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Japansk fotografi fra 1970'erne til nu

'Gazing the Contemporary World: Japanese Photography from the 1970s to the
Present’ er en vandreudsti l l ing, der har turneret verden rundt siden starten i
2006. Den har allerede været udsti l let i Kuwait, Barcelona, Ukraine osv. og
ankommer ti l Næstved fra Turkmenistan.

Udsti l l ingen giver en oversigt over de forskell ige fotografiske udtryk, der opstod
i Japan fra slutningen af 1960’erne ti l begyndelsen af 1970’erne, og præsen-
terer mesterværker af 23 japanske fotografer, hvor nogle af de berømte navne
omfatter Daido Moriyama, Nobuyoshi Araki, Risaku Suzuki osv.

I 2017 fejrer Japan og Danmark 150 års diplomatiske forbindelser og venskab,
som blev etableret med indgåelse af frihandelstraktaten ”Traktaten om
Venskab, Handel og Navigation mellem Danmark og Japan” ti lbage i 1867.

Næstved Kommune har en venskabsby i Japan, Narita, og i forbindelse med
fejringen af dette jubilæum har Kunstforeningen, formidlet af kommunens inter-
nationale konsulent, Maria Santana, fået mulighed for gennem den japanske
ambassade at låne denne fotoudsti l l ing fra den Japanske Foundation.



Udsti l l ingen består af to sektioner: Den første, ”Et samfund i forandring”,
fokuserer på mennesket som medlemmer af samfundet.
Den anden, ”Ændring af landskaber”, ser på byer, forstæder og natur.

Udsti l l ingen vil præsentere essensen af moderne japansk fotografi, som af-
spejler unikke japanske koncepter og ti lgange, mens den beskæftiger sig med
spørgsmål af aktuelle fotografiske udtryk, som deles i hele verden.



Japansk teceremoni

En japansk teceremoni er en helt speciel og unik oplevelse. Cere-
monien er en kunstnerisk måde at være sammen på, hvor ritualet
omkring ti lberedning og indtagelse foregår efter fastlagte og meget
bestemte regler med det mål at ti l lade deltagerne at træde ud af
hverdagens stress og jag for at opnå en dyb ti lfredssti l lelse og en
sti l le hvilen i ritualet.

På et andet plan er det helt enkelt en samværsform, hvor gæsterne
inviteres ti l at drikke te i et behageligt og afslappet rum.Til ceremo-
nien hører også særlige japanske søde sager.

Ceremonien forventes at vare ca. 30-60 minutter.

Oplev og deltag i en japansk teceremoni i Næstved Kunstforening

Lørdag den 29. jul i kl . 15.00.

Entré 50,- kr. Tilmelding og betaling i Kunstforeningen eller ved

indbetaling på Spar Nord konto: 9819 4577468295 .



Medlemstur til Skælskør Keramikfestival

Tag med på en tur ti l festivalen. Der er masser af virkelig god kunst, der er
stemning og forhåbentl ig godt vejr. Keramikudsti l l ingerne er flere steder i
byen, især omkring havnen.

Skælskør er en hyggelig by, så det kan anbefales at tage en bytur.

Vi arrangerer turen som en ”samkørselstur”. Vi mødes i Rådmandshaven
foran Administrationsbygningen kl. 10.00, fordeler os i bi lerne og kører
derefter ti l Skælskør. Festivalen åbner kl. 11.00.

Onsdag den 12. juli er der keramikfestival i Skælskør

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Annelise Hopff

Tilmelding:

Send en mail ti l Annelise.Hopff@skolekom.dk eller ring på 2123 5584

Senest lørdag den 8. juli .

Oplys ved ti lmelding, om du kan lægge bil ti l , og i givet fald hvor mange
personer du kan have med i bi len.

Læs mere på nettet om festivalen på: Keramikfestival i Skælskør.



Vinder af ferniseringsgevinsten ved åbningen af Bent I l lum og Hussein Tai-
udsti l l ingen blev Svend Jørgensen. Gevinsten var en træskål af Bent I l lum, der
her ses sammen med vinderen.

Vinder






