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Jens Ingvard Hansen – Skulpturlige former!
I september måned udstiller Jens Ingvard Hansen et bredt udvalg af skulpturer
af bronze og natursten i Næstved Kunstforening. Jens Ingvard Hansen er autodidakt billedhugger og har under fuldtidsansættelse stået i en slags mesterlære
hos billedhuggerne Søren West, Egeskov (natursten) og Keld Moseholm,
Fåborg (bronzestøbning).

Jens Ingvard Hansen:
Bronzeskulptur. Uden titel.
2012

Jens Ingvard Hansen:
Fossil. Bronze, 2013

Formmæssigt breder Jens Ingvard Hansen sig vidt. Der er skulpturer i runde
og organiske former. Der er kantede skulpturer, der kan bygges i nye former,
og som noget nyt vil der være en del skulpturer, som er figurative.

Jens Ingvard Hansen: Hjerterum.
Bronze og bornholmsk rønnegranit.

Jens Ingvard havde sin første udstilling i 2004,
og siden dengang er det gået støt fremad. Allerede i 2009 var det blevet hans fuldtidsbeskæftigelse. Med et salg på tæt ved 1 .000 skulpturer i
perioden 2004-201 4 er han formentlig en af de
mest benyttede billedhuggere i Danmark. Blandt
kunderne er virksomheder som FLSmidth, TDC,
Widex og Fynsk Erhverv.
I 201 0 etablerede han eget bronzestøberi og
støber nu de fleste skulpturer selv.

Skitseproces

Jens Ingvard Hansen har i 201 3 blandt andet udsmykket Kræftens Bekæmpelses nye bygning i Næstved med en marmorskulptur.

Amatørudstillingen 201 5
Amatørudstillingen i 201 5, som har fernisering den 21 . februar og en
varighed på 3 uger, har emnet "Mennesket". Nærmere oplysninger
følger i næste blad.

 Næstved Kunstforening støttes af Næstved Kommune

Hans Ole Madsen – en verden gennem et nåleøje
En lignelse fra Matthæusevangeliet, som alle kender, lyder således: Det er
lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i
Guds rige.
Hvad der i denne sammenligning kan synes umuligt for et stort dyr, som f.eks.
en kamel, er til gengæld en smal sag for et billede. Et billede kan godt passere
gennem et nåleøje. For i den fotografiske proces vandrer billeder forklædt som
lys. Lys er bedre end selv den dygtigste indbrudstyv til at komme ind alle steder. Hvis der blot findes en sprække eller et lillebitte hul, vil lyset komme ind til
mørket og blande sig med det. Men i modsætning til tyven tager lyset ikke
noget med ud. Det efterlader tværtimod noget, som vi kan se, noget forunderligt, noget magisk. Nemlig et billede af den rigdom af former, der befinder sig
på den anden side af nåleøjet.

Hans Ole Madsen:
Rubjerg Knude

Det er gennem dette ganske lille hul, stort som spidsen på en knappenål, at
lyset i naturen har fundet vej til det, der er blevet Hans Ole Madsens fotografier. Lyset vandrer gennem det diminutive hul, ligesom det fineste sand siver
gennem åbningen i et timeglas. Det tager tid. For i den fotografiske proces er
tiden lysets allierede. Når lysets stråler kan føle sig trygt til rette i mørket, tager
de form og forvandles til billeder.
Hans Ole Madsen har genoptaget en gammel fotografisk teknik, som går under
navnet pinhole. Igennem århundreder – længe før selve fotografiet blev opfundet – har mennesker kendt til baggrunden for denne specielle teknik. Man har
vidst, at når lyset passerer et diminutivt hul ind til en mørklagt, lystæt kasse, vil
det danne et omvendt billede på kassens bageste indervæg.

Hvis man nu erstatter denne bagvæg med et lysfølsomt emne, f.eks. en plade
eller en film med et emulsionslag, vil der dannes et billede på dette emne.
Eksponeringen kan være lang, fra fem sekunder til mange timer, det afhænger
af den mængde lys, der er til rådighed. Lukkeren sørger fotografen selv for.
Men linsen skal han ikke tænke på. Den er der ikke, medmindre man vælger at
sige, at selve linsen er den lille mængde luft, der findes i denne åbning på
størrelse med en knappenål.
Hans Ole Madsen: Bropiller

Hans Ole Madsen: Seljalandfoss I

Det er på denne måde, ved hjælp af et gammelt pinhole-kamera, at Hans Ole
Madsen har indfanget og fastholdt udvalgte dele af den natur, som han har
vandret i og set muligheden i. Kun to ting har denne billedmager brug for: lyset
udenfor og mørket indenfor. Det er i det tilfældige møde mellem dette indfaldne
lys og så mørket i kameraet, at et billede træder i karakter i to dimensioner.
Dette billede postulerer ikke noget, det skelner ikke mellem forgrund, mellemgrund og baggrund. Det lægger hele verden frem i samme plan.
Pinholefotografiet er heller ikke fuldt af forvirrende og snakkesalige detaljer,
som et rigtigt fotografi undertiden kan være det. I sin summariske gengivelse af
det grafiske spil mellem sort og hvidt nærmer det sig stofligheden i et maleri.
For det gode maleri minder ikke kun beskueren om, at naturen findes, og at
den undertiden kan være betagende smuk. Den fortæller os også, at maleriet
rummer en særlig stoflighed, og at denne stoflighed kan være smuk. Det

samme er tilfældet her, hvor fotografiet gør maleriet kunsten efter, og hvor
fotografiets egen stoflighed – og spillet mellem lyse og mørke former i denne
stoflighed – får mulighed for at træde i karakter.
Jo mindre hullet er, desto skarpere bliver det billede, som aftegnes. Man kan
nemt efterprøve påstandens rigtighed ved et lille eksperiment. Hvis man kigger
på sin omverden gennem et lille hul, indtræder der et lille mirakel. Så vil selv en
nærsynet person pludselig se genstande skarpt. Når synslinjerne tvinges ind
gennem det samme punkt, adlyder de samme form.
Hans Ole Madsen har fotograferet professionelt hele sit liv. Der er nærmest
ikke den ting, han ikke har taget billeder af. Nu er han begyndt for sig selv – og
med at tage billeder for sin egen skyld. Og grundig som han er, er han ikke blot
begyndt med naturen, men også med fotografiets egen begyndelse.
Peter Michael Hornung

Foredrag med Hans Ole Madsen
I forbindelse med udstillingen arrangerer vi i samarbejde med
DOF/Næstved Aftenskole en foredragsaften med Hans Ole Madsen.
Tidspunkt: Onsdag den 24. september kl. 1 9.00.
Tilmelding: Hos DOF/Næstved Aftenskole senest 1 7.
sept. på info@naestvedaftenskole.dk el. 5572 1 825
eller hos Næstved Kunstforening.
Holdnr.: 1 4251 0
Pris: 50 kr.
Sted: Næstved Kunstforening, Sct. Peders Kirkeplads 1 4.

Rabat for medlemmer ved køb af kunst
Som en forsøgsordning har bestyrelsen besluttet, at Kunstforeningens
medlemmer i en periode på to år ved køb af værker fra den aktuelle
udstilling kan opnå en rabat på 5 %.
Ligeledes som en forsøgsordning vil medlemmer, som er i tvivl, kunne
låne værket med hjem i et par dage inden købet. Ordningen gælder
dog kun nogle af udstillingerne, og aftalen skal gå gennem et bestyrelsesmedlem. I de tilfælde, hvor ordningen er gældende, vil det blive
nævnt i forbindelse med omtalen af udstillingen.
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