NÆSTVED KUNSTFORENING

Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 7/201 3

Grazyna Gotz
26/1 0 - 01 /1 2

Næstved Kunstforening
inviterer til fe rnisering af

Grazyna Gotz
lørdag den 26. okt. fra kl. 1 3.00 til 1 6.00
Udstillingen åbnes af Kai Svendsen
Velkomst og lodtrækning kl. 1 3.30

Udstillinger/arrangementer andet halvår 201 3
26/1 0 - 01 /1 2
29/1 0
07/1 2

Grazyna Gotz
Foredrag Grazyna Gotz/Næstved Aftenskole
Jul i Kunstforeningen.

Husk!

Køb dine gaver i Kunstforeningens butik.
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Nærvær
Af Grazyna Gotz

I dette udstillingsprojekt viser jeg mine nyeste malerier. ”Nærvær” kalder jeg
det. Jeg beskæftiger mig med abstraktion i olie på lærred, hvor jeg arbejder
med billedets dybde, overflade, stoflighed og lys og først og fremmest farve.

Grazyna Gotz: Primavera 2011

Grazyna Gotz: Primavera 2011

Selv om jeg renser mine malerier for entydige symbolværdier, kan de
fremkalde forskellige associationer til beskuernes frie fortolkning. Gennem det
abstrakte billedsprog vil jeg gerne appellere til menneskers sanser og intellekt,
således at de føler sig inviteret til at betræde ”det nye rum”, som mit maleri
skaber.
Mit mål med udstillingen er at skabe ”et kontemplativt rum”, som giver det
moderne menneske mulighed for refleksion og fordybelse. Jeg vil bestræbe
mig på at få betragteren til at give slip, til for en kort bemærkning at hengive sig
og finde ro, klarhed og balance – ved at åbne sig for mine abstrakte malerier.
På den måde håber jeg på at kunne etablere en nonverbal kommunikation og
formidle positive energier og værdier, som kan være berigende for beskueren.

Grazyna Gotz: Secret Garden 2012

Grazyna Gotz: Secret Garden 2012

Min udstilling skal handle om nærvær, om at stoppe op et
par minutter og reflektere over livets indhold og meningen med det i den tid, vi lever i. Jeg vil gøre opmærksom
på nødvendigheden af det mentale/åndelige aspekt i det
moderne samfund – dette opfatter jeg som en af de fornemste opgaver for en kunstner i samtiden.
Grazyna Gotz, maj 201 3

 Udstillingen med Grazyna Gotz støttes af
Din Farvehandler, Næstved

Grazyna Gotz

Foredrag:

Grazyna Gotz fortæller om sin udstilling "Nærvær"
Af kunsthistoriker Alice Fanøe:

Grazyna Gotz er en intenst og grundigt arbejdende kunstner, overvejende
og prøvende. Strøg for strøg lægges farven på. I sin stædige gennemarbejdning af stoffet – over dage og uger – og i sin bevidste dyrkelse, ikke blot
af farvernes kvantitet, men i nok så høj grad af deres kvalitet, opnår hun en
subtil og mættet virkning. Hun arbejder gerne på flere billeder samtidig –
sætter dem bort og tager dem frem igen, er spontan og giver sig tid til
eftertanke – lader dem modnes, ofte gennem uger og måneder, hvor hun
forsøger at gøre dem rigere, tættere, stærkere, for at gøre dem færdige, når
balancen mellem det umiddelbare og gennemarbejdede er fundet.
Denne fremgangsmåde, hvor maleri og maler er i stadig dialog, røber, at det
er gennem et frugtbart samspil mellem fantasi og iagttagelse, følelse og
refleksion, at Gotz’ billeder bliver til. De kan dirre af liv og lidenskab, men
deres formsprog er artikuleret med mådehold, klarhed og prægnans. Det er,
som om hendes hele bevidsthedstilstand manifesteres gennem penselstrøgene, strukturens fremvækst, konsolideringen af billedudtrykket. Derfor
fører hun os også langt ud over virkelighedsoplevelsen. Farver og former
danner deres eget univers, grænseløst og altid levende, pendlende mellem
det nære, konkrete og uendeligheden.
På det formelle plan er målet at nå ind til formens helhed uden brug af detaljer og til farvens klangfulde spil af harmonier og disharmonier. Alle billederne vidner om en indtrængende gennemdyrkning af hver enkelt farveflades stoflige særpræg, som giver detaljen personlighed og helheden liv.
Hun åbner fladen og lader farven gå i dybden ved at lægge det ene transparente strøg oven på det andet – en teknik, der kræver såvel disciplin
som en overordentlig sikker hånd. Uden at det faste greb er sluppet, er
drømmen og den blide fantasi indrømmet større spillerum.
Udstillingen kan ses hos Næstved Kunstforening fra 26/1 0 til 1 /1 2 201 3.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Næstved Aftenskole.
Tidspunkt: Tirsdag den 29. oktober 201 3 kl. 1 9.00
Pris:
50 kr.
Tilmelding: Tilmelding kan ske til DOF Næstved Aftenskole senest
29. okt på 5572 1 825 eller info@naestvedaftenskole.dk
Holdnr.:
1 3251 2
Sted:
Næstved Kunstforening, Sct. Peders Kirkeplads 1 4

Nyhed:

Vi inviterer til:

Jul i Kunstforeningen lørdag den 7. dec. kl. 1 0-1 6
Der vil være forskellige boder med keramik, gran, bagværk,
slagtervarer, vin, ost, kunstnerartikler m.m.
Kunstforeningens butik er åben for køb af julegaver, og der vil være
julecafé med kaffe, kage, gløgg og æbleskiver samt en udstilling om
Kunstforeningen før og nu.
Tegnekonkurrence for børn med præmier for de tre bedste tegninger.
Fri entré.
Program:
Kl. 1 0.00 Åbning ved Ann Nørby og Rigmor Engestoft
Kl. 11 .00 Dukketeatret VERUDO opfører ”JUL PÅ SKOVGÅRD”
Kl. 1 4.00 Elever fra Brøderup Ungdomsskole underholder med
sang og musik under ledelse af Vilhelm Thomsen og
Anne Sejersbøl
Kl. 1 6.00 Afslutning
Vi håber, at mange har lyst til at besøge os i løbet af dagen.

 Næstved Kunstforening støttes af Næstved Kommune

Lån af medlemskort til ARKEN
Medlemmer af Kunstforeningen kan ved personlig eller telefonisk
henvendelse reservere et medlemskort – som ud over entré giver
rabat ved køb i ARKENs forretning og café – til afhentning sidste
åbningsdag i Kunstforeningen forud for besøget. Aflevering efter
besøget på ARKEN kan evt. ske ved at lægge kortet i Kunstforeningens postkasse til venstre for den grønne indgangsdør.
Husk venligst nyt telefonnummer: 52 39 79 60.
Alternativt vil man, hvis man ikke kan nå at komme omkring Sct.
Peders Kirkeplads, fremover efter en opringning til et bestyrelsesmedlem kunne afhente en engangsbillet, som giver fri entré.
Bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen fast ”åbningstid”.

Kontingent for 201 4
Vi håber, at I har lyst til at forny jeres medlemskab af Næstved
Kunstforening for 201 4.
I bedes indbetale kontingent for 201 4 på konto nr. 981 9 4577485637
senest den 31 .1 2.201 3 . Husk at oplyse medlemsnummer og navn.
Kontingentet er 250 kr. for enkeltmedlemskab, 400 kr. for
dobbeltmedlemskab og 1 .000 kr. for firmamedlemskab.
201 4 byder på mange spændende udstillinger, foredrag m.m. På
gensyn!

B

