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Udstill inger/arrangementer i 201 2

26/05 - 24/06 Pernil le Struer

11 /08 - 09/09 Aage Berntsen

05/09 Skolernes Kunstdag

06/09 Skolernes Kunstdag

1 5/09 - 1 4/1 0 Censureret Udsti l l ing

20/1 0 - 25/11 Jubilæumsudsti l l ing. Jens Bohr

Næstved Kunstforening

inviterer til ferniseringen af

Pernille Struer

Lørdag den 26. maj fra kl. 1 3.00 til 1 6.00

Lodtrækning kl. 1 3.30



Pernille Struer ved fernisering

Pernille Struer

Pernil le Struer (født 1 969) er en figurativ samtidskunstner med uddan-
nelse i klassisk tegning og studier i klassisk tegning mange forskell ige
steder i både Danmark og udlandet. Hun har adskil l ige udsti l l inger bag
sig i både ind- og udland. Pernil le Struer bor og arbejder i Sverige og
Danmark.

Med sine farverige fabelhistorier vækker hun stor begejstring i både
Danmark og det øvrige Europa. Kunstanmeldere har bl.a. skrevet om
Pernil les værker, at de er en charmerende blanding af ekspressiv og
natural istisk malesti l . Bi l lederne har stor sjælel ig styrke, som starter fra
en dyb interesse i at udforske sit inderste og alle de følelser, der er
grundstenen i at kunne bevæge sig på jorden, at kunne færdes blandt
mennesker, at kunne have et samspil . Hendes bil leder giver beskueren
en mulighed for at opleve det forunderl ige i at være i l ive. De er udført
med sikker hånd og med ærlighed og selvsikkerhed som en sand tale
fra hjerte ti l hjerte.



Selv siger Pernil le Struer om sine malerier:

"Det at male er for mig forbundet med et stort nærvær, der er både
sensuelt og følsomt; som duggen, der langsomt kommer krybende om
natten, kommer mine natl ige bil leder mig ti l gode, for mine bil leder
springer ofte ud som drømme om natten og omsættes ti l virkel ighed om
dagen. Jeg har ofte flere lag og mange historier i mine malerier. Det, der
ved første øjekast ses, er underbygget af lagene under. Jeg har en
passion for form og farve og arbejder hele tiden på at forenkle mine
motiver. Det er hele tiden balancen imellem for l idt og for meget. Det er
vigtigt at finde en balance, hvor maleriet kan formidle en historie uden
samtidig at fortælle for meget - det er en spændende arbejdsproces
hver gang. Samtidig inspireres jeg af alt fra følelser og stemninger ti l en
bevægelse eller et smukt maleri.

Pernille Struer: Elskværdighed



Det er kvinden før, nu og i fremtiden, jeg skildrer, og det er altid med
stor kærlighed, at jeg ser på kvinden som symbol på et smukt, sanseligt
og kærligt væsen. Til det tager jeg primitive kulturers kunst og dyre-
motiver i brug. Det bl iver i min fantasi el ler mine drømme ti l mine egne
fabeldyr og menneskefabler; der opstår ti l tider groteske og vanvittige
væsener, sådan som der i vores indre l iv og drømme også kan være
det. Historierne og fortolkningerne i det samme maleri kan veksle fra
dag ti l dag. Jeg kan have malet et væsen, der har tabt et af sine meget
store ører, fordi det har lagt øre ti l så meget. Næste dag kan jeg se på
det samme maleri og pludselig synes, at det samme væsen har lagt sit
øre ti l at sove, fordi det l ige om lidt skal bruges intensivt og nærværen-
de. Den næste dag ser jeg måske en helt tredje historie."

Der er ingen tvivl om, at det bl iver en virkel ig spændende udsti l l ing, vi
kan byde velkommen ti l !

Pernille Struer: Forsoning





Næstved Kunstforenings bestyrelse

valgt på generalforsamlingen den 1 8. apri l 201 2

Jørgen Bøchmann 55 72 48 69
Nils P. Enkegaard 55 73 89 57
Anne Gitte Forslund 40 1 0 34 29
Lis Hansen 55 70 06 96
Annelise Hopff 55 45 30 55
Elisabeth Jensen 55 72 74 76
Ruth Jensen 55 54 65 66
Ellen Olsen 61 62 31 20
Dorrit Røtting 55 98 11 84

Suppl.
Ole Engestoft 55 76 1 9 40
Bjarne Hansen 55 76 74 20
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