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Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af udsti l l ing med

Lene Stevns Jensen

lørdag den 9. oktober kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen åbnes af Kirsten Devantier,

medlem af Næstved Byråd og Region Sjælland.

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2021

09/10 - 07/11
13/11 - 12/12

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

Forsidefoto: Skulptur af Lene Stevns Jensen: "Kvindens udvikling" i bronze og

mammuttand.



Lene Stevns Jensen

Lene Stevns Jensens arbejder er inspireret af mødet med fremmede kulturer
og deres forskell ige syn på verden omkring os. Hun har boet i Grønland, været
gæst ved Kunstakademiet i Beij ing, og i foråret 2010 var hun på studieophold
ved Det Danske Institut i Damaskus. Desuden har hun arbejdet ved Universi-
tetet i Fairbanks, Alaska og på Svalbard, og været Artist in Residence ved
Kunstcenteret i Banff og senere i Duncan, Canada.

Men også de forskell ige materialer, Lene Stevns Jensen bruger, og deres

muligheder inspirerer hende. Mest arbejder hun i stentøj, bronze og tand, og

hun kombinerer ofte materialerne. I stentøj og bronze modellerer hun bl.a.

hvalrosser med tænder skåret i hvalros- eller mammuttand. I bronze fremsti l ler

hun kvinder og Kvindens udvikl ing fra kvinde ti l Fuglekvinde – hvor kvinder og

Fuglekvinder alle har smykker af mammuttand.

Arbejdet med form interesserer Lene Stevns Jensen, og i de senere år har hun
modelleret en del større krukker, som er forskell ige i form og dekoration, men
all igevel med en vis form for sammenhæng i udtrykket. Krukkerne kan have
hanke, nogle ens, andre forskell ige, hestehår kan indgå i dekorationen, og
nogle krukker kan f.eks. være modelleret op på tre ben.





Lene Stevns Jensen tegner uendelig mange skitser, enkelte af dem forstørrer
hun så og hænger op for at arbejde efter dem, men skitsen er mest ti l
inspiration, og ofte bliver resultatet et helt andet end skitsen.

Lene Stevns Jensens arbejder sælges fra Galleri Unicorn, som er ti lknyttet
hendes værksted, og fra udsti l l inger i ind- og udland.

Bil ledhugger Lene Stevns Jensen,
Galleri Unicorn, Rørholmsgade 13, kld. tv, 1352 Kbh K, tlf: 61480505,

lenest. jensen@gmail.com
www. lenestevnsjensen.dk



Amatørudsti l l ingen i 2022 afholdes i perioden fra den 15. januar ti l den 27.
februar med temaet "Grænser".

Hver udsti l ler får mulighed for at udsti l le maks. tre værker ti l væg eller podie.
Værker, der skal hænge, er maleri, grafik, tegning, akvarel, foto eller andet.
Værker, der skal placeres på podier, er skulpturer eller andet.

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

Amatørudstil l ing 2022

Tilmelding kan ske ved henvendelse i Kunstforeningen i perioden fra den 9.
oktober ti l den 7. november i åbningstiden. Tilmeldingsblanketten vil også i
denne periode kunne printes fra foreningens hjemmeside,
www.naestvedkunstforening.dk, hvor der også kan foretages digital
ti lmelding.

Umiddelbart efter den 7. november bliver alle henvendelser vedrørende
deltagelse besvaret med relevante oplysninger.

Vinder af "bedste værk" på dette års amatørudsti l l ing
blev Ellen Jacobsen med maleriet "Søstre".



Ferniseringsvinder

Den heldige vinder af ferniseringsgevinsten ved ferniseringen af Stig Weye-
udsti l l ingen blev Peder Sass, som her flankerer kunstneren sammen med
udsti l l ingsåbner Aligo Francis. Titlen på værket af Stig Weye er: “På jagt
efter eksistensen, de andres”






