NÆSTVED KUNSTFORENING

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

"Søn og Far"

Sonny Schneider og Ole Andersen
27. juni - 26. juli 201 5

Næstved Kunstforening
inviterer til fernisering af

"Søn og Far"
Sonny Schneider og Ole Andersen
lørdag den 27. juni fra kl. 1 3.00 til 1 6.00
Udstillingen åbnes af medlem af Kunstforeningens
bestyrelse Jens Boas Barlund
Velkomst og lodtrækning kl. 1 3.30
Der vil være levende musik under ferniseringen

Udstillinger/arrangementer 201 5
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

"Søn & Far", Sonny Schneider & Ole Andersen
Foredrag med "Søn & Far"
Henriette Hagelskjær
Per Henriksen og Birgitte Tvermoes Jensen
Lis Lindkvist
Julestue

Forsiden: Sonny Schneider: And they lived happily ever after, og Ole Andersen: Aben

Udstillingslokaler: Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, 4700 Næstved. Tlf.: 52 39 79 60
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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: Gefion Tryk

Søn og far i Næstved Kunstforening
Med ”Søn og far” bydes på en udstilling fyldt med humor, underfundighed og masser af brede mænd på lærred og udtryksfulde figurer i ler,
når billedkunstner Sonny Schneider udstiller med sin far, keramiker Ole
Andersen.
”Ideen opstod meget pludseligt, at jeg gerne ville udstille med min far.
Noget, vi aldrig har gjort før, på trods af vores fælles platform igennem
hele livet: kunsten”, siger Sonny Schneider.
”Vi har begge arbejdet intenst på nye værker til Næstved, og da vi
begge er født og opvokset i byen, er det det mest naturlige, at vi mødes
om en fællesudstilling her, i Næstved”, siger Ole Andersen.

Ole Andersen: Aben, stentøjsler

Ole Andersen har nærmest altid haft en klump ler i hånden og skabt
langt over 1 00 forskellige unikke keramiske figurer, kræmmerhuse og
julefigurer til FDB. Han har været udstillingsaktiv siden starten af
1 980'erne, hvor han i Næstved Kunstforening udstillede det dengang
kontroversielle syltede rådhus i et glas overhældt med eddikelage.

Han skrev og illustrerede den lille pixibog om byggematadoren Bøje
Nielsen, der blev hustandsomdelt i Næstved, og han modellerede en
stribe smukke dyr, som op igennem 1 980'erne var i produktion på
Kählers keramik i byen, deriblandt tre trolde, skildpadden og to sæler,
mor med sælunge.
Nu er tiden kommet til et gensyn med Ole Andersens produktion, en
retrospektiv udstilling, der inkluderer en stribe helt nye skulpturer.

Ole Andersen: Liva, lertøj

Sonny Schneider er kendt som en af medstifterne af kunstgruppen
”SALT”, der ofte udstillede i det sydsjællandske op igennem 00'erne.
Siden 2008 har Sonny været bosat i København, hvor han dagligt
arbejder med sin kunst. Han tager udgangspunkt i en mand, han
benævner som ”bred, behåret og ofte lettere enfoldig, men altid med et
smil på læberne og glimt i øjet."

Sonny Schneider: And they lived
happily ever after, akryl på lærred

Figuren er med i alle hans billeder, hvor han er humoristisk fremstillet
med besynderlige elementer og dyr: "Han er blevet min ikonfigur. Jeg
kan slet ikke undvære at arbejde med ham i alt, hvad jeg maler og
tegner.”
For tiden arbejder Sonny Schneider med et stort projekt, hvor maleri,
tegning, hæklede figurer, strikkede elementer og skind indgår. Det skal
vises i Berlin til efteråret og i USA sidst på året. Han tog i 201 4 springet
og sagde sit fuldtidsjob op og lever i dag af sin kunst.

Sonny Schneider: Bastard,
akryl på lærred

Sonny Schneider driver det kunstnerdrevne galleri og værkstedet
DENCKER+SCHNEIDER på Frederiksberg med kollegaen Henrik
Dencker.
Det energiske kunstnerpar stiler højt, og derfor åbnede de i Berlin i
201 3 deres andet galleri i Berlins smukke område Schöneberg. Her
udstiller de ikke kun egne værker, men har succes med udstillinger af
både internationale og danske kunstnere.
Sonny Schneider: ”Ambitionsniveauet er højt, hvilket er drivkraften for,
at de arrangementer, vi sætter i gang, vil lykkes. Sådan vil jeg arbejde,
med egen og andres kunst”.

Foredrag med "Søn og Far"
Kom og mød ”Søn og Far”, alias billedkunstner og galleriejer
Sonny Schneider og keramiker Ole Andersen.
Keramikeren bag den nye troldeske, Ole Andersen, fortæller om
sin årelange produktion af keramik til bl.a. FDB og Kähler.
Hans søn, billedkunstner Sonny Schneider, vil fortælle om sin
billedverden og berette om livet som galleriejer af det kunstnerdrevne galleri DENKER+SCHNEIDER på Frederiksberg og i
Berlin.
Arrangeret i samarbejde med DOF Næstved Aftenskole.
Tidspunkt: 7. juli 201 5 kl. 1 9.00
Sted: Næstved Kunstforening, Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C
Pris: 50 kr.
Hold nr.: 1 51 509
Tilmelding til DOF, Næstved Aftenskole på:
info@naestvedaftenskole.dk eller tlf. 5572 1 825 eller på DOF's
hjemmeside

Ophør af Kunstforeningens medlemskab af ARKEN
Den 1 . juli ophører Kunstforeningens medlemskab af KLUB ARKEN.
Dette meddeles med beklagelse. Beslutningen blev truffet, da vi
skulle finde nogle besparelser og en optælling havde vist, at kortene
ikke bliver brugt nok.
Lis Hansen

Bestyrelsen efter generalforsamlingen 201 5
Den 1 4. april 201 5 var der ordinær generalforsamling i Næstved Kunstforening. Efter konstitueringen er sammensætningen af bestyrelsen
således:
Lis Hansen
formand
Annelise Hopff
næstformand
Anne Gitte Forslund
sekretær
Frank Nørby
kasserer
Jens Boas Barlund
Ole Engestoft
Ruth Jensen
Anna Johansen
Dorrit Røtting
Ellen Wøhliche
suppleant
Peder Sass
suppleant

55 70 06 96 formand@naestvedkunstforening.dk
55 45 30 55 Annelise.Hopff@kalbyrisskolen.dk
40 1 0 34 29 AGMF@KM.DK
55 56 41 72 kasserer@naestvedkunstforening.dk
23 96 44 56
55 76 1 9 40
55 54 65 66
31 36 24 65
55 98 11 84
50 41 35 20

boas@privat.dk
tulle@mail.dk
ruth.L. jensen@skolekom.dk
anna@anagon.dk
dorrit@adslhome.dk
ellenaaw@gmail.com

55 50 1 4 1 7 peder.sass@mailme.dk
25 58 26 20
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