NÆSTVED KUNSTFORENING
Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved

Knud Odde

7. april - 13. maj 2018

Blad 3/2018

Næstved Kunstforening
inviterer til fernisering af

Knud Odde
lørdag den 7. april kl. 13.00 til 16.00
Udstillingen åbnes af musiker og
lærer ved Næstved Musikskole Bent Kværndrup
Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstillinger/arrangementer 2018
07/04 - 13/05
18/04
19/05
26/05-24/06
30/05
30/06-05/08
18/08-16/09
22/09-28/10
03/11-09/12
09/12

Knud Odde
Generalforsamling
Kunstmarked
COBRA
Tur til Galschiøts værksted og Brandts Klædefabrik, i
samarbejde med DOF Næstved Aftenskole
Så Ses Vi Igen
Jan Grarup
Ninni Gjessing
Trådens gang - før og nu
Jul i Kunstforeningen

Forside: Aloe vera (keramikfad) af Knud Odde.

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

Knud Odde
Knud Odde er autodidakt og medlem af Kunstnersamfundet. Han har udstillet
siden 1986 på utallige udstillinger separat eller med andre. Hans værker
spænder over flere kunstneriske udtryksformer: maleri, grafik, keramik og
andre materialer. Mange vil måske huske Tivoliplakaten med Harlekin og
Columbine fra 1994 eller DSB’s jubilæumsplakater fra 1997.

Pagodebusk, lerfad.

Knud Odde er repræsenteret på de fleste af landets større kunstmuseer og
samlinger. Han har illustreret mange bøger bl.a. i 2014 »Samlede Thomsen« af
digteren Søren Ulrik Thomsen på Gyldendal. Der er udgivet mange publikationer om eller med bidrag af Knud Odde bl.a. »Rockens billeder«, Gyldendal
1990.

Olympia, træsnit.

Når jeg tænker på Knud Oddes motiver er det altid mennesker og portrætter i
en kontekst, som kommer frem i erindringen og tit i en uventet beskæring eller
komposition. Denne opfattelse behøver dog langt fra altid at passe. Der er
mange værker helt uden personer. Knud Oddes seneste udstilling »Luna
Convento«, som vistes på Sophienholm og på Vendsyssels Kunstmuseum i
2016 var en flot præsentation af hele kunstnerens værk i alle udtryksformer
fulgt af en flot bog. Det er en glæde for Sammenslutningen af Danske
Kunstforeninger at bringe Knud Oddes værker, som er til salg, rundt til de
mange lokale kunstforeninger.
Finn Mikkelsen, SDK.

VERDENSKUNST ! ?
Reflektioner over tilblivelsen af skulpturen "Slattenpatten" i Næstveds bymidte
- i anledning af udstillingen af Bjørn Nørgaards grafiske værker i Næstved
Kunstforening, 24. februar-25. marts 2018.
Af Henning Jensen, forhenværende borgmester.

Da vi i 2008 forberedte byjubilæet (875 år i 2010), indgik istandsættelsen af
Axeltorv i planerne. Og Bjørn Nørgaard, som havde lavet en lerskulptur af
Slattenpatten i forbindelse med sin udstilling på Rønnebæksholm, indgik også.
Der blev nedsat en komité, Nørgaard/Schrøder-Komiteen, med provst Vagn
Birk Jensen som formand, hvis opgave det var at skaffe midler til at finansiere
udgifterne i forbindelse med støbning af figuren i bronze samt opsætning af
den på Axeltorv og endelig med at overbevise forretningerne og grundejerne
på Axeltorv om den gode idé.
Det var ikke så let. Men det lykkedes. Måske fordi skulpturen Talbrücke
Tiefland stod der i forvejen. Og måske fordi Bjørn Nørgaard i mellemtiden med
rette var blevet meget anerkendt, ikke mindst for gobelinerne på Christiansborg - og for inventar og udsmykning af Christianskirken i Fredericia.
Den flot farvede bronzeskulptur, som blev afsløret af
Bertel Haarder 15. juni 2010,
består af ikke mindre end 15
"personer", Slattenpatten
herself, hendes to døtre (som
ligner hende) og på bagsiden
hele 12 mandige bejlere.
Skulpturen står på en flot
granitsokkel, hvori Lindormen,
som bider sig selv i halen, er
hugget. Og granitsoklen står
på en buet forhøjning af blankt
sort marmor. Fire kobberbånd,
fra 20 til 50 m lange og 10-15
cm brede, leder os fra hvert sit
verdenshjørne hen imod
skulpturen.
Fortsættes.

På disse kobberbånd er Slattenpattens helt nøjagtige placering på jordkloden i
grader, minutter og sekunder angivet, og der er oplysninger om bidragydere
mm. (Hvor ville jeg ønske, at kobberbåndene blev pudset en gang imellem,
f.eks. om foråret!).
I Axeltorvs modsatte ende står Talbrücke Tiefland, en mere abstrakt skulptur,
åben for tolkninger, men som et tegn på, at der findes broer, som kan hjælpe
os over de dybe dale.

Vindere
Vinderen af ferniseringsgevinsten
ved ferniseringen af udstillingen
med Bjørn Nørgaards grafiske
værker blev Nils Byskov-Ottosen,
som her ses med åbningstaleren,
tidligere borgmester Henning
Jensen, og Ole Engestoft fra
Kunstforeningens bestyrelse.
Gevinsten var værket
"Gobelinernes Danmarkshistorie"
af Jesper Bek.

Kunstneren bag det vindende
værk på Amatørudstilling 2018
blev Kai Svendsen, som her ses
med sit maleri "Vintermorgen".
Vinderen af lodtrækningen blandt
de afgivne stemmer blev Lilly
Frahm.

