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Jacoob Mathias og Knud Verner Knudsen

Generalforsamling

Bente Bundsbæk

Jens Galschiøt

Jens Ingvard Hansen og Hans Ole Madsen

Inger Mehlum, Jytte Mørch og Torben Jørgensen

Fu Deng



 Næstved Kunstforening støttes af Næstved Kommune

Knud Verner Knudsen
Knud Verner Knudsen har modelleret, fra han var ca. 20 år, og modtog i
en lang årrække undervisning hos bil ledhugger Peter Osted. Det var
intensiv undervisning, som stadig hænger ved, og som danner grundlag
for det nuværende formsprog.

Knud arbejder skulpturelt i stentøjsler, gips, fiberbeton, bronze og træ.
Han tager udgangspunkt i menneskekroppen, men forsøger at forenkle
kroppens linjer og form.

Knud arbejder meget med polariteter for på denne måde at skabe lys-
og skyggevirkninger og få skulpturen ti l at hvi le i rummet.

Det foretrukne materiale er leret, som man kan bygge op og bryde ned
efter forgodtbefindende - indti l man er ti lfreds med skulpturen.

Det nyeste, han er begyndt at arbejde med, er porcelænsler, som er et
smukt, hvidt ler. Det er meget levende, og det er ikke alt, der lykkes,
men når det gør det, er det meget fint. Et helt jomfrueligt udtryk, meget
anderledes end det sædvanlige ler, han arbejder i.

Knud Verner Knudsen:
Liggende, stentøj



Knud Verner Knudsen:Menneskelig form, bronze

Knud Verner Knudsen:Løg, stentøj

Fiberbetonskulpturerne er bygget over en kerne af expanderet polysty-
ren - flamingoskum - og der er kun ca. 1 cm beton yderst. Det er et
meget stærkt materiale og står ude i haven året rundt. De fleste af
bronzeskulpturerne er støbt i sandform på et lokalt metalstøberi.

Under denne udsti l l ing er der truffet
aftale med kunstnerne om, at forenin-
gens medlemmer kan aflægge besøg
i kunstnernes værksteder.

Flere oplysninger herom i forbindelse
med selve udsti l l ingen.

Besøg i kunstnerværkstedet



Jacoob Mathias er uddannet grafonom i grafisk kommunikation fra The
Graphic Arts Institute of Denmark og har desuden en baggrund med
studier på Skandinavisk Teaterskole og på Syddansk Universitet
(fi losofi) samt studier i tegning og fotografi. Musikken og fi lmen er også
en del af det kunstneriske univers.

Jacoob Mathias har udsti l let siden 1 996 bl.a. i Pol itikens Hus, på Bør-
sen, i Røde Tårn, på Flyvestation Karup, i Næstved Kunst- og Kultur-
center, på NoNN KunstFestival, Erotisk Kulturnat, Påskeudsti l l ing med
Bjørn Nørgaard på Rønnebæksholm og på Artwil l BERLIN.

Jacoob Mathias arbejder indefra og ud, og fordybelsen i et naturl igt og
autentisk udtryk kan opleves i valget af det transparente lærred. Det
fi losofiske menneske skræller lag af, indti l kernen nås. Jacoob Mathias
har de sidste år kompromisløst skrællet farver af paletten og udsti l ler i

Jacoob Mathias

Jacoob Mathias: Marilou No. A

Jacoob Mathias: Marilou No. E

Det Transparente#Det Autentiske#Det Ukontrollerede



Interesseret i at arbejde med emalje?

Grethe Karlshøj udsti l lede flere gange emaljearbejder i Næst-
ved Kunstforening. Hendes værksted venter på at bl ive
videreført. Henvendelse ti l Lars Karlshøj, tlf. 55 98 00 82.

dag et sort/hvidt paral lelunivers, der afslører kernen af en autentisk
drivkraft.

"Det perfekt menneske må spænde ben for sig selv for ikke at kede sig
selv ihjel - heraf mine ustyrl ige pensler", citat Jac'Mat 201 4

Jacoob Mathias & Lizette Rosager

Gulvmalerierne på atel ierets fabriksbeton kan ikke umiddelbart fjernes
fra det sted, de er skabt. Værkerne er et personligt udtryk for Jac'Mats
kompromisløse, eksperimenterende og udviklende kunstneriske ti lgang
ti l l ivet, der l igesom gulvværkerne betrædes dagligt af Jac'Mat og der-
ved fæstnes i hans sind, derfor de udarbejdede værker.



Gerhardt G. Petersen var fremsynet, da han oprettede en hjemme-
side, og han kunne derfor hjælpe andre kunstforeninger med at
komme i gang.

Siden den 11 . januar har Kunstforeningen haft en helt ny, udvidet og
meget flot hjemmeside. Bestyrelsen vil gerne rette en varm og dybfølt
tak for det meget omfattende arbejde, der er gået forud, udført af den
nye webmaster, El len Olsen, assisteret af den foregående, Bo Ray-
mond Hansen. El len Olsen har i mere end 2 år lavet medlemsbladet.

Lis Hansen, bestyrelsesformand

Hjemmeside

Vi vi l involvere elever i at arbejde med bil leder og møde og arbejde
med kunstnere – give dem forståelse for kunst og give dem kunstop-
levelser. En ti l lægsgevinst: at vise dem Kunstforeningens lokaler og
udsti l l inger.

I forbindelse med udsti l l ingen af Jacoob Mathias og Knud Verner
Knudsen inviterer vi fire skoleklasser ti l at deltage i en workshop,
hvor Jacoob Mathias står for undervisningen. Der er ti lbudt fire
workshops af 3 timers varighed.

Det er målet, at eleverne skal opleve, at kunsten kommer inde fra
den enkelte person. Det handler om udtryk. Eleverne vil provokeres
ti l at bruge store armbevægelser og ti l at opleve trangen ti l at
udtrykke sig selv. De skal inspireres ti l at gå videre med sig selv –
med at opleve og skabe.

Kunstnerens indgangsvinkel er tit anderledes end det, eleverne
præsenteres for i deres hverdag, så vi håber med denne kombina-
tion af udsti l l ing og praktisk workshop at åbne elevernes øjne for,
hvad kunst (også) kan være.

Næstved kommune støtter projektet med en bevil l ing på 1 0.000 kr.

Nyt tiltag i Næstved Kunstforening:

Workshop med Jacoob Mathias
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