NÆSTVED KUNSTFORENING

Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 5

Tine Meyer

11 . april - 1 0. maj 201 5

Næstved Kunstforening
inviterer til fernisering af

Tine Meyer
lørdag den 11 . april fra kl. 1 3.00 til 1 6.00
Velkomst og lodtrækning kl. 1 3.30

Udstillinger/arrangementer 201 5
11 .04 - 1 0.05
1 4.04
06.05
30.05 - 21 .06
03.06
27.06 - 26.07
07.07
08.08 - 06.09
1 9.09 - 1 8.1 0
31 .1 0 - 29.11
05.1 2

Tine Meyer
Generalforsamling, Musikstalden, Grønnegade
Michala Petri og Lars Hannibal - musikalsk foredrag
Hans og Birgitte Börjeson
En rundtur mellem krukkerne/foredrag, H&B Börjeson
"Søn & Far", Sonny Schneider & Ole Andersen
Foredrag med "Søn & Far"
Henriette Hagelskjær
Per Henriksen og Birgitte Tvermoes Jensen
Lis Lindkvist
Julestue

Forside: Industriel hverdag af Tine Meyer, olie på lærred.
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tlf. 55 70 06 96 Kasserer: Frank Nørby, tlf: 55 56 41 72 Ansvarshav. red.:
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Tine Meyer
Tine Meyer er uddannet på École nationale supérieure des Beaux-Arts i
Paris og Danmarks Designskole. Hun debuterede på Kunstnernes
Efterårsudstilling i 1 988 og på Charlottenborgs forårs- og efterårsudstilling i 1 989.

Tine Meyer har de senere år arbejdet med fotogravure. Man kan kalde
den verden, som hun skaber, for en magisk realisme. Det er en slags
collageteknik, hvor fragmenter af det sete sættes sammen på en ny
måde til en ofte drømmeagtig virkelighed, hvor subjektet smelter
sammen med omgivelserne og afspejler en indre vision, som rækker ud
over tid og sted.
Inspirationen er hentet fra den sort/hvide stumfilm, som ofte skaber en
anden virkelighed, fordi den kan, men som også forholder sig til sin
samtid.
Med afsæt i de spektrale muligheder i toner fra sort til hvid hyldes, også
med humor, det spektakulære – mimiske og teatralske – Chaplinske,
Dreyerske univers. Det sort/hvide kan på en gang være helt nøgent,
uden brug af effekt, afslørende og samtidig være helt overdådigt i sine
nuancer i gråtone og detaljerigdom.

Tine Meyer har i mere end 25 år, siden 1 988, udstillet talrige gange over
hele landet - på separat- eller fællesudstillinger - og flere gange i
Næstved: GrafikGalleriet, Næstved Museum, Rønnebæksholm og
Holmegaard Kunstforening.
Hun er medlem af Danske Grafikere, BKF, Grafisk Værksted Næstved
og Kvindeligt Kunstnersamfund og har modtaget Gerhard Hennings
legat og Akademirådets legat og haft ophold i Statens legatbolig i Paris.

Amatørudstillingen 201 5
Ved afslutningen af udstillingen blev der som sædvanlig talt publikumsstemmer op, og vinderen af Amatørudstillingen 201 5 blev værket De tre
nymfer, malerramme med keramik, af Bjarne Hansen, som her ses med
sit billede.

Margit Nielsen blev vinder af lodtrækningen blandt de afgivne stemmer.

 Næstved Kunstforening støttes af Næstved Kommune

Generalforsamling i Næstved Kunstforening
1 4. april 201 5 kl. 1 9
For første gang afholdes vores generalforsamling i Musikstalden,
Grønnegade Kaserne, Grønnegade 1 0, Næstved.
Da vores lokale er blevet for lille til de mange, der gerne vil deltage i
generalforsamlingen, har vi nu i Musikstalden fået plads til endnu
flere end tidligere. Så mød op, der er plads nok.
Vi har også flyttet starttidspunktet for generalforsamlingen til kl. 1 9 i
stedet for kl. 1 9.30, som det før har været.
Der er bortlodning af værker indkøbt fra udstillingerne i 201 4.
Værkerne kan ses på hjemmesiden.

Kunstforeningens butik
Står du og mangler den helt rigtige gave, eller trænger du til at
se på noget nyt derhjemme, så kig forbi Kunstforeningens
butik. Her kan du gøre et rigtig godt køb. Der kommer nye
varer i butikken ved hver fernisering.

Michala Petri og Lars Hannibal
Onsdag den 6. maj 201 5 kl. 1 9.00
i Næstved Kunstforenings lokale
Aftenen bliver en rejse i den populære klassiske musiks forunderlige
verden, blandet med oplysende informationer om musikken, musikernes
instrumenter og små fortællinger fra deres karriere og koncertrejser.

Michala Petri har forlængst etableret sig som en af verdens førende
instrumentalister, og med Lars Hannibals brede erfaring som med- og
modspil formår de to at skabe en enhed, som har vakt opmærksomhed
over store dele af verden.
I samarbejde med DOF, Næstved Aftenskole kan vi tilbyde en
uforglemmelig aften med duoen Petri/Hannibal.
Tilmelding og betaling af 1 00 kr. senest den 22. april til DOF, Næstved
Aftenskole, tlf. 55 72 1 8 25 eller på info@naestvedaftenskole.dk eller
på DOF ́s hjemmeside.
Hold nr. 1 51 502.

