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Af Jørgen Bøchmann
Forårsudsti l l inger har i mange år været en årl igt ti lbagevendende
tradition, som desværre i de seneste år ikke har været fulgt. Men nu
forsøger Kunstforeningen igen, idet foreningen også finder det som sin
opgave at vise den kunst, der er aktuel blandt de nulevende kunstnere,
der er bosiddende i Næstved kommune.

I dette års Forårsudsti l l ing vises kunst af Minna Andersen, Helle Jessen,
Martin R. Olsen, Jan Kiowsky og Peter Osted.

Forårsudstill ing i Næstved Kunstforening

Minna Andersen:
Minna Andersen, født 1 939, er autodidakt kunstner med en baggrund i
kurser på Kunsthåndværkerskolen. Hun fortæller selv:

”Naturen, lyset og havets nærhed er inspiration ti l mine bil leder. En for-
tæll ing om livets mangfoldighed i små brudstykker, sat mod hinanden i
fine konturer. Som et kalejdoskopisk univers, der forandres og igen
skaber nye bil leder, nye verdener af lys og farve”.

Minna Andersen har udsti l let på Charlottenborgs Forårsudsti l l ing, Kunst-
nernes Efterårsudsti l l ing, Næstved Museum, Næstved Kunstforening,
Rønnebæksholm, Grafisk værksted i Næstved og Galleri Aurora på Møn
og desuden på museer og i kunstforeninger i Norge, Sverige og Finland.

Minna Andersen:Musling



Helle Jessen:

Helle Jessen: Susåen ved Nåby

Om at male akvarel
Af Helle Jessen
At male akvarel har traditionelt været for kvinder og har derfor historisk
været mindre prestigefyldt. For mig har imidlertid det forhold, at akva-
relmaling kræver fuld koncentration og præcision – samtidig med at
man kan fange det flygtige – været en drivkraft for stadig at forfine ud-
trykket. Der er ikke plads ti l tøven og ingen fortrydelsesret. Det er enten
eller og på den måde kompromisløst, fordi en enkelt fej l kan få fatale
følger og skaden være uoprettel ig. At akvarelmaling skul le være for de
forsigtige, har jeg aldrig forstået. Tværtimod skal akvarelmaleren turde
satse og være parat ti l at miste, hver eneste gang penslen sættes på
papiret. Det kræver da et vist mandsmod!

De senere år har min mands kræftsygdom gjort, at der har været min-
dre plads ti l at gå ind i den krævende form for fordybelse, som malepro-
cessen fordrer. Men indimellem har der været l idt ”luft”, og selv om
værkerne ikke alle er helt nye, så repræsenterer de dog min seneste
produktion.



Jan Kiowsky:

Jan Kiowsky: Idyl i parken

Af Jan Kiowsky
I mit maleri bestræber jeg mig på at behandle og bearbejde mit syn på
vi menneskers forhold og de situationer, vi får rodet os ud i. - Ofte med
et ironisk touch. Det spores som regel, når der er tale om bil ledernes
titler.

DET ER DEN LITTERÆRE INDGANG - DEREFTER TAGER, SOM
REGEL, BILLEDETS KOMPOSITION OG IKKE MINDST FARVERNE
OVER.

Når det drejer sig om de bemalede litografier, handler det om det
motoriske.

Der er ikke plads ti l fej l . Et enkelt forkert penselstrøg ødelægger det
hele. Derefter på den igen med et nyt. Start fra 0. Nervepirrende.

Disse bil leder er derfor et resultat af et udvalg fra et stort antal forsøg,
hvor fej ltrinene er sorteret fra og destrueret.



Martin R. Olsen:
Martin R. Olsen er født i 1 955 og uddannet på Det Jyske Kunstakademi
1 978-82. Han har foretaget studierejser ti l I tal ien og Indien.´

Martin R. Olsen er medlem af Bil ledkunstnernes Forbund, Næstved
Grafiske værksted, Kunstnersamfundet og kunstnersammenslutningen
Corner. Han har modtaget forskell ige legater, senest Heerups minde-
legat. Han har arbejdet inden for mange af de kunstneriske medier, bl.a.
dukketeater, og har i ca.1 5 år haft værksted på Maglemølle i Næstved.
De seneste år har han især arbejdet med maleri og skulptur i alumini-
um, bronze, margarine og keramik.

Af Martin R. Olsen
Mit største mediestunt var en sultestrejke på Rønnebæksholm, hvor tolv
voksne kunstnere blev udsat for rendyrket racisme af de lokale kom-
munale kunstpinger.

Jeg er optaget af medmenneskene omkring mig og i den store verden,
forhistorien og kunstens rol le gennem alle tider, hverdagsl ivet, vores tro
og alle drømmene. Og mine arbejder er små og store fortæll inger, hvor
det hele er blandet sammen.

Martin R. Olsen:Forår



 Næstved Kunstforening støttes af Næstved Kommune

Peter Osted:
Peter Osted er født i 1 942 og bosiddende i Ring. Han er uddannet fra
Det Kongelige Danske Kunstakademis bil ledhuggerskole 1 964-1 969 og
var ansat som assistent samme sted 1 969-1 975.

Peter Osteds kunst har udgangspunkt i den klassiske skulpturtradition,
og han har ti l l ige beskæftiget sig med skulpturrestaurering på statens
slotte. Han har genhugget "Troskab" på Frihedsstøtten.

Peter Osted har udsti l let på Charlottenborgs forårs- og efterårsudsti l l ing
og Den Frie´s udsti l l ingsbygning med Gruppe Syd og Den Nordiske.
I Næstved er Peter Osteds kunst vist utal l ige gange, navnlig i Næstved
Kunstforening. Udenfor landets grænser er hans kunst blevet vist i
Finland, Sverige og Tyskland.

Peter Osted:Korsgang
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