NÆSTVED KUNSTFORENING

Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 7/201 5

Per Henriksen og Birgitte Tvermoes Jensen
1 9. september - 1 8. oktober 201 5

Næstved Kunstforening
inviterer til fernisering af

Per Henriksen og Birgitte Tvermoes Jensen
lørdag den 1 9. september fra kl. 1 3.00 til 1 6.00
Udstillingen åbnes af medlem af kulturudvalget
Gunver Birgitte Nielsen
Velkomst og lodtrækning kl. 1 4.00

Udstillinger/arrangementer 201 5
1 0.09

Rockmusik til guldaldermalerier, i samarbejde med DOF
Næstved Aftenskole
1 9.09 - 1 8.1 0 Per Henriksen og Birgitte Tvermoes Jensen
23.1 0 - 25.1 0 Jørgen Sonne
31 .1 0 - 29.11 Lis Lindkvist
03.11
Foredrag med Lis Lindkvist: "Min vej i tekstilkunsten",
i samarbejde med DOF Næstved Aftenskole
05.1 2
Julestue

Forsiden: "Børsen" af Per Henriksen og krus af Birgitte Tvermoes Jensen.

Udstillingslokaler: Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, 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: Gefion Tryk

Birgitte Tvermoes Jensen
Jeg er autodidakt keramiker og bor i Præstø, hvor jeg har mit værksted i
baghaven.
Jeg interesserer mig for at skabe noget, der på en gang er meget
hverdagsagtigt og samtidig unikt i sin form og udtryk. Jeg kan lide det
lidt skæve og fordrejede og morer mig ved at give hver en kop dens
egen personlighed i såvel form som glasur.

Jeg laver kopper, små kander, tallerkener samt lange fade. Alt er der
kun en ting af!

Per Henriksen
Per Henriksen er uddannet billedkunstlærer, men ellers selvlært billedkunstner og musiker. Det er akvarellen, der er hans gebet, men med
årene har foto og fotografik fundet stadig mere plads i hans virke.

Landbohøjskolen

Akvarellerne har præg af brugskunst, da de oftest omsættes til postkort
og kalendere og plakater med f.eks. pulserende bymotiver fra de byer,
han færdes i. Det har indtil videre været hjembyen Præstø, men også
Næstved, Nysted, Svendborg og Frederiksberg.

Fra Næstved

Musikken vil blive udfoldet lidt på guitar til ferniseringen.

Jørgen Sonne ˗ 90 år
I anledning af poeten og billedkunstneren Jørgen Sonnes 90-årsfødselsdag arrangerer Næstved Kunstforening i dagene 23. til 25. oktober
en udstilling med eksempler på Jørgen Sonnes billedkunst i form af
collager og montager samt små skulpturer.
Skt. Laurentius:
Romernes horde faldt over os:
”Hvor er jeres rigdom!”
Jeg pegede på de fattige.
Så smed de mig
på gitteret over deres bål.
Jeg sagde: ”Vend mig nu!
Jeg er allerede stegt på den side.”

Jørgen Sonne:
Sankt Laurentius på risten

Jørgen Sonne

Jørgen Sonne er specielt berømt for sin poesi, men i denne sammenhæng er det billedkunsten, der er interessant.
Jørgen Sonne har i 1 950 og 1 951 udstillet på Kunstnernes Efterårsudstilling (KE) og har herudover bl.a. haft udstillinger på Asger Jorns
Samlinger i 1 995, i Galleri Prospekt i København i 2000 og 2001 ,
Portalen i Ishøj i 2001 , Kongegården i Korsør i 2003, Galleriet på Det
kongelige Bibliotek i 2003 og Grafikgalleriet i Næstved i 201 3. Der
forventes en spændende og anderledes udstilling i forbindelse med 90årsfødselsdagen.
Jørgen Sonne er æresmedlem af Grafisk Værksted i Næstved og medlem af StORDstrømmen.
Jens Boas Barlund

Fernisering fredag den 23. oktober kl. 1 5-1 7
Udstillingen åbnes af formand for StORDstrømmen
Thorvald Berthelsen

Amatørudstillingen 201 6
Amatørudstillingen i 201 6 afholdes i perioden fra den 9. januar til
den 7. februar og har emnet "Land – by".
Antallet af udstillere vil i 201 6 være 20 på væggene og tre på
podier. Såfremt der melder sig flere interesserede, vil der blive
foretaget lodtrækning. Hver udstiller til væggene får lejlighed til at
udstille maks. tre værker.
Prisen for deltagelse er 1 50.- kr. for medlemmer af Kunstforeningen og 300,- kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding kan ske ved henvendelse i Kunstforeningen i perioden
fra den 1 9. september til den 6. november i åbningstiden.
Tilmeldingsblanket vil også kunne hentes på hjemmesiden
www.naestvedkunstforening.dk.
Umiddelbart efter den 6. november får interesserede besked
vedrørende deltagelse.

 Næstved Kunstforening støttes af Næstved Kommune

Vinder af ferniseringsgevinst

Ved ferniseringen af Henriette
Hagelskjær-udstillingen gik
ferniseringsgevinsten til Alice
Grønnow.

NB: Ændring af tidspunkt for ferniseringsåbning
Bemærk, at åbningstale og lodtrækning om ferniseringsgevinster for ferniseringen af udstillingen med Per Henriksen og
Birgitte Tvermoes Jensen vil ske kl. 1 4 (se side 2). Dørene
åbnes som sædvanlig kl. 1 3 for besigtigelse af værkerne.

