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Josephine Ernst

Som scenograf gennem årtier har jeg valgt nu i stedet at lave mine egne rum
med udtryk for følelser og tanker i forbindelse med både historiske og nutidige
dilemmaer.

Vi bærer alle på et bil ledsprog, der dannes ud fra den kollektive forståelse og
erindring af verden og livet, hvor pendulet svinger mellem ti lbl ivelse, væren og
død. Det fortidige bliver rekonstrueret og bærer spor ind i nutiden og kan
eventuelt pege ind i fremtiden. Mine bil leder indeholder to sider. Det er både et
bil lede af noget og et bil lede på noget. Kunsten il luderer et gl imt af
virkeligheden og il lustrerer, hvad øjet ser og sjælen føler.

Mange af mine motiver er bygget op af betragtninger over vores europæiske
kultur og de genstande, som den menneskeskabte forbrugerkultur efterlader.
Tidens tand spil ler en stor rol le i mange af mine bil leder, for det fascinerer og
samtidig skræmmer, da det minder os om livets gang, dets gentagelser og
afslutning.

Fotografiets virkelighed ophæves, og nye vinkler på ti lværelsen eller nye
stemninger kan ses, og et mere nuanceret syn på ti lværelsen kan dukke op –
afhængigt af beskuerens egen baggrund, relationer og tanker. Mange af mine
motiver gentager sig for hele tiden at blive sat ind i nye sammensætninger –
ligesom den samme frase tit bl iver gentaget i de forskell ige instrumentgrupper
inden for den klassiske musik.

Josephine Ernst: Havfrue i 6 dele med fjer.



Efter mine adskil l ige ophold i Berl in gennem de sidste 5 år er det kontrasterne,
som her har fænget mig. Byen med de mange modsætninger, som man som
almindelig turist ikke lige får øje på:

De smukke slotte og de grumme fængsler.
Magtens monumenter og de efterladte institutioner.
Den tolerante mangfoldighed og den gamle anmelderangst.
Den evige dårl ige samvittighed.

Mine bil leder viser en iscenesat virkelighed. Realismen ophæves, og der
skabes et sprog, hvor fiktionen danner en ny helhed.

Bil lederne bliver trykt dels på lærred og dels på museumspapir monteret i glas
og ramme.

Josephine Ernst, juli 2018

Josephine Ernst: Berlin, Dansesal, 2015.



Kulturudflugt til Koldinghus og Trapholt søndag d. 26. august 2018

Turen omfatter jubilæumsudsti l l ingen ”Magtens Smykker” på Koldinghus og
en omvisning på Trapholt. Kulturturen er et samarbejde mellem Næstved
Museumsforening og Næstved Kunstforening.

Der er afgang med bus fra Sct. Peders Kirkeplads kl. 08.00 og hjemkomst
samme sted kl. 17.30. Der er mulighed for at få kaffe og te på busturen.

Den gamle kongeborg, nu museum, Koldinghus fylder 750 år i år, og det
fejres med jubilæumsudsti l l ingen ”Magtens Smykker” - en udsti l l ing, som
fortæller om den status og magt, som smykkerne symboliserer. Der er en
guidet introduktion ti l udsti l l ingen og bagefter mulighed for selv at gå rundt.

Kl. 12.00-13.00 er der frokost i restaurant Madkælderen i den gamle
borgkælder, en stor frokostbuffet med drikkevarer, hvor alt er hjemmelavet.

Afgang kl. 13.15 ti l Trapholt. Der er guidet omvisning i de enkelte udsti l l inger
på Trapholt, bl.a. i Arne Jacobsens sommerhus. Varighed ca. 1 time.

Busafgang fra Trapholt kl. 15.00. Ankomst Sct. Peders Kirkeplads kl. 17.30.

Pris: 750,00 kr. I prisen er inkluderet:
Bustransport.
Entre på Koldinghus og introduktion ti l udsti l l ing.
Frokost på Koldinghus. Der er indregnet en vand eller en øl el ler et glas vin.
Entre og omvisning på Trapholt.

Ti lmelding ti l : kasserer@naestvedkunstforening.dk eller tlf. 55 56 41 72.
Betaling ti l : 9819 4577468295 eller MobilePay 91617.

Tilmelding senest søndag d. 12. august.

Tag endelig en god ven eller naboen med på turen. Det er ikke et krav, at
man er medlem af en af de to foreninger, for at deltage. Og princippet ”først
ti l mølle" gælder også her - så vær hurtig med ti lmeldingen.

Venlig hi lsen og på gensyn
På vegne af Næstved Museumsforening og Næstved Kunstforening

Annelise Hopff



Kunst og kultur i Roskilde søndag den 30. september 2018

Kulturstrøget løber parallelt med byens hovedstrøg Algade. Hvor det på
Algade summer af l iv, ånder alt fred og ro på Kulturstrøget. Her er der tid ti l
fordybelse i de mange kunstværker (19 i alt), der findes langs dette strøg.
Der er kunst af blandt andet Sonja Ferlov, Bjørn Nørgaard og Peter
Brandes. Undervejs passerer vi også tre offentl ige haver og to nyanlagte
pladser.

Efter vandringen på Kulturstrøget vil der være frokost på Pipers Hus
(inkluderet i prisen).

Skt. Jørgensbjerg er en velbevaret bydel, der l igger i gåafstand fra centrum.
Her lå landsbyen uden for byen, hvor de spedalske og de syge boede. I
1938 blev landsbyen sammenlagt med Roskilde købstad, og i dag er de
velbevarede huse et meget eftertragtet sted at bo.

Kunstmaleren L.A. Ring flyttede ti l landsbyen i 1914. Her fik han bygget hus
på toppen af Uglebjerg. Vi går i malerens fodspor og møder hans
motivverden. Vi besøger også hans nyrenoverede atelier, hvor en kender af
Rings kunst vil fortælle om maleren, hans famil ie og hans kunst.

Fra ”Bjerget” går vi ned ti l havnen, passerer Museumsøen og besøger Sct.
Ibs kirkeruin og kirkegården, hvor L.A. Rings gravsted ligger. Inden turen
igen går mod Næstved, serveres kaffe og kage.

Afgang fra p-pladsen ved Næstved Hallerne klokken 9.00 og Næstved
Station klokken 9.10. Hjemkomst ca. 17.30.

INFO: Kuperet terræn ikke for gangbesværede

Tilmelding og betaling ti l DOF Næstved Aftenskole
Pris 495,-
Hold nr. 182910

Turen omfatter en vandring på Kulturstrøget i byens centrum, en vandring i
landsbyen på Skt. Jørgensbjerg, en rundvisning i L.A. Rings besøgscenter
og et besøg ved L.A. Rings gravsted.



Ferniseringsvinder

Vinder af ferniseringsgevinsten ved åbningen af udsti l l ingen "Jubilæum" blev
Lise Ulriksen. Gevinsten var bogen "Installationskunsten - mellem bil lede og
scene" af Anne Ring Petersen.

Vinderen ses på bil ledet i midten sammen med de udsti l lende kunstnere og
formand Lis Hansen.






