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Ib Orla-Jensen
1 4/04 - 1 3/05 201 2

Næstved Kunstforening
inviterer til ferniseringen af

Ib Orla-Jensen
Lørdag den 1 4. april fra kl. 1 3.00 til 1 6.00
Udstillingen åbnes af lektor Poul Lund Jensen
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: Selvportræt af Ib Orla-Jensen
Næstved Kunstforening er grundlagt 25/1 0 1 932. www.naestvedkunstforening.dk
Formand: Lis Hansen, tlf. 55 70 06 96 Kasserer: Elisabeth Jensen, tlf: 55 72 74 76
Ansvarshavende redaktør: Lis Hansen Layout/redaktion: Ellen Olsen

Ib Orla-Jensen
Af Helle Jessen

Fra d. 1 4. april til d. 1 3. maj viser Næstved Kunstforening en udstilling
med værker af billedkunstneren Ib Orla-Jensen, der døde i 1 989. Ib
Orla-Jensen var bosat i Bisserup, men havde tæt tilknytning til Næstved
Kunstforening, hvor han sammen med andre af egnens kunstnere bl.a.
deltog i den dengang årlige Forårsudstilling, og hvor han også afholdt
enkelte separatudstillinger. I familiens private fotoalbum findes billeder
taget i forbindelse med ferniseringer i Kunstforeningens lokaler i såvel
sidebygningen ved Hotel Kristine som på Amtsgården. Historiske fotos,
som vidner om en tid, hvor der var tæt tobaksrøg i lokalerne!
Ib Orla-Jensen var beundret og værdsat af både kunstnerkollegaer, anmeldere og medlemmer af Kunstforeningen. I hans skildringer af landskabet vest for Næstved anvendte han farverne med en intensitet, så
man næsten kan mærke det sitrende sollys. Ib Orla-Jensen udførte
desuden en række portrætter, bl. a. af kunstnerkollegaen Erik Reinwald,
der boede i Klinteby, og med hvem han havde et såvel personligt som
fagligt, kollegialt venskab, og af vennen Daniel Fjordside fra Bisserup.
Også mere kendte personer sad model, heriblandt Sam Besekow og

Ib OrlaJensen: Udsigt mod Glænø

kunstneren Harald Isenstein. Næstvedkunstneren Ole Vincent Larsen
var i øvrigt blandt de mange journalister og skribenter, der anerkendte Ib
Orla-Jensens talent og skrev artikler om ham og hans kunstneriske
virke.
Ib Orla-Jensen var både flittig og kompromisløs med sit arbejde. Han
interesserede sig til gengæld ikke for at sælge og “markedsføre” sine
værker gennem kunsthandlere og gallerier. Kun dem, der insisterede, fik
lov til at købe billeder hos ham, og resultatet var, at hans stedsøn – efter
Ib Orla-Jensens død i 1 989 – arvede over hundrede værker. Det er med
udgangspunkt i denne samling, at udstillingen i Kunstforeningen er
sammensat. Den belyser Ib Orla-Jensens alsidighed som landskabs- og
portrætmaler med sidespring til det nonfigurative og suppleret med det
grafiske udtryk. Enkelte værker vil være til salg.

Ib OrlaJensen og ferniseringsgæster

I forbindelse med udstillingen er der med støtte fra Bikubens
Fusionsfond v/Danske Bank, Fonden af 28. februar til støtte for
kulturelle formål samt Holsteinsborg Fonde udgivet en lille bog om
kunstneren Ib Orla-Jensen. Bogen giver et indtryk af denne meget
tilbagetrukne – men også særdeles talentfulde – kunstner og hans
livsværk, der især knyttede sig til egnen vest for Næstved.

Ib OrlaJensen:
Kunstnerens svigerdatter

Foredrag om Ib Orla-Jensen

af Helle Jessen onsdag d. 25. april kl. 1 9.00
Entre: Medlemmer 25 kr. / ikkemedlemmer 50 kr.
Tilmelding nødvendig, til kustoden i åbningstiden eller til Jørgen
Bøchmann: jorgen@bochmann.dk / 55724869

Kunstforeningen har brug for hjælp til opdatering af
foreningens hjemmeside.
Oplysninger: Bo Raymond Hansen tlf. 24803706
eller Lis Hansen 55700696.

Amatørudstillingens ”Bedste kunstværk”
Resultatet af konkurrencen ”Bedste kunstværk” viste et meget tæt opløb
af de tre værker, der fik flest stemmer.
1.
2.
3.

1 9.3
1 7.1
26.1

Inge Juul
Hanne Christoffersen
Rud Vallentin Strand

Uden titel
Hammerknuden, Bornholm
Mordet i Finnerup Lade

Blandt samtlige afgivne stemmer blev Vibeke Andersen, Fensmark,
udtrukket.

Inge Juul: Uden titel

Fødselsdagsgave til medlemmerne
Kunstforeningen fejrer i år sin 80 års fødselsdag. I den
anledning uddeler Kunstforeningen Helle Jessens bog
om Ib Orla-Jensen som gave til sine medlemmer. Bogen
kan afhentes under og efter udstillingen med ét
eksemplar pr. medlemsnummer.

Kunstforeningernes Dag
Kunstforeningernes Dag blev i år afholdt lørdag den 4. februar.
Næstved Kunstforening markerede dagen ved på torvet at gøre
opmærksom på Foreningens virke, og der var i dagens
anledning gratis adgang. Desuden var der på dagen lidt
mundgodt og mulighed for at deltage i en lille kunstquiz.
Følgende blev de heldige vindere:
1 . præmie, et maleri af Kjeld Riff Andersen: Svend Blaschke
2. præmie, et års medlemskab af
Kunstforeningen:
Hanne Pedersen
3. præmie, et sæt signerede kunstkort
af Kai Svendsen:
Lisa Christensen og Sonja Nørby

B

