NÆSTVED KUNSTFORENING
Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved

Blad 4/2018

COBRA

Pierre Alechinsky Corneille Egill Jacobsen
Karel Appel Mogens Balle

26. maj - 24. juni 2018

Næstved Kunstforening
inviterer til fernisering af

COBRA
lørdag den 26. maj kl. 13.00 til 16.00
Udstillingen åbnes af rektor emeritus
Klaus Eusebius Jakobsen, viceborgmester
Velkomst og lodtrækning kl. 13.30
Trioen DoxyJazz vil spille under ferniseringen

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

COBRA
Tur til Galschiøts værksted og Brandts Klædefabrik, i
samarbejde med DOF Næstved Aftenskole
Jubilæum
Jan Grarup
Ninni Gjessing
Trådens gang - før og nu
Jul i Kunstforeningen
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COBRA
COBRA var en international kunstnersammenslutning af billedkunstnere og
digtere, 1948-1951. Blandt stifterne var danske Asger Jorn, belgiske Christian
Dotremont og hollandske Constant Niuwenhuys. Det formelle navn, CoBrA,
består af forbogstaverne til de tre kunstneres hjembyer: Copenhagen,
Bruxelles og Amsterdam. Mange danske abstrakte kunstnere deltog i CoBrA,
bl.a. Egill Jacobsen, Carl-Henning Pedersen, Henry Heerup.

COBRA-kunstnerne havde det politiske mål med kunsten at skabe en ny kunst
til en ny tid efter anden verdenskrig. De gik væk fra det naturalistiske og
realistiske billedsprog og eksperimenterede med farver og materialer. De
havde en drøm om at lave folkelig kunst, som kunne forstås af alle slags
mennesker, høj som lav. De ville vække de kreative og skabende kræfter i
samfundet, hvor alle kunne lave kunst.
Den aktuelle udstilling i Næstved Kunstforening omfatter Pierre Alechinsky,
Corneille, Egill Jacobsen, Karel Appel og Mogens Balle.

Pierre Alechinsky
Pierre Alechinsky, der er født i 1927, er den eneste nulevende fra COBRAgruppen. Han blev født i Belgien, gik på kunstakademiet i Bruxelles og
studerede efterfølgende trykketeknik i Paris, hvor han bosatte sig i 1951.
Pierre Alechinsky var ikke blandt stifterne af
COBRA (1948-1951), men blev medlem i
1949. Hans billeder er – karakteristisk for
mange af COBRA-generationen – et mylder
af detaljer og mønstre. Udgangspunktet er
den barnlige og spontane glæde ved farver
og figuration, men det kunstneriske
temperament er tøjlet af en stor disciplin og
en enorm præcision.

Corneille
Guillaume Cornelis van Beverloo (19222010) var bedre kendt under kunstnernavnet Corneille. Han studerede kunst ved
Kunstakademiet i Amsterdam og var en af
grundlæggerne af COBRA-bevægelsen i
Danmark. Han var aktiv inden for gruppen
fra begyndelsen, ikke blot med at male,
men også med at udgive poesi i COBRA
Magasinet. Efter COBRA-gruppens
opløsning i 1951 flyttede Corneille til Paris
og begyndte at samle på afrikansk kunst.
Disse primitive kunstgenstande blev
tydelige i hans egne værker, som tog en
mere fantasifuld drejning såsom
landskaber set fra fugleperspektiv,
eksotiske fugle og stiliserede former.

Egill Jacobsen
Egill Jacobsen (1910-1998) kom ind på kunstakademiet i København som 22årig, men efter et semester fortsatte han med selvstændige studier på Statens
Museum for Kunst. Han debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1932.
Grundtrækket i Egill Jacobsens kunst,
maskemotivet, blev skabt meget tidligt
og er forblevet nærmest enerådende i
hans kunst. Han var sammen med
kunstnervennerne Ejler Bille og Richard
Mortensen en af det abstrakte
gennembruds hovedmænd i dansk
kunst og blev knyttet til COBRA helt fra
starten.

Karel Appel
Karel Appel (1921-2006) var maler, billedhugger og keramiker. Han studerede
ved det statslige akademi i Amsterdam fra 1940-1943, og efter anden verdenskrig arbejdede han med tegninger udført af børn. Han flyttede til Paris 1950,
hvor han delte lejlighed med bl.a. Corneille.
I Paris fik hans malerier mere
groteske træk, forestillende dyr,
monstre og mennesker. Appel
blev et symbol for kunstnergruppen COBRA som en rebel fra
arbejderklassen. I hans følelsesladede malerier, finder man
dynamiske former og stærke
farver. Selv sagde han om sit
værk: "Jeg fjumrer bare lidt rundt".

Mogens Balle
Mogens Balle (1921-1988) var autodidakt dansk maler. Balle var meget
inspireret af et ophold i Frankrig, hvorfra de kubistiske træk blev et kendetegn
for hans tidlige kunst. I hans tidlige værker var stilen præget af abstrakte
koloristiske tendenser sammensat med velkendte figurassociationer. De nye
indtryk blev kombineret med den danske tradition.
Balle var med i COBRA-bevægelsen fra
1948 til 1951 og fastholdt også et livslangt
venskab med en af COBRAs medstiftere,
den belgiske digter Christian Dotremont.
Dette venskab blev til et kunstnerisk parløb,
der udmøntede sig i adskillelige
samarbejder, hvor Dotremont skabte ord og
Balle værker. Som medlem af COBRAbevægelsen var det kunstnere som Asger
Jorn og Corneille, som Balle følte et
slægtskab med.

Vinder
Vinderen af ferniseringsgevinsten
ved ferniseringen af Knud Oddeudstillingen blev Hanne Olsen.
Gevinsten var bogen "Luna
Convento", som var udstillingskataloget til Knud Oddes udstilling af
samme navn fra 2016. Kataloget er
udarbejdet i samarbejde med Knud
Odde og rummer udførlige introduktioner til Knud Oddes værker skrevet
af Lisbeth Bonde, Kinna Poulsen og
Anna Vestergaard Jørgensen.

Amatørudstilling 2019
Amatørudstillingen foregår i perioden den 12. januar til den 24. februar 2019
og har temaet "På kanten".

