NÆSTVED KUNSTFORENING

Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

Jens Galschiøt
28. juni - 31 . august 201 4

Næstved Kunstforening
inviterer til fernisering af

Jens Galschiøt
lørdag den 28.juni fra kl. 1 3.00 til 1 6.00
Udstillingen åbnes af formand for kulturudvalget
Linda Frederiksen
Velkomst og lodtrækning kl. 1 3.30
Bemærk særlige åbningstider for denne udstilling:
Tirsdag-fredag kl. 11 -1 4, lørdag-søndag kl. 1 0-1 6
Mandag lukket

Udstillinger/arrangementer 201 4
28.06 - 31 .08 Jens Galschiøt
Rundvisning/foredrag v/Jens Galschiøt i samarb.
20.08
med DOF/Næstved Aftenskole , se mere inde i bladet
06.09 - 05.1 0 Jens Ingvard Hansen og Hans Ole Madsen
11 .1 0 - 09.11 Inger Mehlum, Jytte Mørch og Torben Jørgensen
1 5.11 - 1 3.1 2 Fu Deng
Udstillingslokaler: Sct. Peders Kirkeplads 1 4, 4700 Næstved. Tlf.: 52 39 79 60
Åbent: Ferniseringsdag 1 3-1 6, ti.-fr .11 -1 4, lø.-sø. 1 0-1 6, ma. lukket
Bank: Spar Nord, kt.nr. 981 9 4577485637 Forside: Jens Galschiøt: Balanceakt
Næstved Kunstforening er grundlagt 25/1 0 1 932. www.naestvedkunstforening.dk
Formand: Lis Hansen, tlf. 55 70 06 96 Kasserer: Frank Nørby, tlf: 55 56 41 72
Ansvarshav. red.: Lis Hansen Layout/redaktion: Ellen Olsen Tryk: Imprint Grafisk

Jens Galschiøt

Jens Galschiøt blev født i 1 954 i Frederikssund. Han flyttede til Odense
i 1 973 og blev uddannet som klejnsmed på Lindøværftet. Herefter
arbejdede han som selvlært sølvsmed og skulptør. I 1 985 åbnede han
sit 2.500 kvadratmeter store atelier, som ud over bronzestøberi og
værksted også rummer undervisningslokaler, konferencesal samt galleri
og skulpturpark. Stedet er åbent for besøgende, så det er muligt at få et
indblik i kunstnerens forunderlige verden.
Jens Galschiøt er en af senmodernitetens største internationale danske
kunstnere. Hans kunstneriske produktioner spænder vidt, fra smykker
og små fine skulpturer til enorme politisk betonede værker. Opmærksomheden om hans værker spænder fra Hongkong til Brasilien, Mexico,
Berlin, Spanien, USA m.fl. Galschiøt arbejder endvidere med
happenings, der på internationalt plan sætter fokus på verdens
ubalance.
Justitia – Survival of the Fattest

Den fede kvinde holder en vægt som
symbol på retfærdigheden, der udarter
sig til selvretfærdighed.

Jens Galschiøt udtrykker sig for det
meste i naturalistiske og organiske
former og er under indflydelse af den
spanske arkitekt Antoni Gaudi og
jugendtidens halvokkulte organiske
stilarter. I mange af hans skulpturer
arbejder han med tomrummet som en
vigtig del af oplevelsen, og ved f.eks.
at tømme beklædningsskulpturer for
menneskeligt indhold udfordres
beskuernes fantasi til at udfylde
tomrummet med billeder fra deres
eget liv.

Min indre svinehund

Skulpturen blev stillet op i 20
europæiske byer for at minde os
om, at humanismen er en tynd
skal over naturen i os selv, og at
der altid skal kæmpes for at
bevare og udbygge
humanismens resultater.

Jens Galschiøt skaber sine kunstværker med et dybt ønske om, at vi
alle respekterer hinanden uanset køn, race og religion. Værkerne
udstilles rundtom i hele verden, hvor de skaber stor opmærksomhed og
debat om vores grundlæggende menneskesyn.
Hjemløseskulpturerne har
været udstillet i EuropaParlamentet, i forbindelse
med at Parlamentet drøftede
hjemløses forhold i hele
Europa.
Skulpturerne har været på
turné i England, Irland, Italien,
Portugal, Belgien, Ungarn,
Rumænien, Norge og
Danmark og nu i Næstved.
Balanceaktskulpturerne (se forsiden) balancerer på 6 til 1 5 m høje
stænger. De var opstillet på slotspladsen foran Folketinget fra 2009 til
201 2.
Skulpturerne vil være udstillet i Kunstforeningens bygning, i Næstveds
indre by og på græsarealet ved den fritlagte Suså.

Udstillingen med Jens Galschiøt sponsoreres af:
 Spar Nord Fonden

 Brand af 1848 Fond

Rundvisning og foredrag med Jens Galschiøt
Jens Galschiøt viser rundt og fortæller om skulpturerne i
Næstveds indre by og holder efterfølgende foredrag i
Næstved Kunstforenings lokale, Sct. Peders Kirkeplads 1 4.
Foredraget arrangeres i samarbejde med DOF Næstved
Aftenskole.
Tidspunkt: Onsdag den 20. august kl. 1 8.30
Pris: 50 kr.
Tilmelding: Tilmelding til DOF Næstved Aftenskole senest 1 5.
august på 5572 1 825 eller info@naestvedaftenskole.dk
Holdnr.: 1 42503
Mødested: Skulpturen i Indre Ringstedgade kl. 1 8.30 (ved
Dania/Hjultorv)

Få nyhedsbrev fra Næstved Kunstforening
Tilmeld dig nyhedsbrevet ved at skrive til Anna Johansen på
anna@anagon.dk. Inden længe vil man kunne melde sig til
via hjemmesiden.

 Næstved Kunstforening støttes af Næstved Kommune

Tilbud til børn og unge i Kunstforeningen

Næstved Kunstforening har altid hilst børn og unge velkommen til at
opleve udstillingerne. Det seneste år har vi tilbudt forskellige forløb til
Næstveds folkeskoler: ”Kom og hør om Beayeux-tapetet”, med
kunsthistorikeren Susanne Bangert, og ”Kom og mal med Jacoob
Mathias”. Det seneste fik vi støtte til af Næstved Kommunes
aktivitetsmidler.
I det nye skoleår ønsker vi at få endnu flere børn og unge på besøg.
Målgruppen er 0.-1 0. klasse. Nogle af de udstillende kunstnere har
allerede sagt ja til et forløb, det glæder vi os meget til. At kunstneren
selv er med, giver en helt unik oplevelse for de unge.
Kulturtilbuddene er forskellige alt efter den aktuelle udstilling. Det kan
være praktisk arbejde med en kunstner, hvor eleverne deltager i skabende arbejde. Det kan være omvisning/foredrag, hvor kunstneren
eller en kunstformidler fortæller om udstillingen for at give en dybere
forståelse af tanker og håndværk bag værkerne. Eller en kombination. En klasse kan også efter aftale komme og besøge udstillingen.
Kontakt: Annelise Hoppf, annelise.hopff@kalbyrisskolen.dk,
21 23 5584, eller Anna Johansen, anna@anagon.dk, 31 36 2465.
Information om de aktuelle tilbud sendes til kommunens skolebibliotekarer via SkoleIntra. De kan også findes på kunstforeningens
hjemmeside: www.naestvedkunstforening.dk

Unge maler med Jacoob Mathias foråret 2014
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