
2. juli - 14. august 2022

Torben Bohse og Lene Christensen

NÆSTVED KUNSTFORENING
Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved Blad 5/2022



Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af udsti l l ing med

Torben Bohse og Lene Christensen

lørdag den 2. jul i kl . 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen åbnes af citychef Daniel Li l lerøi

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2022

02.07 - 14.08
19.08 - 21.08
20.08

03.09 - 02.10
08/10 - 06/11

12/11 - 11/12
15/11

Torben Bohse og Lene Christensen
Åbent Atelier
Fællesudflugt for Næstved Kunstforening og Næstved
Museumsforening ti l Tegners Museum og Esrum Kloster
Bitte Cecil ie Bang
Mette Lise Rössing, Gerda Østergaard og Tine Whitta
Abrahamsen
Anders Hjuler
Foredrag med Anders Hjuler i samarbejde med
DOF/Næstved Aftenskole

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

Forsidebilledet viser et værk af Torben Bohse.



Torben Bohse

Torben Bohse blev født i 1941 og døde i december 2021. Han boede de sidste
30 år af sit l iv i Haslev, først ved Gisselfeld og senere ved Bregentved.

Torben Bohse blev uddannet på Kunstakademiet som elev af COBRA-maleren
Egil l Jacobsen. Hans bil leder er ofte i krydsfeltet mellem engle og dæmoner, og
det er ofte bil leder med et farl igt og forførende figurmaleri af hybride væsener
og dæmoniske kvindeskikkelser. Han var også, l igesom Egil l Jacobsen,
maskernes maler.

Charlottenborgs Forårsudsti l l ing 1967-72
Kunstnernes Efterårsudsti l l ing 1971

Torben Bohse har deltaget i flere danske og internationale kunstmesser og har
udsti l let på en lang række gallerier. Han var ti lknyttet Galleri Arthouse i en lang
årrække.

Udstill inger:



Lene Christensen

"Jeg ønsker at formidle stemninger,
bevægelse og rytme i mine malerier.
Jeg er meget afhængig af musikken,
som skaber min trang ti l at udtrykke
mig i væsener og eventyr på
lærredet. Jeg håber at kunne skabe
en dialog mellem maleri og
menneske."

Sådan citerede Claus Bojesen og
Torben Bohse hende selv. De tre
deltog i 2009 i Frederikssund
Kunstforenings forårsudsti l l ing under
betegnelsen "de eventyrl ige
kolorister. "

Lene Christensen (født i 1953) blev
uddannet på Kunsthåndværkersko-
lens grafiske linje og har arbejdet
med tegning, maleri og akvarel med
naturen som den store
inspirationskilde. Kunsttidsskriftet
North Art Magazine har beskrevet
hende sådan:

"Lene Christensen er en fremragen-
de kolorist med en stor spændvidde
på sin palet. Hendes bil ledverden er
fabulerende og fantaserende med
en børnetegningsagtig streg og med
landskaber og fugle, en rød sol,
huse og tårne som gennemgående
motiver. "



Lene Christensen har udsti l let i
mange gallerier, institutioner
etc. og havde i mange år
Galleri Arthouse på Frederiks-
berg som fast udsti l l ingssted.

Amatørudstil l ing 2023

Bestyrelsen for Kunstforeningen har valgt temaet for næste års ama-
tørudsti l l ing. Temaet bliver: "Naturens kræfter og forfald".

Udsti l l ingen afholdes i perioden 14. januar - 19. februar 2023.



Turen omfatter to museumsbesøg. Første besøg er på Esrum Kloster og
Møllegård. Klosteret er opført i den tidl ige middelalder og var indti l
reformationen et meget indflydelsesrigt kloster. Besøget indbefatter en
omvisning. Denne omvisning foregår udendørs, så husk tøj efter vejret. Efter
omvisningen er der mulighed for at besøge klosteret og haverne på egen hånd.

Andet museumsbesøg er på Tegners Museum med de gigantiske skulpturer
både inde i museet og ude i Statueparken. Også dette museumsbesøg
indbefatter en omvisning. Derefter kan man vandre en tur i den store park.

Frokost på Esrum Møllegård inden besøget på Tegners Museum.
Udflugten er for alle medlemmer af de to foreninger – tag gerne en ledsager
med.

Fællesudflugt til Esrum Kloster og Møllegård og Tegners Museum
for Næstved Museumsforening og Næstved Kunstforening

kl. 8.00
kl. 10.15

kl. 12.00

kl. 14.00

kl. 16.00
kl. 18.00

Afgang med bus fra Rådmandshaven.
Rundvisning på Esrum Kloster, varighed 1 time. Mulighed for at
besøge klosteret og haverne på egen hånd.
Frokost i Møllesalen på Esrum Møllegård. Der er besti lt frokost -
drikkevarer købes særskilt.
Tegners Museum med omvisning. Derefter tur i parken på egen
hånd.
Afgang med bus fra Tegners museum.
Ankomst Næstved, Rådmandshaven.

Program:

Lørdag den 20 august 2022.

700 kr. Beløbet dækker bustur, 2 x entré, 2 x omvisning og
frokost.

Snarest og senest lørdag den 6. august ti l Annelise Hopff på mail
annelise.hopff@c.dk eller på sms 21235584.
Indbetaling af beløbet på 700 kr. sker sammen med ti lmelding.
Indbetal på MobilePay: 91617 mærket "udflugt" el ler ti l
Kunstforeningens konto: Spar Nord, 9819 4577485637.

Tidspunkt:

Pris:

Tilmelding:

Mange hilsner og på gensyn
På vegne af Museumsforeningen og Kunstforeningen

Annelise Hopff



Ferniseringsvindere

Vinder af ferniseringsgevinsten
ved Otto Poulsen-ferniseringen
blev Lil l ian Andreasen, som her
ses ti l højre i bi l ledet sammen
med åbningstaleren, Lise
Buurgård.

Gevinsten var Lise Buurgårds bog
om Otto Poulsen: "Otto Poulsen -
mellem naivisme og
outsiderkunst".

Vinderen af et medlemsskab
af Kunstforeningen i
anledning af 90-årsjubilæet
blev Bodil Kjeldgaard.

Bodil Kjeldgaard er en af de
private udlånere, der har
bidraget ti l udsti l l ingen, bl.a.
med et portrætmaleri af
hende selv.






