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Mette Lise Rössing, Gerda Østergaard og
Tine Whitta Abrahamsson



Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af udsti l l ing med

Mette Lise Rössing, Gerda Østergaard
og Tine Whitta Abrahamsson

fredag den 7. oktober kl. 17.00 ti l 22.00

Udsti l l ingen åbnes af provst Anna Helleberg Kluge

Velkomst og lodtrækning kl. 17.30

Udstill inger/arrangementer 2022

07/10 - 06/11

25/10
01/11

12/11 - 11/12
15/11

Mette Lise Rössing, Gerda Østergaard og Tine Whitta
Abrahamsson
Fejring i anledning af Kunstforeningens 90-årsjubilæum
En aften med to af udsti l lerne, Gerda Østergaard og Mette
Lise Rössing, kl. 19-21
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



Mette Lise Rössing

Mette Lise Rössing er bil ledvæver, uddannet i bi l ledvævning og skaftevævning
på Statens Kvindelige Industriskole i Oslo i 1965, hvor en af de store opgaver i
Norge var at indgå i arbejdet med udførelsen af den bil ledvævede hovedud-
smykning ti l Stortinget i Oslo. Senere vævede hun fem store bil ledtæpper ti l
Nuuk Rådhus, Grønland, som del af en serie på 13 bil ledtæpper tegnet af
Hans Lynge og udført af fem vævere.

Mette Lise Rössing har i sin karriere fulgt to spor, dels med undervisning, dels
ved væven, hvor hun har fortolket sin mand, kunstneren Ullrich Rössings
oplæg ti l udsmykninger. Siden 1990 har Mette Lise Rössing kun vævet værker
hun selv har skabt. Hun har opsporet etniske teknikker fra hele verden ti l brug i
sine vævninger og har sammen med Ullrich Rössing udført opgaver med
kirketeksti ler ti l en lang række kirker i Danmark.

Mette Lise Rössing er primus motor i gruppen ”Trådens gang – før og nu”, som
har flere medlemmer, hvor kunstner og håndværker arbejder sammen. I 2013
udgav hun fagbogen ”Trådens gang i bi l ledvæv” / ”The thread´s course in
tapestry”. Over 1000 bøger er i dag solgt, fortrinsvis i engelsksprogede lande.



Gerda Østergaard

Gerda Østergaard er uddannet på forskell ige værksteder og har haft eget
værksted siden 1972, hvor hun arbejder med keramisk unika og mindre
skulpturer.

Tidl igere arbejdede hun med keramiske udsmykninger som f. eks. søjler,
rel ieffer, porte, bænke og rundkørsler m.m. Hun har haft faglige ti l l idsposter og
har deltaget i mange udsti l l inger.



Tine Whitta Abrahamsson

Tine Whitta er født i 1949 i Danmark, uddannet væver hos Ninna Rathje og
Regitze Valentiner. Hun har arbejdet med vævning i mere end 40 år og i
samme periode udsti l let på en lang række danske og udenlandske museer.

Herudover har Tine Whitta udsti l let på en lang række gallerier i ind- og udland.
Alle hendes arbejder er udført i en gammel fletteteknik, der hedder sprang.

Kom og mød bil led- og skaftevæver Mette Lise Rössing og keramiker Gerda
Østergaard, som tirsdag d. 1. nov. kl. 19-21 vil fortælle om deres værker og
fag og mangeårige samarbejde.

En aften i Kunstforeningen

Fri entre, incl. en kop kaffe.



Fernisering med musik i Kulturnatten

Da vi i Kunstforeningen har valgt at flytte ferniseringen ti l Kulturnatten fredag
den 7. oktober, vi l vi foruden lidt godt ti l ganen også byde på lifl ig lyd ti l
ørerne. Musikerne er Randi Pontoppidan og Thomas Agergaard.

Randi Pontoppidan er en af vores tids mest progressive kvindelige lydkunst-
nere. Hun bevæger sig frit imellem kunstmusikkens mange sti larter og
udtryk. Randi mestrer også den moderne partiturmusik, folkemusik fra
mange kulturer og improvisation i musikkens mange facetterede univers.

Randi optrådte her i sensommeren på Louisiana med det verdenskendte
navn Lauri Anderson. Derudover har Randi i samarbejde med Theater of
Voices gæstet de helt store scener verden over, bla. Carnegie Hall .

Thomas Agergaard er en lokalt kendt og internationalt anerkendt saxofonist,
som bl.a. har spil let med Ray Charles, Miroslav Vitous, Andrew Hil l , Nashet
Waites, Katinka, Povl Dissing, medvirket i tv-programmer og medvirket på
en lang række udgivelser.

Thomas streamer i denne tid særdeles godt på Spotify med over 70.000
månedlige lyttere og har det sidste år l igget på top-200 over mest spil lede
jazzartister på Spotify.

Næstved Kommune har sponsoreret koncerten.



Invitation til
Kunstforeningens 90-årsjubilæum

tirsdag den 25. oktober 2022

Kl. 15

Kl. 16

Kl. 17

Velkomsttaler

Jubilæumstraktement

Hyggeligt samvær. Bent Kværndrup musicerer

Fernisering og formidl ing af elevarbejder, 4.c. fra
Ellebækskolen, afd. Kalbyris

Tak for nu og på gensyn

Kl. 14.30 - 17.00 i Kunstforeningens lokale

Kl. 19.00 - 21.00 i Boderne

Kl. 19

Kl. 21

Velkomst ti l såvel gæster fra eftermiddagens arrangement som
nye aftengæster. Vi synger en fællessang

Aftenen byder på et mindre traktement og munter underholdning
leveret af Næstveds Niels Grønne fra Dansk Rakkerpak

Vi afslutter med en fællessang og siger farvel og tak for i aften
med ønsket om mange gode år fremover for vores forening

Mange hilsner fra Bestyrelsen



De fleste halvfemsårige er flyttet op ti l flere gange i deres liv og har skiftet
holdning, mening og livsformål igennem et langt l iv. Næstved Kunstforening
har også haft ti l huse flere steder – men holdning, mening og formål er
grundlæggende forblevet det samme – nemlig at udbrede interesse og
forståelse for kunst på mange forskell ige måder. I er en forening, som åbner
sig mod samfundet og omgivelserne. I bidrager ti l en levende bymidte, og I
inviterer mennesker i al le aldre indenfor.

På hele byrådets vegne vil jeg gerne sige tak for jeres ihærdighed og
virkelyst. I bidrager ti l , at Næstved er en levende by og en kommune med et
rigt kunst- og kulturl iv. Her skal håndens værk trives sammen med åndens
værk. I sørger for, at kunstnere kan vise deres værker og at vi al le sammen
flere gange om året kan opleve ny kunst, som vi kan forholde os ti l og
diskutere.

Tillykke – og tak for 90 år i kunstens tjeneste

Selv efter så mange år taber I ikke pusten:
Da I først havde besluttet, at nu skulle et af
Jens Galschiøts værker permanent skue ud
over byen ja, så satte i al le sejl . I søgte
midler, og I solgte folkeaktier. På den måde
fik I også mange forskell ige mennesker ti l
at tage del i og føle medejerskab for
kunsten i vores by.

På den måde tøver jeg ikke med at kalde
Næstved Kunstforening en ganske særlig
en af slagsen. Kun ganske få
kunstforeninger i Danmark kan bryste sig af
en så høj alder – og et så bredt virke. . . . Og
hvor i hvert fald én anden 90-årig hvert år
insisterer på: ”Same procedure as last
year”. Ja, der sætter I en ære i at vise nyt,
at invitere nye generationer indenfor og
skabe nye fællesskaber i en folkelig ånd.

Hip, hip hurra for Næstved Kunstforening
og ti l lykke med de 90 år.

Medejerskab og livskraft

Carsten Rasmussen, borgmester



Næstved blev tidl igt kendt som kunstby. Herman A. Kähler havde i 1839
grundlagt sit keramiske værksted, hvilket fik stor betydning for byen. I nov.
1932 stiftede en gruppe engagerede borgere Kunstforeningen for Næstved og
Omegn. Da foreningen fyldte 75 blev det markeret med en udsti l l ing med ti
anerkendte kunstnere, som alle havde haft stor betydning for såvel byen som
foreningen.

Ved generalforsamlingen i 2008 blev det besluttet, at foreningen fra årsskiftet
2009 skulle hedde Næstved Kunstforening.

Foredrag, koncerter, croquis, udflugter m.m. har bidraget ti l alsidigheden.
Amatørudsti l l ingen har gennem mange år været en årl igt ti lbagevendende
begivenhed. Skolernes kunstdag er blevet ti l FællesSkabt, skoleprojekter,
som skabes sammen med kunstnere og afsluttes med ferniseringer, hvor
eleverne formidler deres nyerhvervede kundskaber. Foreningens opgave er at
videreføre dette kendskab og engagement og ikke mindst at være åben over
for at indoptage de ti l enhver tid nye strømninger i samtiden.

Lis Hansen, formand for Næstved Kunstforening

Næstved Kunstforening er blevet 90 år

Skaberglæde og fordybelse
- to unge kunstnere på
skolernes kunstdag, som er
blevet ti l FællesSkabt



På vegne af Næstved Ungdomsskole og Næstved Kunstby siger jeg kæmpe
stort ti l lykke med jubilæet. Jeg tager hatten af for jeres historie og imponerende
udsti l l ingskatalog! Tak for at invitere os indenfor. Tak for foreningens tidl ige
interesse i Næstved Kunstby, foredrag og guidede ture. Tak for mod, åbenhed
og anerkendelse af unges ressourcer ved at give lokale unge rum til at
præsentere egne værker i en gruppeudsti l l ing med graffitibogstaver på jeres
vægge.

Tak for dermed at understøtte fortæll ingen om Næstved som et fedt sted at
være ung, et sted, hvor man som ung får indflydelse, hvor det betaler sig at
indgå og engagere sig i kreative fællesskaber.

Stort til lykke og tak, kære Næstved Kunstforening.

Claus Michael Pedersen, afdelingsleder på Næstved
Ungdomsskole og graffitikunstner, CMP ONE

Gavlmaleri på Farimagsvej af CMP ONE



Ferniseringsvinder 1

Ferniseringsgevinsten blandt
medlemmer ved ferniseringen
for Bitte Cecil ie Bang blev Knud
Sonne Andersen, som her ses
sammen med åbningstaler
Merete Frejstrup Pedersen, tv. ,
og Bitte Cecil ie Bang, th.

Gevinsten var et værk af Bitte
Cecil ie Bang med titlen "Poetisk
Landskab".

Amatørudsti l l ingen i 2023 afholdes i perioden fra den 14. januar ti l den 19.
februar med temaet "Naturens kræfter og forfald".

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 2023

Tilmelding kan ske ved henvendelse i Kunstforeningen i perioden den 7. okt.
ti l den 6. nov. 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 6.
november vil al le henvendelser vedrørende deltagelse blive besvaret med
relevante oplysninger.

Vinderen af "bedste værk" på dette års
amatørudsti l l ing blev Anna-Marie Epelle
med værket "Vejlø skov - morgengry".



Ferniseringsvinder 2

Vinderen af et medlemskab af Kunstforeningen i
resten af jubilæumsåret 2022 blev Jette Droob,
som her ses sammen med Bitte Cecil ie Bang.




