgne og tømt for l iv,
men emmer all igevel af en indre uro og ti lstedeværelse af kunstnerens
person.

"Sankt Hans aften 2015"



Installation, Kunsthal NORD

Til udsti l l ingen i Næstved Kunstforening vil Søren Martinsen præsen-
tere en række arbejder, der repræsenterer bredden i hans produktion.
Det vil strække sig fra Martinsens velkendte landskabsmalerier og
eksteriører og interiører ti l nye værker i miniformat, grafiske tryk og
litografier, hvoraf flere er lavet på Næstved Grafiske Værksted, samt
bemalede fotoværker af satell itfotos af jordens landskaber.

"Zookeepers' graves, Berlin"



Der er således en del af værkerne, der er l idt usædvanlige og anderle-
des, end man måske forventer, hvis man kender Martinsens gigantiske
landskabsmalerier, og udsti l l ingen viser nye sider af denne alsidige og
utrætteligt eksperimenterende kunstner.

"Brorfelde, bakke"



Søren Martinsen fortæller i forbindelse med udsti l l ingen i Næstved
Kunstforening om sit l iv, sin kunst og sin kunstneriske udvikl ing,
siden han flyttede fra byen ti l landet for 16 år siden. Kunstneren
maler en moderne, konceptuel form for landskabsmaleri, som
hovedsageligt har motiver fra Glumsøegnen, hvor kunstneren bor
med sin famil ie.

Søren Martinsen er en kunstner, som i flere omgange har gjort sig
bemærket i regionen med store udsti l l inger på Rønnebæksholm og
Sorø Kunstmuseum. Hans store oliemalerier og grafiske værker er
visuelt stærke og meget gennemarbejdede og har et næsten
fotografisk præg. Se også www.sorenmartinsen.com.

Arrangementet afholdes i et samarbejde mellem Næstved
Kunstforening og DOF Næstved Aftenskole

Holdnummer:
Sted:
Tidspunkt:
Pris:
Tilmelding:

192801
Næstved Kunstforening, Sct. Peders Kirkeplads 14C
Onsdag den 13. november 2019 kl. 19
Kr. 100
Til DOF Næstved Aftenskole på tlf. 55 72 18 25 eller
info@naestvedaftenskole.dk

Foredrag med Søren Martinsen

onsdag den 13. november 2019



Ferniseringsvinder

Vinderen af ferniseringsgevinsten ved udsti l l ingen med Olga Lau og
Hanne Fog Juncher blev Inge Hansen, som vandt et maleri af Hanne
Fog Juncher med titlen “Opsti l l ing med løg”.

Vinderen ses her i midten foran sin gevinst. Udsti l l ingsåbneren Tina
Høegh Nielsen ses ti l venstre for Inge Hansen og Hanne Fog Juncher
ti l højre.

Næste års ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 22. apri l
2020 kl. 19.00 i Musikstalden, Grønnegade.

Eventuelle forslag ti l ændring af vedtægter skal være bestyrelsen i
hænde senest den 1. marts 2020.

Generalforsamling 2020






