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Næstved Kunstforening
inviterer til ferniseringen af

Lars Bisgaard Bisau
Lørdag den 25. februar fra kl. 1 3.00 til 1 6.00
Udstillingen åbnes af medlem af
Kulturudvalget Birgit Lund Terp
Lodtrækning kl. 1 3.30

Udstillinger/arrangementer i 201 2
første halvår
1 4/01 - 1 2/02
04/02
1 9/02
25/02 - 25/03
21 /03
07/04 - 09/04
1 4/04 - 1 3/05
1 8/04
1 2/05

Amatørudstilling
Kunstforeningernes dag
Hollandsk auktion
Lars Bisgaard Bisau
Tur til Arken. Farvens sjæl - Dronning Margrethe lls Kunst
Lokalerne udlånes til Enjoy Art v. Torkil Kure
Ib Orla-Jensen
Generalforsamling
Kunsttur til Folketinget og Dansk Jødisk Museum

Udstillingslokaler: Amtsgården, Amtmandsstien 1 , 4700 Næstved. Tlf.: 55 73 22 55
Åbent: Ferniseringsdagen 1 3 - 1 6. Fr. 1 2 - 1 6. Lø. Sø. 1 0 - 1 6. Ma. - To. lukket
Forsidebillede: "Kvinden" af Lars Bisgaard Bisau
Næstved Kunstforening er grundlagt 25/1 0 1 932. www.naestvedkunstforening.dk
Formand: Lis Hansen 55 70 06 96. Kasserer: Elisabeth Jensen , tlf: 55 72 74 76
Ansvarshavende redaktør: Lis Hansen. Layout/redaktion: Ellen Olsen

Lars Bisgaard Bisau
Af Claus Knudtskov

Lars Bisgaard Bisau er en troværdig kunstner. Som mangeårigt medlem
af Kunstnersammenslutningen TEMA 67 og Amager Kulturcenters
grafiske værksted har han udført mange vægtige kunstværker. Utallige
udstillinger er det blevet til, bla. hos SAS, IBM, Egmont og senest hos
Nationalbanken, for at nævne nogle.
Lars har en stor forståelse af menneskets natur og prøver igennem sit
billedunivers at aflæse disse til en større forståelse. Lars Bisgaard Bisau
er også en kompetent “farvemand”. En dyb forståelse af farven formidler
han ud til beskueren bundet sammen med selve motivet.

Lars Bisgaard Bisau: De tre mænd

Interview med Lars Bisgaard Bisau
Hvor finder eller henter du dine motiver fra?

Min underbevidsthed i forbindelse med hvad
jeg har set eller oplevet.
Hvor mange år har du arbejdet med maleri og
grafik?

Siden min skoletid, så det er efterhånden et
halvt århundrede.
Kan du bedst lide at arbejde med grafik eller
maleri?

Jeg finder begge dele udviklende for mine
billeder.
Hvem har du modtaget undervisning af?

Her kan nævnes grafiker og maler Henning
Finn Larsen.
Hvad forventer du af udstillingen i Næstved
Kunstforening?

Forhåbentlig kommer der mange ind og ser
billederne og får sig “en på opleveren”.

Lars Bisgaard Bisau: Amy Winehouse

Pressen skrev om Lars Bisgaard Bisau:

“Ofte starter værket bogstaveligt helt i sort,
før det langsomt får form ved hjælp af lys
og kulører. Gennemgående motiver er
menneskets psyke, som det afspejler sig i
ansigter og kroppe; men også fugle
facinerer kunstneren. Han inddrager den
kristne motivkreds i sine billeder for de
gode historiers skyld, side om side med
embryoner, fosterlignende skabninger,
hentet lige ud af evolutionslæren.”
Lars Bisgaard Bisau: Tornekransen

FARVENS SJÆL – Dronning Margrethe II’s kunst
I anledning af H.M. Dronning Margrethe II’s 40 års regeringsjubilæum
viser ARKEN en stor udstilling med fokus på dronningen som kunstner.
Hvervet som dronning indebærer at sidde model for en lang række
portrætmalere, men på et tidligt tidspunkt tog dronningen penslen i
egen hånd. Vi glæder os over, at vi har en dronning med et markant
kunstnerisk talent.

Aftentur til Arken onsdag den 21 . marts

Afgang fra Trolden (o. f. Rådhuset) kl. 1 7.30. Hjemkomst omkr. kl. 22.
Efter guidet rundvisning bliver der tid til at bese museets øvrige
udstillinger på egen hånd.

Pris pr. person 1 50,- kr.

I må gerne invitere en ven eller nabo med.
Tilmelding i Kunstforeningens åbningstid ved fremmøde eller tlf.
55732255 eller ved henvendelse til Jørgen Bøchmann på e-mail:
jorgen@bochmann.dk / 55724869
Sidste frist for tilmelding søndag den 11 . marts. Kunstforeningen
forbeholder sig ret til at aflyse turen i tilfælde af for få tilmeldte.

Kunsttur til Folketinget og Dansk Jødisk Museum
I Folketinget er der en anseelig kunstsamling, som bliver fremvist på
en guidet rundtur. Efter en frokostpause bliver der mulighed for at
besøge Dansk Jødisk Museum, tegnet af arkitekten Daniel Libeskind.
Her tilbydes ikke rundvisning i museets alm. åbningstid, men vi er
velkomne i en stor gruppe som individuelle gæster til gruppeentre
pris. Hvis nogen foretrækker et andet udstillingssted eller en anden
aktivitet på egen hånd, skal dette meddeles ved tilmeldingen.
Frokosten må klares individuelt, da der ikke er mulighed for servering
de to nævnte steder. Man kan medbringe egen mad og evt. sidde i
Bibliotekshaven. I bussen vil der blive udleveret forslag til nært
liggende cafeer/restauranter. Til dem, der ønsker det, vil der blive
bestilt bord på en café/restaurant. I så fald skal det meddeles ved
tilmeldingen. Bussen er ikke til rådighed under opholdet.
Turen arrangeres i et samarbejde mellem Gallerie Dragehøjs Kunstforening, Rønnebæksholm Venneforening og Næstved Kunstforening.
Der vil være plads til maksimalt 50 deltagere på turen. Vi forbeholder
os ret til at aflyse turen, hvis tilslutningen er for lille. De konkrete
oplysninger om turen er følgende:

Dato: Lørdag den 1 2. maj 201 2
Turplan: Afgang med bus kl. 9.00 fra langtidsparkeringen ved

Grønvej (øst for Næstved Banegård). Hjemkomst ca. kl. 1 7.00.

Program:
1 0.30
11 .00
1 2.30
1 4.1 5
1 5.30

Ankomst til Christiansborg, sikkerhedstjek før indgang.
Guidet rundvisning.
Frokost / individuelt.
Gruppebesøg på Dansk Jødisk Museum.
Senest afgang mod Næstved.
forts.

Turen koster:
1 90 kr. for deltagere, som vil med både i Folketinget og på Dansk
Jødisk Museum, og 1 50 kr. for deltagere, som vælger anden aktivitet
end Dansk Jødisk Museum. Betaling sker i bussen.

Tilmelding til turen: Sker til Jytte Sørensen, gerne på e-mail:

jytte@gallerie-dragehoej.dk eller på tlf. 55 54 67 80 fra den 1 5. marts
kl. 1 3 og indtil senest den 29. april.

Croquishold på Amtsgården

er startet igen
mandag den 9.januar 201 2.

Vi tegner mandage kl.18.45 til 21.15

Er du interesseret og vil høre nærmere,
er du meget velkommen til at kontakte Jette
på tlf. 27624805 eller
på mail: jettemn@hotmail.dk

B
Bestyrelsen for Næstved Kunstforening:
Lis Hansen, formand, tlf. 55700696
Bo Raymond Hansen, næstform. tlf. 24803706
Elisabeth Jensen, kasserer, tlf. 55727476
Anne Gitte Forslund, sekretær, tlf. 401 03429
Jørgen Bøchmann, tlf. 55724869
Nils Enkegaard, tlf. 55738957
Torgunn Hjelmholm, tlf. 5577981 4
Ruth Jensen, tlf. 55546566
Helle Jessen, tlf. 55501 809
Foreningen er åben hver fredag fra kl. 1 2-1 6, lørdag, søndag fra
1 0-1 6.

