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Otto Poulsen

Otto Poulsen (1921-2006) var autodidakt som bil ledkunstner. Han debuterede i
en moden alder, som 49-årig i 1971, hvor han fik tre malerier optaget på Char-
lottenborgs Forårsudsti l l ing. Siden blev han år efter år antaget på landets
vigtigste censurerede udsti l l inger, bl.a. også Kunstnernes Sommerudsti l l ing i
Tistrup. Her fik han nærmest status af maskot, og det er grunden ti l , at der i
dag er en stor samling af Otto Poulsens værker på JANUS Vestjyl lands Kunst-
museum. Fra sin debut og resten af sit l iv ernærede han sig som kunstner.

Inden da havde Otto Poulsen arbejdet ved landbruget og som arbejdsmand på
Næstved Jernstøberi. Grunden ti l hans kunstneriske interesse blev sikkert lagt,
da han som 12-årig var indlagt i 4 år på Epileptikerhjemmet i Nyborg. Her
havde Otto Poulsen en husfl idslærer, der lærte ham at tegne ”i min sti l”, som
han sagde. At han som voksen kom i gang med at male igen, var egentl ig l idt
af en ti lfældighed. I 1969 fik han den idé at købe et maleri (pris 350 kr. ) på en
kunstudsti l l ing i Næstved. Han vil le prøve, om ikke han kunne gøre det l ige så
godt. Og eftersom ”prøven faldt ud ti l min fordel”, som han forklarede det, var
grunden hermed lagt ti l en kunstnerisk karriere.



Otto Poulsen både malede, tegnede, broderede, snedkererede, lavede fi lm,
skrev skuespil og lange tekster om alskens emner. Med Otto Poulsens egne
ord: ”Der kan komme kunst ud af alting”. Han hentede inspiration mange steder
fra: huse, landskaber, bi ler, måltider, dyr, rejser og abstrakte mønstre. Igen
udtrykt af ham selv: ”En gang imellem må man lave noget, der er tænkt. Især
om vinteren”. I forbindelse med udsti l l ingen "Outsiderkunst – Museum Ovartaci
besøger JANUS" havde man på JANUS Vestjyl lands Kunstmuseum en
særophænging af Otto Poulsen, som man betragtede som en af "vores egne
outsiderkunstnere".

Otto Poulsen boede sine sidste år på plejehjemmet Herlufsholmshjemmet. Det
største bil lede, Otto Poulsen har malet, hænger nu på Kildemarkscentret.
Motivet er et hus – og det ti ltrækker sig opmærksomhed. Dels via sin størrelse
på 2 x 1 meter, dels overrasker teknikkens intensitet og endelig har maleriet en
ret besynderl ig historie – det blev nemlig ”spist op”.

Ved første blik opfattes en abstrakt flade med tæt vævede geometriske former,
der gør maleriet stofl igt. Men ved nærlæsning toner en mere konkret
virkelighed frem: Bil ledet foresti l ler Herlufsholmshjemmets to huslænger, der
”l igger ned”, ganske som børn fra omkring de syv ti l 12 år har for vane at male.
Vinduer og døre er varieret i størrelse, murstenene, tagsten, skorsten er malet
sirl igt op – og øverst er der blevet plads ti l en l i l le bid blå himmel. Mellem
huslængerne og den brune vej vokser små lysegule blomster, og foran huset
ses græsplænen med træer, cirkelrunde blomsterbede, fire lysende lygter samt
en besynderl ig l i l le flagstang, der er skåret halvt over.

Billedet, der blev "spist op", og som Kunstforeningen har lånt til udstillingen.



Det har sin særlige forklaring: ”Flagstangen er sat ned i størrelse, så den ikke
dækker noget. Det er forstandspræget, ikke sandt? Sti len kaldes idealistisk.
Hvis det var naturalistisk, skulle den sættes op, så den dækker huset”, fortalte
Otto Poulsen.

Otto Poulsen malede dette sit største maleri i 1985 som et besti l l ingsarbejde
fra Næstved Kommune ti l overdragelse ved Herlufsholmshjemmets 25-års
jubilæum, og som betaling for maleriet fik Otto Poulsen et dagligt måltid varm
mad. Bil ledets pris var 15.000 kr. , og i to år gik han hver dag syv km fra sit
hjem i Ladby ti l plejehjemmet i Næstved og ti lbage igen – for at spise bil ledet
op. Forklaringen er den, at Otto Poulsen ikke var ti l sinds at lade sig
underholde af det offentl ige. Som medlem af det l iberale parti Venstre var han
en arg modstander af at modtage nogen form for ti lskud, hvad han betragtede
som almisser.

Al tekst om Otto Poulsen i dette blad er en ganske let
redigeret version af tekststykker taget fra Lise Buurgårds bog
'Otto Poulsen – mellem naivisme og outsiderkunst'.

Forskellige udtryk for Otto Poulsens finurlige univers og frodige
kunstneriske fantasi.

De værker, som udsti l l ingen i Næstved Kunstforening omfatter, er udlånt af
medlemmer af Otto Poulsens famil ie og forskell ige andre private udlånere.



Referat fra generalforsamling i Kunstforeningen



Ferniseringsvindere

De to vindere ved Kjeld Riff Andersen-ferniseringen blev Dorrit Røtting tv. , som
vandt ferniseringsgevinsten blandt medlemmer. Det var en akvarel af Kjeld Riff
Andersen.

Vinderen af ferniseringsgevinsten blandt ikkemedlemmer blev åbningstaleren,
Andreas Pourkamali th. , og gevinsten var et medlemskab af Næstved
Kunstforening for den resterende del af året 2022, hvor foreningen fejrer 90-
årsfødselsdag i oktober.

Som repræsentant for Kjeld Riff Andersens famil ie deltog hans søn Niels Riff
Andersen i ferniseringen. Han ses i midten. Der var blomster fra bestyrelsen ti l
Niels Riff Andersen og Andreas Pourkamali.






