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

Randi Kajberg

Jeanne Anthonisen

Jette Mørup

1 0. januar - 8. februar 201 5

Næstved Kunstforening
inviterer til fernisering af naivistmalerne

Jeanne Anthonisen, Randi Kajberg
og Jette Mørup
lørdag den 1 0. januar fra kl. 1 3.00 til 1 6.00
Udstillingen åbnes af Peder Sass
Velkomst og lodtrækning kl. 1 3.30

Udstillinger/arrangementer 201 5
1 0.01 - 08.02
21 .02 - 1 4.03
1 5.03 - 29.03
11 .04 - 1 0.05
1 4.04
30.05 - 21 .06
27.06 - 26.07
08.08 - 06.09
1 9.09 - 1 8.1 0
31 .1 0 - 29.11
05.1 2

Jeanne Anthonisen, Randi Kajberg og Jette Mørup
Amatørudstilling
Ungdomsskolen v/ Claus Michael
Tine Meyer
Generalforsamling, Musikstalden, Grønnegade
H & B Börjesson
"Søn & Far", Sonny Schneider & Ole Andersen
Henriette Hagelskjær
Per Henriksen & Birgitte Tvermoes Jensen
Lis Lindkvist
Julestue

Forsiden: Randi Kajberg: Cirkus slår sig ned; Jeanne Anthonisen: Huset på Christianshavn;
Jette Mørup: Søndag i landsbyen

Udstillingslokaler: Sct. Peders Kirkeplads 1 4, 4700 Næstved. Tlf.: 52 39 79 60
Åbent: Ferniseringsdag 1 3-1 6, to.-fr .11 -1 4, lø.-sø. 1 0-1 6, ma.-ons. lukket
Bank: Spar Nord, konto nr. 981 9 4577485637 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

Jeanne Anthonisen
Jeanne Anthonisen er autodidakt billedkunstner og forfatter med humoren som
sparringspartner. Blyanten har altid været den røde tråd i hendes liv. Udtryksformen blev for få år siden forstærket via pensel og akrylmaling.
Ud over maleriet, der bliver udført i såvel naivistisk som nonfigurativ stil, bliver
der produceret moderne ikoner, keramik, papmaché samt alt, hvad der kan få
det til at klø i fingrene. Kreativiteten har i tidens løb ført til flere udstillinger
rundtom i landets gallerier og kunstforeninger.

Jeanne Anthonisen: Aida

Hun har gennem tiden løst bundne opgaver af forskellig art. Heraf kan nævnes:
udsmykning i et kulturhus, teaterplakater, illustrationer til fagblade, bogomslag,
logoer og Danske Spils julekalender. Et par bøger er det også blevet til,
børnebogen ”En Forhekset Sommerferie” og ”Treogtyve vanvittige historier”,
der indeholder gakkede og syrede noveller for voksne. Begge bøger er med
egne illustrationer.
Jeanne elsker at fremkalde humoren i alt, hvad hun laver. Inspirationen får hun
ved at studere hverdagslivet, som det tager sig ud på gader og stræder, i
venteværelser, offentlige transportmidler m.m.
Er optaget i bogen "Naivister i Danmark", der blev udgivet i 201 3 af Gallerie
Knud Grothe og Ole Lindboe, Magasinet Kunst.

Randi Kajberg
Jeg nyder at male fred, ro, hygge og livsglæde fra eventyrets og virkelighedens
verden. Jeg bliver inspireret af ting, jeg ser, hører eller oplever i min hverdag.
Jeg bor lige bag H.C. Andersens Hus, så det kan ikke undgås, at hans eventyr
også dukker op i mine malerier. Jeg håber, at mine billeder kan få folk til at
stoppe op og få lyst til at se og bruge fantasien til at digte videre.
Randi Kajberg:
Kavalergangen

Job, familie m.v.:

Født den 8. April 1 956, arbejder som social- og sundhedsassistent på OUH, gift
med Per, har tre drenge og to børnebørn.
Udstillinger:

Odense Rådhus
Rosenfestivalen, Bogense.
Kunstgalleriet Odense.
Galleri Gilberg.
Gallerie Knud Grothe, Charlottenlund.
Strandgalleriet, Vejers Strand.
Faaborg Museum.
Flere kunstforeninger landet over.

Randi Kajberg, Kærsangervænget 85, 5550 Langeskov.
Tlf. 2992 8543 el. 6538 1 21 0
Mail:randikajberg@stofanet.dk

Jette Mørup
Jeg har altid malet billeder, farver gør mig glad. Når jeg maler, lever jeg i mit
eget lille univers, hvor det meste er muligt, og hvor mennesker og dyr lever i
harmoni med hinanden.
Jette Mørup: Drømmen

Som ung har jeg rejst meget rundtomkring i verden, men mine billeder har
næsten altid danske motiver. Jeg er temmelig nostalgisk anlagt og maler derfor
ofte danske landsbyer og marker, som de så ud i min barndom.
Seneste udstillinger:

Gallerie Knud Grothe, Danske Naivister, 201 3
Muestra de Arte Naïf Europeo, Galeria Eboli Madrid, 201 3
Kunstgalleriet Odense, 201 3
Al Landsens Naivister 201 3, Oksbøl
Født 1 .7.44 i Korsør, nu bosat i Allerød
Hjemmeside www.jettemorup.dk

Hvad er naivistisk kunst?
Naivistisk kunst er kendetegnet ved motivvalg og stil. De naivistiske malere
foretrækker ofte motiver, der udstråler glæde og harmoni. Inspirationen
kommer fra hverdagsoplevelser, drømme, refleksioner over livet m.m.
De gængse regler inden for malerkunst brydes, når penslen får frit løb og
ændrer på figurernes anatomi og farver.
Alt i alt må man sige, at billedsprogets humoristiske fortælleglæde har den
sidegevinst, at man kommer i godt humør. Ingen er endnu gået grædende fra
en udstilling med naivistisk kunst.
Jeanne Anthonisen

Vil du være mere aktiv i din kunstforening?
Vi søger flere kustoder til vores mange udstillinger i kunstforeningen.
Kustoden er ”vært” ved udstillingerne og står for at sælge billetter og
varer fra vores lille butik.
En vagt varer tre timer og ligger i dagene torsdag til søndag. I en
udstillingsperiode har vi mellem 20 og 30 vagter at skulle dække, og
vi håber, at man som kustode evt. kan dække 2 vagter pr. udstilling.
Kustoder får ingen løn, men vi inviterer til årlig nytårskur, et
kustodemøde, og der kan være gratis foredrag i forbindelse med
udstillingerne.
Mandag den 1 2. januar 201 5 kl. 1 6.30 holder vi et lille informationsmøde for nye kustoder. Har du lyst til at være én af dem, så meld dig
snarest og inden den 9. januar 201 5 til Anne Gitte Forslund, tlf.
401 03429.

MICHAEL ANCHER og P.S. KRØYER
Venner og rivaler

Aftentur til Arken onsdag den 1 8. marts
Pris pr. person 1 60,- kr.
Afgang fra hotel Vinhuset kl.1 7.30. Hjemkomst omkring kl. 22. Efter
guidet rundvisning bliver der tid til at bese museets øvrige udstillinger
på egen hånd.
Turen arrangeres i samarbejde med DOF Næstved Aftenskole.
Tilmeldingen er bindende og sker ved henvendelse til DOF Næstved
Aftenskole senest fredag den 1 . marts på tlf. 55 72 1 8 25 eller
info@naestvedaftenskole.dk. Hold nr. 1 51 501
DOF Næstved Aftenskole og Kunstforeningen forbeholder sig ret til at
aflyse turen i tilfælde af for få tilmeldte.

 Næstved Kunstforening støttes af Næstved Kommune

