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Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af udsti l l ing med

Kasper Købke

lørdag den 22. februar kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen bliver åbnet af medlem af
Næstved Byråd Anette Brix

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2020

22.02 - 29.03
03.03

04.04 - 10.05
22.04
16.05 - 21.06
27.06 - 16.08
22.08 - 23.08
29.08 - 27.09
03.10 - 08.11
14.11 - 13.12

Kasper Købke
Kasper Købke, foredrag i samarbejde med DOF Næstved
Aftenskole
Kjeld Riff Andersen
Generalforsamling
Majid Hoseini og Vagn Johansen
Otto Poulsen
Åbent Atelier
Inge Kjær
Ingrid Bugge
Eckhardt Johnsen

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

Forsidefoto: Kasper Købke fotograferet af Adam Sund



Kasper Købke

Kasper Købke skaber med sin fotorealistiske blyantsstreg visuelle for-
tæll inger. Købkes udgangspunkt for alle sine værker er altid en historie,
han ønsker at formidle. Det kan være en li l le historie, det kan være en
stor historie, det kan være en fiktiv historie – eller det kan være en rigtig
historie, fra det virkelige liv, fortalt gennem Købkes minutiøse streg.

Købkes værker opstår altid, ved at der dannes et ord, en sætning eller
et tema i hovedet på ham – og ud fra den skaber han sin visuelle histo-
riefortæll ing. Som Købke siger: ”Havde jeg været forfatter, havde jeg
skrevet mine historier - men nu er jeg bil ledkunstner, så derfor tegner
jeg mine historier”.

I Næstved Kunstforening vil du kunne møde mange af Købkes visuelle
og yderst detaljerige historiefortæll inger – store som små. Værkerne
strækker sig over hele Købkes kunstneriske virke. Et virke, som Købke
har udøvet professionelt siden 2007.

Fotograf: Adam Sund



I 2010 blev Købke kåret ti l Årets KunstTalent i Danmark – og han har
siden hen modtaget Klods Hans Prisen 2016 og H.C. Andersen Prisen
2017 for sit dybdegående visuelle arbejde med at formidle H.C. Ander-
sens liv, virke og samtid gennem 14 af Andersens verdensberømte
eventyr. Et arbejde, hvor Købke ti lmed tegnede i 5.000 timer på 13
måneder. For Købke overlader ikke noget ti l ti lfældighederne i sine
værker – og det vil du ved selvsyn også kunne opleve i Næstved
Kunstforenings Købkeudsti l l ing.

Fotograf: Adam Sund

Fotograf:

Sofie Bay Kajberg



5.000 timer i streg - med billedkunstner Kasper Købke

Foredrag i samarbejde med DOF Næstved Aftenskole

I dette intense foredrag vil du komme helt ind bag kunstneren
Kasper Købkes prisbelønnede værker. Hvordan skaber Kasper
sine hyperrealistiske værker fra det hvide lærred ti l det færdige
værk? Hvorfor bliver hans værker altid skabt i et intensivt tegne-
maraton, som da han eksempelvis tegnede 5.000 timer på kun 13
måneder på sin H.C. Andersen eventyrbog? Hvorfor finder hans
kæreste, famil ie og venner sig i, når han forsvinder ind i endnu en
intensiv tegneproces?

Kasper Købkes værker indeholder mere end blot et motiv, da hans
tegnekundskaber blot er hans middel ti l at formidle eksempelvis
historiske begivenheder. Så forud for den intense tegneproces
ligger ofte et stort researcharbejde for at indsamle, udvælge og
fravælge, hvad der i sidste ende tegnes på lærredet. Kasper vil
tage dig med ind i dette researcharbejde og skabelsen af sine
værker, og derudover vil Kasper tage dig med helt ind i tegne-
værkstedet, da han skabte sin H.C. Andersen-bog, der indeholder
meget mere end blot H.C. Andersen-tegninger.

Holdnr. :

Tid:

Sted:

Pris:

Tilmelding:

201800

Tirsdag den 3. marts kl. 19.00

Næstved Kunstforenings lokaler, Sct. Peders

Kirkeplads 14C

100 kr.

Til DOF Næstved Aftenskole på tlf. 55 72 18 25

eller www.naestvedaftenskole.dk



Ferniseringsvindere

Der blev ved ferniseringen af Amatørudsti l l ing 2020 udtrukket to heldige
vindere, som begge kan hjemtage et fint værk, når udsti l l ingen slutter
den 16. februar.

Hanne Simonsen, ti l højre, blev vinder af Birte Bondes værk "Store
drømme". Kunstneren ses ti l venstre i bi l ledet.



Og den anden vinder blev Ras Peter Laursen. Gevinsten var værket
“Genbrug og clementin” af Anna-Marie Epelle. På fotoet ses fra venstre
Anna-Marie Epelle, Ras Peter Laursen og åbningstaleren, Sebastian
Mylsted-Schenstrøm.

På væggen mellem Anna-Marie Epelle og Ras Peter Laursen ses
gevinsten.






