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Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af udsti l l ing med

Majid Hoseini og Vagn Johansen

lørdag den 22. maj kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen åbnes af medlem af Næstved Byråd og
Økonomiudvalget Helge Adam Møller

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2021

22.05 - 20.06
26.06 - 18.07
24.07 - 15.08
21.08 - 22.08
26.08 - 28.08
04.09 - 03.10
29.09
09.10 - 07.11
13.11 - 12.12

Majid Hoseini og Vagn Johansen
Amatørudsti l l ingen
Christel og Christer Holmgren
Åbent Atelier
Middelalderfestival
Stig Weye
Generalforsamling, Musikstalden, Grønnegade, kl. 19.00
Lene Stevns Jensen
Næstved Fotoklub

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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Forsidebilledet viser et værk af Majid Hoseini



Majid Hoseini

Jeg hedder Majid Hoseini. Jeg kommer fra Teheran i I ran, hvor jeg har
studeret kunst og økonomi. Jeg har boet i Danmark siden 2011.

Min interesse for visuel kunst
begyndte i min barndom, og
mine bil leder gengiver bl.a.
indtryk fra min oplevelse af
krigen i mit hjemland.

Min egen sti l :

I min kunst har jeg min egen sti l
(kuglepen på avissider og
lærred), og jeg maler også i
forskell ige genrer og teknikker.
Jeg laver socialrealistiske
bil leder og fik for dette en
guldmedalje i marts måned fra
The Organization for World
Peace (OWP).

Indtryk og drømme:

Jeg er født i et land med
mange bekymringer og
sociale modsætninger.
Igennem maleriet udtrykker
jeg mine følelser omkring
alt det, som jeg har oplevet.



I min måde at male på vil jeg synliggøre menneskers rutinemæssige og
indvendige tanker. Jeg ønsker, at min kunst fortæller, at selv om menne-
sker ikke ligner hinanden, kan der i relationer på tværs af geografiske
og kulturelle grænser skabes en smuk overensstemmelse og samhø-
righed i den her verden.

Følsomhed /refleksion:

For at udtrykke en historie sidder
jeg foran lærredet. Her kan jeg
udtrykke noget af det, der er sket
for mig, og som måske kommer ti l
at ske på grund af “krig og dens
konsekvenser”. Der er altså tale
om forskell ige følelser og
refleksioner i mennesker som for
eksempel lykke, sorg, angst, håb,
utålmodighed - og måske
uansvarl ighed.

Samtidskunst:

Med min egen måde at male på skaber jeg noget unikt og overdrevet
(mine surrealistiske og ekspressionistiske værker). Det er begyndelsen
ti l en ny strømning, hvor en kunstner former sin samtidskunst.

Jeg er medlem i Næstved Kunstforening og kunstforeningen KuBA i
Næstved.

Kunstudsti l l inger:

Jeg har haft ca. 60 udsti l l inger forskell ige steder. Den første udsti l l ing
var i Japan i min ungdom.

Majid Hoseini



Vagn Johansen

En beskrivelse af min ti lgang ti l kunst:

Efter overstået læretid fik jeg stor interesse for kunst.

Jeg har gennemgået et 7-måneders kursus på en dekorationsfagskole i
København. Jeg begyndte at male og afprøvede senere vævning. Jeg
har arbejdet to vintre på Grafisk Værksted i Næstved, har arbejdet med
bronzestøbning fem vintre hos en kunstner på Maglemølle Papirfabrik
og taget et weekendkursus i stenhuggeri.



Jeg har atelier på første sal af
egen bolig, Gustavs Wieds vej
38, 4700 Næstved, og udsti l l ing
i haven. Kom gerne på besøg.
Kontakt: vagnbirgit@gmail.com
eller 30 33 52 41.

Senere havde jeg et højskole-
ophold i Løgumkloster med en
uges undervisning i stenhuggeri
af en bil ledhugger. Jeg har nu
arbejdet med sten ca. 18-20 år.
Lige for tiden arbejder jeg med
bornholmsk granit og fedtsten
fra Grønland.

Jeg har udsti l let i ”Foreningen ti l
fremme af kunst”, på Åbent
Atelier og deltaget i Næstved
Kunstforenings amatørudsti l-
l inger.

Vagn Johansen

Generalforsamling 2021

Som annonceret i nyhedsbrev er Kunstforeningens generalforsamling
udsat på grund af forsamlingsrestriktioner. Generalforsamlingen afhol-
des den 29. september kl. 19 i Musikstalden, Grønnegades Kaserne.

Der vil senere blive udsendt dagsorden og regnskabsoplysninger m.v.



Kunstforeningen deltager i middelalderfestival

Næstved Kunstforening deltager i l ighed med andre frivi l l ige foreninger og
kulturinstitutioner i årets middelalderfestival, “Næstveds søjler - ti lbage ti l
fortiden”, i dagene 26.-28.august 2021. Kunstforeningens bud på deltagelse
er at arrangere et bil ledprojekt om kalkmalerier for et valghold i bi l ledkunst
fra en af Næstveds skoler.

Med afsæt i fortæll inger fra middelalderens Næstved eksperimenterer
eleverne med kalkmaleriet, der er det bil ledsprog, der især ses i kirkerne fra
den tid. Et sprog, som alle i middelalderen var fortrol ige med. Eleverne skal
give deres bud på fortolkning af temaer som sygdom og sundhed,
ridderslag, munke og nonner m.v. Alt sammen med udgangspunkt i det, der
fandt sted i og omkring Næstved.

Som Kunstforening er vi så heldige at l igge lige i hjertet af det gamle
Næstved, omkring Sct. Peders Kirke, Boderne, Kompagnihuset og Tuesens
Badstue. Vi håber, at rigtig mange, både børn og voksne, vi l kigge forbi og
se, hvordan eleverne eksperimenterer med kalkmaleriet, og ikke mindst
nyde den afsluttende fernisering, som finder sted lørdag den 28.august.

Vi har fået bevilget 5.000 kr. fra den overordnede arrangør for festivalen
“Historisk Festival i Næstved”. De ansvarl ige for forberedelse og afholdelse
af projektet om kalkmalerier er tre af Kunstforeningens bestyrelsesmedlem-
mer, Anna Johansen, Henning Andersen og Jytte Rasmussen.

Fra Vrangstrup Kirke Fra Tyvelse Kirke






