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Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af udsti l l ing med

Christel og Christer Holmgren

lørdag den 24. jul i kl . 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen åbnes af Palle Birk Hansen, tidl igere
museumsdirektør ved Næstved Museum

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2021

24.07 - 15.08
11.08

20.08 - 22.08
26.08 - 28.08
04.09 - 03.10
29.09
09/10 - 07/11
13/11 - 12/12

Christel & Christer Holmgren
Koncert med Innishere, fortæll inger om Irland og irsk
folkemusik, kl. 19
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
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: 21 46 49 42. Ansvarshav. red.:
Lis Hansen Layout/redaktion: Ellen Olsen Tryk: Sangil l Grafisk



Christel og Christer Holmgren

Det er med stor glæde, Kunstforeningen nu kan præsentere den lokale
designerduo Christel og Christer Holmgren, som under navnet Holmgren
Design har arbejdet intensivt med design helt fra slutningen af 1950’erne, men
i fæll ig fra 1962, da de mødte hinanden på Holmegaard Glasværk, hvor de
begge arbejdede.

Christer Holmgren er skåning, født i 1933 og opvokset i Malmø. Christer har fra
1953 ti l 1957 studeret på Högre Konstindustriel la Skolan ved Göteborgs Uni-
versitet på linjerne keramik, maleri, grafik, industriel design og glas. I 1955 og
1956 er han i praktik på Glasbruket Orrefors som medarbejder ved kunstner-
staben. Han afslutter sine studier i 1957 med diplomarbejde i glas, udført på
Reimyre Glasbruk AB i Sverige. Samme år kommer han ti l Holmegaard Glas-
værk, hvor han er ansat som glasdesigner i 12-13 år.

I 1962 ankommer unge Christel Exner, som er født i Wien i 1940, ti l Holme-
gaard Glasværk, hvor hun er i designpraktik i 1962 og 1963. Hun studerer ved
Universitetet for Anvendt Kunst i Wien i årene 1958 ti l 1964, følger mesterklas-
se i industriel design samt beklædningsdesign, anatomi og grafik. Hun har i
1961 et praktikophold i Tiroler Glashütte Claus Josef Riedel KG, Kufstein i
Østrig og slutter sine studier med et diplomarbejde delvis i glas, udført ved
Holmegaard Glasværk i 1964.

Efter endt uddannelse arbejder Christel i 1964 og 1965 som medarbejder i
designbureauet Acton Björn & Sigvard Bernadotte i København. De næste to
år er hun leder af Österreichisches Design-Zentrum i Wien, indti l hun i 1967
gifter sig med Christer Holmgren, tager navnet Holmgren-Exner og flytter ti l
Danmark. Hun bliver ansat som kunstnerisk medarbejder ved Holmegaard
Glasværk fra 1968 ti l 1970



Christel og Christer etablerer fælles designfirma i Næstved fra den 1. januar
1971. De arbejder for skandinaviske og internationale firmaer inden for
områderne industriel design og produktdesign med hovedvægt på design af
glas, porcelæn, køkken- og husholdningsartikler, legetøj og grafisk design samt
hjælpemidler ti l handicappede.

Christel og Christer Holmgren har gennem årene arbejdet med mange forskel-
l ige materialer. Med nørdernes sans for detaljer studerer de materialerne ti l
bunds for at finde lige præcis det materiale, der svarer ti l de aktuelle krav. Her
er det også vigtigt at pege på samarbejdet mellem C&C Holmgren og produ-
centens håndværkere, der helt konkret kan resultere i, at materialerne kommer
ti l at kunne nye ting. Det fremhæves her, fordi det er ved at være historie med
en sådan dialog mellem designere og håndværkere under fremsti l l ingsproces-
sen.

Hovedvægten ligger på glas og keramik, både stentøj og porcelæn. Men træ,
forskell ige metaller og kunststoffer indgår på lige fod. Herti l kommer så f.eks.
det grafiske arbejde i form af utall ige logoer for l ige så mange firmaer.

Blandt deres fælles design for Holmegaard Glasværk er Blå Time fra 1970 nok
den mest kendte serie, som blev produceret i 20 år og fortsat er både værdsat
og efterspurgt. På Museum Sydøstdanmark bevidner 493 numre i samlingen
deres meget aktive designliv.



Parret har modtaget mange designpriser og udmærkelser for deres designar-
bejder og har deltaget i et stort antal nationale og internationale udsti l l inger.

Kunstnerparret har gennem de senere år kastet sig over en helt anden aktivi-
tet, akvarelmaling, med en farvesætning og teknik, de begge behersker ti l fulde
med natur og landskaber som foretrukne motiver. Mange forskell ige lokaliteter i
Danmark og Norden har de gengivet med en nøjagtighed, så man kan genken-
de stederne, er man så heldig at kende dem. Hvis ikke, kan de nydes som de
kunstværker, de er i egen ret. Akvarelmalingerne har ikke tidl igere været
udsti l let.

Kilde: Palle Birk Hansen: Tro retro Holmgren - Design i vor tid.



Koncert med Innishere i Kunstforeningen

Onsdag den 11. august 2021 kl. 19

I samarbejde med Musikaftenskolerne i Næstved arrangeres
koncert med Innishere, som er en gruppe af danske folkemusikere
bosat i Sorø, Næstved og Glumsø. Innishere spil ler irsk folkemusik
og fortæller om Irland og irsk musik.

Tilmelding senest den 6. august på SMS til 27 51 96 12

Entré 60 kr.

Sammen med ti lmelding indbetales entré på MobilePay 91617

Kom og oplev spil le- og livsglæden ved irsk musik og

syng med på irske sange

Gruppen består af:
Vibeke Erfurt (tværfløjte og tinfløjte)
Niels Haugbølle (bodhran)
Karen Skovmand (harmonika)
Bent Kværndrup (guitarer og sang)
Carsten Hudlebusch (viol in og bratsch)



I Åbent Atelier i Næstved og omegn i weekenden den 4. og 5. sept. 2021
kl. 10-17 åbner 39 kunstnere 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
20.-22. august 2021

Dørene åbnes fredag den 20. august kl. 16.00. Kl. 17.00 holder kunstner
Knud Verner Knudsen ferniseringstalen.

Udsti l l ingen kan ses fredag den 20. august kl. 16-19 samt lørdag og
søndag den 21. og 22. august kl. 12.00-17.00.

Åbent Atelier præsenterer en flot kunstnerisk diversitet; kunstværkerne,
som kan nydes, spænder l ige fra olie og akrylmalerier, papirkunst og
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

Ferniseringsvinderen ved Amatørudsti l l ing 2021 blev Anke Jensen og
gevinsten var “Tranedans” af Birthe Ahrensbach. På bil ledet ses fra venstre
åbningstaler Linda Frederiksen, Birthe Ahrensbach og Anke Jensen.




