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Lisbeth Nielsen



Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af

Lisbeth Nielsen

lørdag den 13. august kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen åbnes af Jørgen Bøchmann,

tidl igere medlem af Kunstforeningens bestyrelse

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2016

Udstill ingslokaler: 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
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tlf. 55 70 06 96 Kasserer: Frank Nørby, tlf: 55 56 41 72 Ansvarshav. red.:
Lis Hansen Layout/redaktion: Ellen Olsen Tryk: Sangil l Grafisk

13/08 - 18/09
17/08
28/08
24/09 - 30/10
29/09

05/11 - 04/12
10/12

Lisbeth Nielsen
Kunsttur i Næstved med Claus Michael Pedersen
Medlemstur ti l Art Copenhagen & Code Art Fair
Pontus Kjerrman og Tine Hecht-Pedersen
Ord skaber bil leder, foredrag af Klaus Møller i samarbejde
med DOF Næstved Aftenskole
Tine Kragh
Julestue



Lisbeth Nielsens skulpturer er levende på en fyndig måde, som er
usædvanlig og giver hende en særsti l l ing i dansk skulptur. Hendes
figurer, der står eller kryber sammen, lever kroppens liv som et eventyr,
som om der i de enkleste gestus og drejninger l igger et latent drama
eller en uventet poesi, der har fundet sin egen forklarelse og sit mak-
simale udtryk i den skulpturelle form.

Lisbeth Nielsen

Povl Vad



For Lisbeth Nielsen er enhver krop en karakterrolle, så sandt som hvert
menneskes karakter og identitet er indskrevet i kroppen og dens bevæ-
gemønster.

Povl Vad



Medlemsturen finder sted søndag den 28. august 2016. Se nærmere
detaljer om dagen i invitationen, der er sendt ud ti l al le medlemmer
med nyhedsbrev eller post.

Tilmelding ti l Annelise Hopff senest søndag d. 14. aug. på mail:
annelise.hopff@skolekom.dk, el ler på mobil : 21235584/ eller sms.

Medlemstur til Art Copenhagen & Code Art Fair

Læs mere om Lisbeth Nielsen og hendes tidl igere udsti l l inger på hjem-
mesiden: http: //l isbeth-skulptur.dk/



Ord skaber billeder - foredrag af Klaus Møller

Klaus Møller fortæller om sin bog, ”Tumit – Spor i mig af Grønland”, og om
sine 12 år i Grønland, hvor han arbejdede som lærer og boede flere
steder med sin famil ie. Bogen indeholder 64 digte, hvor indhold og sprog
er ti l at forstå. Klaus Møller vi l fortælle om teksterne og læse nogle af dem
op.

Foredraget ledsages af 24 udtryksfulde akvareller, al le malet af Jette Jør-
gensen. Akvarellerne er udelukkende blevet ti l efter læsning af digtene.
Jette Jørgensen har ikke haft fotos eller andet som forlæg. Kun ordene i
digtene har skabt de smukke bil leder i hende. Ord skaber bil leder.
De originale akvareller vi l bl ive udsti l let i forbindelse med foredraget.

Tag med på en rejse fra Disko ti l Qaanaaq og fra Østkysten ti l Nuuk. Hør
om personlige oplevelser, stederne, naturen og den grønlandske kultur.
Det er spændende, morsomt, tankevækkende, rørende og magisk.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med DOF, Næstved Aftenskole

162852
Torsdag den 29. september 2016
Klokken 19. 00
Næstved Kunstforening, Sct. Peders Kirkeplads 14 C
50,- kr.

Hold nr. :
Dato:
Tid:
Sted:
Pris:

Tilmelding og betaling på DOF's hjemmeside.



Ferniseringsvinder ved Færøudstil l ingen

Den heldige vinder af ferniseringsgevinsten - Mikael Wivels bog om færøsk
kunst, »Sekel, færøsk kunst i hundrede år« - blev Irene Hansen, der her ses
sammen med Tórur Johannesen fra Færøsk Forening på Vestsjælland, der
åbnede udsti l l ingen.






