NÆSTVED KUNSTFORENING
Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved

Blad 8/2016

Tine Kragh

5. november - 4. december 2016

Næstved Kunstforening
inviterer til fernisering af

Tine Kragh
lørdag den 5. november kl. 13.00 til 16.00
Udstillingen åbnes af
medlem af kulturudvalget Lars Hoppe Søe
Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstillinger/arrangementer 2016
05/11 - 04/12 Tine Kragh
Mit Kæreste Eje besøger Kunstforeningen
09/11
Julestue
10/12

Udstillingslokaler: Sct. Peders Kirkeplads 14 C, 4700 Næstved. Tlf.: 52 39 79 60
Åbent: Ferniseringsdag 13-16, torsdag-søndag 12-17, øvrige dage lukket
Bank: Spar Nord, konto nr. 9819 4577485637 Næstved Kunstforening er grundlagt
25/10 1932 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: Sangill Grafisk

Tine Kragh
Tine Kragh er en professionel dansk kunstner fra København. Hun har udstillet
mange steder i Danmark, for eksempel på forårsudstillingen på Charlottenborg,
i Rundetårn, på Art Forum og i Galleri Gl. Lejre, foruden at hun har haft
udstillinger mange steder i Frankrig og Italien. Hun har udført en stor
facadeudsmykning i Tivoli i København for arkitekt Søren Robert Lund.
Tine Kragh har arbejdet med sin kunst i hele Europa – f.eks. på legatophold i
San Cataldo, Amalfi, Italien; Fondation Danoise (Det Danske Studenterhus),
Paris, Frankrig; Villa Bergshyddan, Stockholm, Sverige; legatophold i Danmark
såsom på Hald hovedgård, Løgumkloster, Jeckels Hotel.

Hun er uddannet på Københavns Universitet som cand.mag. i Kunsthistorie, på
Det Kongelige Danske Kunstakademi, København og har fået undervisning i
fresco og stucco lustre-teknik af Pontus Kjerrman. I 2015 havde hun ud over
sin udstilling i Galleri Gl. Lejre udstillinger i Rom, bl.a. i Vatikanets palads
Palazzo della Cancelleria. Desuden havde hun en separat udstilling i Galleri
Lars Borella i Klampenborg.

Tine Kragh om sine billeder:
I mine billeder skaber jeg et rum, man kan opholde sig i, et fredeligt og
forhåbentlig smukt rum, hvor der ikke er en færdigt fortalt historie. Her kan man
gå ned i sit eget dyb, stå stille, være sig selv og måske få et glimt af klarhed.
Jeg maler billeder, hvor der er rum til eftertænksomhed og eftertanke.
Billederne er ikke narrative med færdige historier. Her er plads til, at man har
sin egen fortælling.
Nogen har sammenlignet mig med en arkæolog, der graver sig frem i
billederne, det er ikke helt forkert. Jeg arbejder mig ind i billedet, graver og
mærker lykken, når man finder noget i et billede, man slet ikke forventede at
finde.

Mine billeder er æstetiske, men ikke kun smukke og dekorative. Jeg ønsker, de
rummer en dybde, og stræber efter at finde det poetiske, det skønne i billedet,
som skaber ro, fred og eftertænksomhed, Jeg deler ikke avantgardens
opfattelse af kunst, at den skal provokere eller rykke grænser. Skønheden kan,
hvis den er vellykket, virke berigende, helende i en omskiftelig verden, fuld af
voldsomme ting, der fjerner os fra skønheden.
I mine billeder arbejder jeg med den hvide farve som lys og med de forskellige
hvidheder - farven hvid er ikke kun én, man må se nuancerne. Endvidere
arbejder jeg meget med overfladen og dyrker de mange lag, erfaringernes lag,
og overfladen fremstilles nogle gange meget mat og andre gange med den helt
blanke fernis. Dette gør, at billederne skifter overflade og porøsitet, hvilket
afgør billedets porøsitet, åbenhed og lukkethed. Billederne ændrer også
karakter i forhold til konteksten – og påvirkes, især af det lys, man ser dem i.

Andre om Tine Kraghs kunst:
Overfor Tine Kraghs malerier står man som beskuer tilbage med en følelse af
at have oplevet den ordløse verden, man alt efter temperament kan kalde det
åndelige, det religiøse eller det sublime. Tom Jørgensen, redaktør, Kunstavisen

”Hendes naturmaleri indfældet i hvidt bliver næsten til en slags blomstergraffiti
på hvidkalkede (bondegårds)vægge. Der er en enkelhed, distance og
antydninger, der får dem til at 'vibrere' i lysspillet. Fint blomstermaleri, der
holder det for søde væk.”
Erik Meistrup om Tine Kraghs udstilling på Facebook

"Tine Kraghs malerier i Galleri Gl. Lejre var fulde af poesi og naturlyrik, som de
afspejlede en sart og flygtig natur set tæt på og i frøperspektiv. Et mikrokosmos
af stængler, blomster og insekter, ofte på en baggrund af forvitrede flader,
forenklet, renset og næsten stiliseret, diffust og dirrende som fra en tilstand
mellem drøm og opvågnen - et indtryk, der forstærkes af nogle svævende sten,
sarte, pastelagtige farver og materialets på én gang grove og luftige struktur."
Bent Petersen i bogen Dansk Kunst

JUL I KUNSTFORENINGEN
LØRDAG DEN 10. DECEMBER KL. 11 – 15

Der er keramik, juledekorationer, pileflet, bagværk, produkter fra får,
nisser, tørklæder, smykker m.m.
Kunstforeningens butik er også julepyntet med julegaveideer.
Julecafé med gløgg og æbleskiver.
Elever fra Næstved Musikskole synger og spiller i løbet af dagen.
Udstillinger i 2017 præsenteres.
Næstved Kunstforening, Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved

Ferniseringsvinder

Den heldige vinder af ferniseringsgevinsten ved Pontus Kjerrman og Tine
Hecht-Pedersens fernisering blev Ellen Olsen. Gevinsten var en gipsfigur af
Pontus Kjerrman.

Generalforsamling 2017
Generalforsamlingen 2017 afholdes torsdag den 20. april kl. 19 i Musikstalden, Grønnegade.
Bestyrelsen

