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Forside: 'En fjer til din rede' af Alfred I. Jensen.



Alfred, dyrene og den levende natur

- i anledning af, at bi l ledkunstneren Alfred I . Jensen vil le være fyldt 100
år den 18. september.

Alfred I . Jensen (1917-2006) var uddannet som maler og grafiker på Akademiet
i København. Først fra 1943 ti l 1950 og siden fra 1955 ti l 1962.

I 30’erne gik han på Kunsthåndværkerskolen i 3 år sammen med bl.a. Palle
Nielsen og Henry Heerup. Modsat dem og mange andre af den tids kunstnere
ønskede han ikke at udsti l le på censurerede udsti l l inger, men dannede i stedet
Kunstnergruppen SE, der udsti l lede hvert efterår på Charlottenborg i perioden
1948-76.

Ved sin død i december 2006 havde han ikke udsti l let i 30 år. I stedet havde
han koncentreret sig om at skabe nye værker: ol iebil leder på lærred med
spartler frem for pensel, træsnit og linoleumssnit, hvorimod han ikke havde
arbejdet videre med brændebil lederne (kunst, ’malet’ af solens stråler gennem
forstørrelsesglas – gerne på kasserede træstykker).

Som mange andre kunstnere efterlod han sig et væld af ’u-sete’ værker. To år
senere udgjorde 44 af hans over 300 efterladte oliebil leder Rønnebæks-
holmudsti l l ingen ’Dobbelte spor’, som medførte, at fem museer erhvervede 30
større værker – heraf Næstved Museum 12 og Fuglsang Kunstmuseum fire.

Den levende grå frodighed



Denne anerkendelse af hans kunst var betydningsfuld for hans eftermæle.
Flere af de af hans hovedværker, som Statens Kunstfond i tidens løb havde
købt, var nemlig i mellemtiden bortkommet. Men hvad skulle der ske med
resten - f.eks. de tusindvis af tegninger?

Alfred og Jytte havde været gift i 25 år og i alle årene boet i huset Vindheimar i
Næsby. I 2010 åbnede hun hjemmet som Vindheimar Kunstnerhjem & Museum,
og værkerne på Næstved Kunstforenings mindeudsti l l ing ’Alfred, dyrene og den
levende natur’ er hentet derfra. Flere værker inden for dette tema har ikke
tidl igere været udsti l let, bortset fra i Vindheimar.

Alfreds passion for dyr og natur er kendt af mange. Sidst i 70’erne og først i
80’erne inviterede Ole (Bogart) Michelsen ham til at fortælle om denne passion.
Dengang var Ole radiovært for bl.a. kvart-i-ni-udsendelserne, og de enedes om
at give Alfred-udsendelserne fællestitlen ’Noget om den levende natur’.

Ole har venligst givet ti lsagn om at komme til Næstved Kunstforening søndag
den 17. september kl. 14 på udsti l l ingens sidste dag og causere over emnet
’Manden i Vindheimar’.

Onsdag den 30 august kl. 19 holder jordemoder/cand.mag. Jytte Aa. Møller,
Alfreds enke, oplæg med titlen ’Alfred vil le være fyldt 100 år den 18 september’.

Natur og lov



Alfred ville være fyldt 100 år den 18. september

Alfred og jeg var gift i 25 år, og i al le årene boede vi i Næsby. Ved hans
død i 2006 efterlod han mig over 300 af sine malerier, kunst på papir og
sine såkaldte brændebil leder. Han var ukendt, for selv om han havde
været formand (1947-76) for Kunstnergruppen SE og udsti l let hvert år på
Charlottenborg i København, havde han valgt ikke at udsti l le de seneste
30 år af sit l iv. Dobbelte Spor - en posthum udsti l l ing på Rønnebæksholm i
2009 - betød lokalt, at hans oliebil leder blev set, og at 30 malerier blev
modtaget på større museer.

Jeg vil fortælle om ham som kunstner, ægtemand og far og om de 25 år,
hvor han var gift med den islandske maler Maria H. Ólafsdóttir (1921-79),
hvis bil leder også udsti l les i Vindheimar, og som jeg i år har haft udsti l let
ved en dobbeltudsti l l ing i Glumsø i samarbejde med deres ældste datter.

Jeg forventer denne aften at kunne præsentere udgivelsen af Jesper
Morgenhane, en børnebog for de 3-6-årige, som Alfred skrev og tegnede i
1955, og som aldrig før har været udgivet.

Foredraget arrangeres i samarbejde med DOF Næstved Aftenskole.

Tid: Onsdag den 30. august kl. 19.00
Sted: Næstved Kunstforening, Sct. Peders Kirkeplads 14 C
Entré: 50,- kr.
Hold nr. : 172802

Tilmelding og betaling på DOF´s hjemmeside.

Jytte Aa. Møller



Manden i Vindheimar

Sidst i 70’erne var der en kollega ti l Ole (Bogart) Michelsen, der anbefalede
ham at tage kontakt med maleren og grafikeren Alfred I . Jensen. Det blev ti l
radioudsendelsen ’Kunsten at være fattig’, og herefter ti l en del ’Kvart-i-ni-
udsendelser’ under titlen: Noget om den levende natur. De udviklede
igennem årene et nært venskab.

Når Ole besøgte Alfred i Vindheimar i Næsby, skulle han altid l ige op på
første sal og kigge ind i Alfreds arbejds- og soveværelse. Hold da op, et rod!
Alfred svarede ved at male et bil lede af ‘udsigten' fra sin seng og kalde det
Rodet er i orden.

Rodet er i orden

Maleriet (100x150 cm) var med på Rønnebæksholmudsti l l ingen, 'Dobbelte
spor' i 2009. Den første Alfred-udsti l l ing efter hans død, og som et par år
efter førte ti l , at hans enke, Jytte Aa. Møller kunne åbne Vindheimar som
kunstnerhjem og museum.

Foredraget arrangeres i samarbejde med DOF Næstved Aftenskole.

Tid: Søndag den 17. september kl. 14.00
Sted: Næstved Kunstforening, Sct. Peders Kirkeplads 14 C
Entré: 50,- kr.
Hold nr. : 172803

Tilmelding og betaling på DOF´s hjemmeside.



Ferniseringsvinder

Vinder ved ferniseringen af den japanske fotoudsti l l ing blev Ruth Jensen,
som her ses sammen med kulturattaché ved Japans ambassade, Kyosei
Urabe, og Næstveds borgmester, Carsten Rasmussen. Gevinsten var
værket "Japanisme på dansk" af Mirjam Gelfer-Jørgensen.






