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Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af

Pia Fonnesbech

lørdag den 5. marts kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen åbnes af medlem af Næstved Byråd og
Kultur- og Idrætsudvalget Helle Jessen

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2022

05.03 - 10.04
23.04 - 22.05
27.04
28.05 - 26.06
17.06 - 18.06
02.07 - 14.08
19.08 - 21.08
03.09 - 02.10
08/10 - 06/11

12/11 - 11/12

Pia Fonnesbech
Kjeld Riff Andersen
Generalforsamling
Otto Poulsen
Middelalderfestival
Lene Christensen og Torben Bohse
Åbent Atelier
Bitte Cecil ie Bang
Mette Lise Rössing, Gerda Østergaard og Tine Whitta
Abrahamsen
Anders Hjuler

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



Pia Fonnesbech

Pia Fonnesbech trækker sine malerier rundt om brede blændrammer, en
teknik, man kender fra en del samtidskunst. Men hun bruger blændrammen
anderledes end andre kunstnere, for det er, som om hun betrækker den,
l igesom man betrækker et polstret møbel. Og det er præcis den slags møbler,
Fonnesbech maler: stole med betræk og smukt svungne ben, kommoder i
bombeform og med mange kærlige hilsener ti l Danmarks første store møbel-
mager, Mathias Ortmann. Her er ikke meget, der gemmes af vejen, og
møblerne får selskab af løsrevne lysekroner i en overdådighed, der vil le være
Christiansborgs besøgsgemakker værdig.

Trine Ross, 2007.

Det kunne så tyde på ren royal røgelse, men det er det altså ikke all igevel. For
pludselig ser man, at betrækkets diskrete striber udgøres af række på række af
hvidmalede fluer, der giver bil ledet dybde på mere end én måde. Rent bil led-
teknisk opstår der en visuel i l lusion af tredimensionalitet på det jo ellers ganske
flade lærred, men mere vigtigt er det, at fluerne får en ti l at tænke på forgæn-
gelighed, på alt det, som fine møbler og kostbare antikviteter ellers er hyret ti l
at dække over: at vi skal dø, at alting er i fortsat forfald omkring - og inde i os.

Trine Ross, 2007.



Pia Fonnesbech har som kunstner altid været en direkte arvtager af Henri
Matisse. Selvom hun maler noget så nordisk som Dalarheste, er der gennem-
ført fransk esprit over dem. En varm glødende kolorit, komplementærfarver sat
over for hinanden i et farvesymfonisk spil og en sanselig glæde over den
mindste kop, den mest uanselige æske og den mest ydmyge blomstervase er
det, der kendetegner hendes kunst.

Tom Jørgensen, fra anmeldelse 2014.

Stemningen er sanselig og præget af en oprigtig glæde ved livet. At denne
livsglæde kan være skrøbelig, ser man af dyrekraniet, der pryder alle udsti l-
l ingens malerier. Som en advarsel om, at døden lurer l ige om hjørnet. For os
alle og når som helst. Døden føles imidlertid ikke som et uønsket fremmed-
element i Pia Fonnesbechs bil ledverden. Snarere som den uundgåelige
anerkendelse af, at sådan er det jo. Et element af fatalisme? Ja, måske. Men
endnu mere og endnu vigtigere som en accept af, at døden er en naturl ig og
integreret del af l ivet. Nyd det, mens du har det, l ivet, synes moralen at være.

Tom Jørgensen, fra anmeldelse 2014.



Døden ti l trods er der få kunstnere i Danmark, hvis malerier er så sanselige,
l ivsbekræftende og sensuelle som Pia Fonnesbechs. De bugner af overskud
og ren og skær maleglæde. Man bliver i godt humør af at se på dem. Hverken
mere eller mindre.

Tom Jørgensen, fra anmeldelse 2014.



Fernisering Amatørudstil l ing 2022

Årets første fernisering blev udsat på grund af smittesituationen i samfundet,
men kunne heldigvis afholdes med 2 ugers forsinkelse. Morten Brorsen-Riis fra
Humle Ølbar holdt åbningstalen og udtrak de to ferniseringsvindere (se næste
side).

Efter åbningsceremonien var der levende musik ved Nicholaj Siltan.



Ferniseringvindere Amatørudstil l ing 2022

Ferniseringsgevinsten, et kl ippekort ti l Ølsmagning på Humle Ølbar, blev
vundet af Bodil Myssen. Hun ses herover sammen med Morten Brorsen-Riis.

I anledning af jubilæumsåret for Næstved Kunstforening (90 år i oktober) har
bestyrelsen besluttet at udlodde et års gratis medlemskab af foreningen blandt
ikkemedlemmer ved hver af årets otte ferniseringer. Ved den første fernisering
var den heldige vinder Lea Jensen, som ses herunder.






