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Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af udsti l l ing med

Stig Weye

lørdag den 4. september kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen åbnes af medlem af Næstved Byråd og

af Beskæftigelses-og Uddannelsesudvalget Aligo Francis.

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2021

27.08 - 28.08
04.09 - 03.10
29.09
09/10 - 07/11
13/11 - 12/12

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



Stig Weye og skrækken for det tomme rum

Med salmedigteren H.A. Brorsons stemme synger vi om magtens mænd: Gik
alle konger frem på rad… . De magter dog ikke at skabe noget som helst. Det
gør derimod maleren Stig Weye. I sine store malerier har han skabt et
fantastisk bil ledunivers. Det er fuldt af fortidens fortæll inger, ikke for at hænge
fast i nostalgiske minder, men for at minde os om fremtidens alvor.

Af Dorte Fogh (red.)

De morsomme malerier viser et myldrende liv. Vi kan gå på opdagelse og
møde engle, bødler, manden med leen og andre folkelige figurer, der forstyrrer
ti lværelsens balance. Her er den fladpandede, manden, der bliver trekantet for
et godt ord, og ham, der går op i en spids, og mange, mange flere. Vi kender
dem alle. Magtens små mænd med glatte ansigter og stramme læber.
Skyggeløse, fordømte og fortabte figurer. Vi har mødt dem i hverdagen og set
dem i fjernsynet.

De findes i eventyr og drømme. De ti lhører mytologiens fjerne land og fortæller
om livets brændpunkter.

Malerens motiver



Med djævelsk glassplint i øjet og stor glæde fortæller Stig Weye om
menneskets urgamle liv. Hans store og farvestrålende lærreder viser dybe
drømmelandskaber. En blind kan se landskaberne med sine fingerspidser, og
vi kan spejle os i dem. Fremsti l l ingerne bygger på middelalderens magiske
maleri. Den moderne maler har afluret de gamle mestres kunst, samtidig med
at han udnytter vor tids malemidler. Mange tynde lag farve giver sammen med
fine lag af fernis bil lederne dybde.

Det er ikke perspektivets l injer, der snyder vores øje. Med stor skønhed og
forfinelse fremsti l ler bi l lederne det farl ige, og de gør det forfærdelige
fascinerende.

Middelalderligt og moderne maleri

Stig Weyes fabulerende fremsti l l ing af menneskers liv rummer finurl ige og
fantastiske indtryk og gør udfald mod de mennesker, der ikke tager l ivet
alvorl igt. De myldrer rundt og spilder tiden med barnlige lege. De er bange for
tomheden, horror vacui, som det hedder på latin. Begrebet er kendt fra de
ældste tider. Har man ikke styr på sig selv, bl iver man angst og forsøger at få
kontrol gennem magtens undertrykkende sikkerhed.



Det er med skrækblandet fryd, vi begiver os ind i Stig Weyes mytologiske
landskaber med skæve babelstårne, satell itter og menneskelige dårskaber.
Hans fremsti l l inger kan forstås på tværs af tid og sted. De rører som H.C.
Andersens eventyr ved vores inderste og hvisker os i øret, at det gælder om at
finde den røde tråd i vores eget l ivs fortæll ing. Hans malerier sætter sig fast i
vores bevidsthed og gør os klar ti l fremtiden.

Stig Weye er født jazzmusiker. Men hans arbejde med at rive farver på Hen-
ning Larsens Farvefabrik bragte ham ind på kunstnerbanen. I begyndelsen var
Stig inspireret af Cobramalerne. Siden har han opbygget sin egen bil ledverden,
et naivt, næsten surrealistisk univers med små figurer i klare farver, som både
har satiriske og religiøse overtoner. I begyndelsen af 1970’erne flyttede Stig
Weye ti l Nysted.

Sidst i 1970’erne arbejdede han i stenbruddet i Carrara. Dette ophold og mødet
med den ital ienske kunst og det ital ienske dukketeater har haft stor betydning
for ham. Hans bil leder er tableauer med forskell ige genkendelige figurer som
f.eks. narrer, der sætter spørgsmål ved autoriteterne.

I 1986 blev Stig Weye allergisk overfor terpentin og kunne ikke mere male med
oliefarver. Han eksperimenterede sig derefter frem til at bruge acrylfarver med
kærnemælk som bindemiddel.

Stig Weye



Turen omfatter besøg på LO Højskolen og Helsingør Bymuseum. Vi skal se og
opleve LO Højskolens store kunstsamling, og på Helsingør Bymuseum får vi
stor viden om byens meget spændende historie, hvor også kendte folk fra
Næstved indgår, nemlig Herluf Trolle og Birgitte Gøye.
Frokost på Café Kadetten.
Udflugten er selvfølgelig for alle medlemmer, tag gerne en ledsager med.

Fællesudflugt til Helsingør for
Næstved Museumsforening og Næstved Kunstforening

Program:
kl. 8.00
kl. 10.30-11.30
kl. 12.00-13.30

kl. 13.30
kl. 13.30-14.15 og
kl. 14.15-15.00

kl. 16.00
kl. 18.00

Afgang med bus fra Sct. Peders Kirkeplads.
Besøg på LO Højskolen, omvisning med guide.
Frokost på Café Kadetten. Der er besti lt frokostplatte.
Drikkevarer købes særskilt.
Besøg på Helsingør Bymuseum.
Omvisninger med guide på Helsingør Bymuseum.

Derefter mulighed for bytur på egen hånd. Besøg fx Skibs-
klarerergaarden eller Værftsmuseet, da entrébil let fra
Helsingør Bymuseum også dækker entré ti l disse museer.

Afgang med bus fra Helsingør.
Ankomst Næstved/ Sct. Peders Kirkeplads.

Lørdag den 25. september 2021.
550 kr. pr deltager. Beløbet dækker bustur, entré og frokostplatte.
Snarest og senest fredag d. 17. sept. ti l Annelise Hopff på mail
annelise.hopff@c.dk eller på sms 21235584.
Indbetaling af beløbet på 550 kr. sker sammen med ti lmelding.
Indbetal på MobilePay: 91617 eller ti l Kunstforeningens konto:
Spar Nord, 9819 4577485637.

Tidspunkt:
Pris:
Tilmelding:

Mange hilsner og på gensyn
På vegne af Museumsforeningen og Kunstforeningen

Annelise Hopff



Vinder af "bedste værk" på årets amatørudsti l l ing blev Ellen Jacobsen med
maleriet "Søstre". Vinder af lodtrækningen blandt de afgivne stemmer blev
Helle Kjølhede.

Vinder

Emnet ti l næste års amatørudsti l l ing i Kunstforeningen er valgt. Emnet er:
'Grænser'.

Amatørudstil l ing 2022

Som det fremgår af ti l lægget ti l dette blad, afholdes der ordinær generalfor-
samling onsdag den 29. september kl. 19. Tilmelding ti l spisning senest den
23. september ti l Annelise Hopff på mail: annelise.hopff@c.dk eller telefon:
55 45 30 55 / 21 23 55 84. Fotos af udlodningsbil leder vil være at finde på
Kunstforeningens hjemmeside den 1. september.

Generalforsamling 2021






