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Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af udsti l l ing med

Ingrid Bugge

lørdag den 3. oktober kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen bliver åbnet af medlem af Kultur- og

Demokratiudvalget Rico Carlsen.

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2020

03.10 - 08.11
06.10

21.10
27.10
14.11 - 13.12

Ingrid Bugge
"Oliventræet og Ingrid Bugges forunderl ige verden", foredrag
med Vigga Bro i samarbejde med DOF Næstved Aftenskole,
Kunstforeningens lokaler, kl. 19
Generalforsamling, Musikstalden, Grønnegade, kl. 19.00
Spil dansk-uge i Kunstforeningen, kl. 19.00
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

Forsiden: "A folk tale af Ingrid Bugge"



Om Ingrid Bugge

"The soulful tree"

Hun byder dig velkommen ind i
sit univers, gennem omhyggelig
indramning og skiftende fokus
på aspekter af et emne, ved
brug af sit kamera og redige-
ring, ved hjælp af tegning og
digital manipulation. Som et
resultat af hendes kreative
proces har selve kunsten en
overjordisk effekt og en
“hjemsøgende skønhed” – en
egenskab, der gør den meget
mindeværdig.

Ingrid Bugge er en dansk fotokunstner, som lover at trække dig ind i sin verden
af fascination, undersøgelse og genfortolkning af kultur, mennesker og
skabninger.

Mission:

Ingrid Bugges projekter er ofte lange studier, hvor hun bruger sit kamera som
et forskningsværktøj ti l at fange sine motiver. Hendes fokus er på at undersøge
og indsamle fotografier, snarere end et ønske om at iscenesætte og fange det
perfekte bil lede. Med andre ord viser hendes værker den unikke indsigt, der er
opnået gennem timevis af dybdegående forskning, og hendes egen passion for
bestemte temaer – f.eks. ballet, kroppen, poesi, visuel historiefortæll ing og
bevægelse.

Hendes valg af at lave collager, ved hjælp af traditionelle kunstmaterialer, oven
på sine trykte fotografier, er en sekundær proces. Disse valg forankrer ofte
hendes arbejde på et takti lt plan og skaber spændende kontraster mellem
poetisk skønhed og en følelse af virkelighed. Hun ønsker, at hendes kunst skal
være levende og lokkende for at ti ltrække seernes nysgerrighed.

Vision og proces:

“For mig er det vigtigt at arbejde sammen med andre, herunder institutioner og
virksomheder, der holder af at skildre virkelige emner, men gennem et poetisk
visuelt sprog for herved at skabe interessant og effektfuld kunst. Jeg sigter
mod at sikre, at alle kreative projekter er en glæde at producere, og at alle
involverede er glade for, at de deltog og lærte noget af oplevelsen.” – Ingrid
Bugge, 2019.

Værdier:



“Jeg ønsker at udforske forskell ige former for fotografering i fremtiden, hvoraf
den ene er modefotografering: At skabe og lege med de visuelle verdener, som
forskell ige brands befinder sig i. Jeg tror, at mode fascinerer mig på grund af
kreativiteten, men mest fordi det handler om krop, skønhed, bevægelse og
visuel historiefortæll ing. Jeg søger også aktivt nyt samarbejde med scenekunst
og portrætfotografering.“ – Ingrid Bugge, 2019.

“Renæssancemalernes teknikker inspirerer mit arbejde . . . deres evne ti l at
manipulere lys og mørke såvel som deres lidenskab for dystre udtryk forbløffer
mig. Jeg elsker, hvordan Rodin fanger følelser i sine skulpturer og den
menneskelige figur. En fotograf, der inspirerer mig meget, er Henri Cartier-
Bresson grundet hans evne ti l at fange og skabe et poetisk lag via bevægelse
og den rene skønhed ved hans arbejde.” – Ingrid Bugge, 2019.

Tidlige påvirkninger:

International omtale:

“Essensen af ballet” var begyndelsen på Ingrid
Bugges internationale kunstneriske rejse og blev
anerkendt over hele verdenen. I 2014 blev det
dækket på BBC World, CNN, The Guardian, Gulf
News og mange flere medier. Udsti l l ingen fik stor
anerkendelse, og det inspirerede Ingrid ti l at
fremme sin kærlighed ti l ballet. Ingrid Bugge
skabte derefter et andet godt modtaget visuelt
projekt med et ballettema. “Cyclus Perm” er et
samarbejde med den russiske Perm Opera Ballet
og Perm State Art Gallery, som blev udsti l let på
State Art Gallery i Rusland, 2017.

I 2017 blev Ingrid Bugge inviteret af Scandinavian Arts & Crafts Hokuonota-
kumi ti l at udsti l le sit arbejde “Between the Lines” i Tokyo, Japan, for at repræ-
sentere Danmark. Udsti l l ingen indeholdt udvalgte skandinaviske kunstnere for
at fejre 150 års diplomatisk samarbejde mellem Danmark og Japan.
Hendes projekt “The Soul of the Tree” blev udsti l let i Toronto, Canada, i 2018.
Projektet blev oprettet i samarbejde med den danske skuespil lerinde og
forfatter Vigga Bro. Oliventræundersøgelserne blev udført i Cori, I tal ien,
sammen med lokalbefolkningen.
I 2019 blev udvalgte kunstværker vist på den verdenskendte skulptur- og blom-
sterkunstner Tage Andersens slot Gunil laberg, Bottnaryd, Sverige.

Se Ingrid Bugges cv for flere solo- og gruppeudsti l l inger. Ingrid Bugge leder
aktivt efter potentiel le samarbejder, og hvis du har spørgsmål, kan du kontakte
hende direkte via info@ingridbugge.com.

"Camellias"



"Oliventræet og Ingrid Bugges forunderlige verden"

202807
06-10-2020 19:00
Kr. 100,00
Kunstforeningens lokaler, Sct. Peders Kirkeplads 14C
Til DOF Næstved Aftenskole på tlf. 55 72 18 25 eller
info@naestvedaftenskole.dk

Holdnr. :
Tidspunkt:
Pris:
Sted:
Tilmelding:

Foredrag med Vigga Bro i samarbejde med DOF Næstved Aftenskole

Vigga Bro fortæller om Ingrid Bugges forunderl ige bil ledverden og deres
samarbejde om et bogprojekt, hvor Ingrids bil ledverden blander sig med
Viggas historier. Ingrid Bugge er aktuel med en udsti l l ing i Næstved
Kunstforening fra den 3. oktober ti l 8. november. Ingrid Bugge er en dansk
bil ledkunstner, der udøver sin kunst ved brug af sit kamera.

Vigga Bro Ingrid Bugge



Amatørudsti l l ingen i 2021 afholdes i perioden fra den 9. januar ti l den 14. fe-
bruar med temaet "Fællesskab - Ensomhed".

Antallet af udsti l lere vil i 2021 være 20 på væggene og tre på podier. Såfremt
der melder sig flere interesserede, vi l der blive foretaget lodtrækning. Hver
udsti l ler ti l væggene får mulighed for at udsti l le maks. tre værker.

Prisen for deltagelse er uændret 150.- kr. for medlemmer af Kunstforeningen
og 300,- kr. for ikkemedlemmer.

Tilmelding kan ske ved henvendelse i Kunstforeningen i perioden fra den 3.
oktober ti l den 8. november i åbningstiden. Tilmeldingsblanketten vil også i
denne periode kunne udprintes fra foreningens hjemmeside,
www.naestvedkunstforening.dk, hvor der også kan foretages digital ti lmel-
ding.

Umiddelbart efter den 8. november bliver alle henvendelser vedrørende
deltagelse besvaret med relevante oplysninger.

En "Kom tæt på amatørkunsten"-aften vil bl ive afholdt tirsdag den 12. januar
kl. 19-21.

Amatørudstil l ing 2021

Vinder af Amatørudsti l l ing 2020 blev Birgit Kli im med værket
"Nordatlanten I".



Ferniseringsvinder

Vinderen af ferniseringsgevinsten ved åbningen af Inge Kjærs udsti l l ing blev
Kate Hegnby, og gevinsten var en askekrukke i ufoform, uden titel. På bil ledet
ses Kate Hegnby ti l venstre med askekrukken, i midten Inge Kjær og ti l højre
åbningstaler Per Sørensen fra Kultur- og Demokratiudvalget.

Et musikalsk foredrag med Esben Just, som spil ler

New Orleans musik

Musikken vil give ro og plads ti l refleksioner

Tirsdag den 27. oktober kl. 19 - Entré 50 kr.

Spil Dansk-uge i Kunstforeningen

Esben Just Solo






