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Henriette Lorentz og Janne Kristensen

28. oktober - 3. december 2017

Næstved Kunstforening
inviterer til fernisering af

Henriette Lorentz og Janne Kristensen
lørdag den 28. oktober kl. 13.00 til 16.00
Udstillingen åbnes af citychef Lars Børsting
Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstillinger/arrangementer 2017
06/10
25/10

Kulturnat, ekstraordinært åbent kl. 17-22
Kunstforeningens 85-årsfødselsdag med afsløring af
Jens Galschiøts balanceskulptur
28/10 - 03/12 Henriette Lorentz og Janne Kristensen
09/12
Julestue

Forside: Henriette Lorentz: Passion.
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

Henriette Lorentz
Henriette Lorentz er uddannet på Århus Kunstakademi i 1974. Hun har desuden gennemført en designuddannelse fra Margrethe-Skolen i 1977. I en lang
periode har hun arbejdet som freelance designer, men i 2000 genoptog hun
maleriet med fuld koncentration.

Henriette Lorentz: Dansende drømme 2.

Henriette Lorentz' billedunivers sprudler af liv. Motivisk ses væsener af
forskellige slags i forskellige situationer. Her findes mennesker og finurlige dyr
ofte i rørende situationer. Bløde neddæmpede farver gløder i en række
farveglimt af rig stoflighed. Værkernes rige stoflighed opnås ved mange lag på
lag bemalinger. Stilmæssigt befinder hun sig i krydsfeltet mellem fantasi, fabel
og surrealisme. Motivisk udforsker hun kvinden, fuglen og eventyret. Hendes
farvetone og behandling af det koloristiske giver billederne en helt særegen,
personlig nerve.

Janne Kristensen
Jeg hedder Janne Kristensen og bor på Bøgebakken 3 i Kalundborg, og jeg
har arbejdet med glas siden 2007. Jeg arbejder med to typer glas –
vinduesglas, som jeg dekorerer med farver eller oxyder, og Bullseye, som er
flot farvet glas, som bliver importeret fra USA.
De store bowler og appelsinfade er
det kun mig som laver, og de bliver
lavet både i Bullseye og vinduesglas med lustre.
Mine orkidéskjulere er meget
populære og de laves i vinduesglas
i forskellige farver, men det er især
de hvide med klare blade, som har
interesse.

Ellers laver jeg forskellige figurer,
men damerne med hatte i
kobberoxyd kan jeg næsten ikke
nå at lave, før de bliver solgt.
Desuden elsker jeg katte, og
prøver til stadighed at finde nye
kattefigurer på nettet, som jeg
kan lave i glas.
Bestillinger modtager jeg med
glæde, og jeg vil gøre mit bedste
for at fuldføre opgaven.
Janne Kristensen

Invitation
85-årsfødselsdag og skulpturafsløring
onsdag den 25. oktober kl. 14
Velkomst med velkomstdrink
Åbningstale v. borgmester Carsten Rasmussen
Snoren klippes

Festsang for balanceakten v. Bent Kværndrup med band
Præsentation af balanceskulpturen v. Jens Galschiøt
Musikalsk indslag v. Bent Kværndrup med band
Lodtrækning blandt andelskøbere om weekendophold
Kaffe, te og kage
Musikalsk underholdning v. Bent Kværndrup med band
Afslutning

Jul i Kunstforeningen

lørdag den 9. december kl. 11-15
Boder med forskellige julefristelser
Kunstforeningens butik er også julepyntet med julegaveideer
Julecafé med gløgg og æbleskiver
Udstillinger i 2018 præsenteres

Næstved Kunstforening
Sct. Peders Kirkeplads 14 C
Næstved

Ferniseringsvinder

Vinderen af ferniseringsgevinsten ved ferniseringen for Christos
Koutsouras blev Birgit Kløft, som her ses med kunstneren foran
vinderbilledet med titlen "Don't remember the title".

