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22. september - 28. oktober 2018

Ninni Gjessing



Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af

Ninni Gjessing

lørdag den 22. september kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen åbnes af byrådsmedlem, medlem af
kulturudvalget Charlotte Roest

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2018

12/09

22/09-28/10
30/09

03/11-09/12
09/12

Foredrag af Josephine Ernst, Kunstforeningens lokaler på
Sct. Peders Kirkeplads kl. 19.00
Ninni Gjessing
Kunst og kultur i Roskilde, bustur i samarbejde med
DOF Næstved Aftenskole
Trådens gang - før og nu
Jul i Kunstforeningen

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
25/10 1932 www.naestvedkunstforening.dk Formand: Lis Hansen
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

Forsiden: Ninni Gjessing, Dans på månen.



Ninni Gjessing

Maleriet handler for mig om et kaos, der bliver ti l kosmos. Det vil sige,
at udgangspunktet er et stort drama og en stor uorden, som langsomt
– eller hurtigt – males på plads med brede penselstrøg. Det er en
blanding af et figurativt og abstrakt ekspressionistisk maleri, på
afstand figurativt, tæt på abstrakt. Jeg arbejder med lærrederne i flere
omgange, idet de først får en abstrakt bund af farveklang, hvorefter
det endelige motiv sluttel ig males færdigt.

Motiverne er dels portrættet, dels bevægelse i form af dans og musik.

Dansemotivet virker ti lsyneladende let, men i virkeligheden fortæller det
historien om det afgørende i at turde være ti l stede i nuet. De er ofte
inspireret af tangoen i Buenos Aires, som jeg har opsøgt i flere omgan-
ge, en kultur, hvor problemerne lægges ti l side for en stund, mens der
danses, og på den måde leves livet.

Ninni Gjessing: Dansepar



Portrætterne har afsæt i den gamle ikon, men er ti l l ige afbildninger af
figurer, der står i vinden og klarer ti lværelsen på trods. Ofte androgyne
og tvetydige personer, skåret skævt i bi l ledet.

Ninni Gjessing: Kvinde med
hånd på hage

Lidt fjernt fra vores tanke i Norden, hvor dansen ofte må vente, ti l
problemerne er løst, med den risiko, at der aldrig bliver danset.

Jazzbil lederne viser koncentrationen omkring øjeblikket og udtrykker
den underfundige tanke, at noget visuelt bl iver bærer af musikken, at
den enkelte hører sin egen musik, når bil ledet betragtes, l igesom det
handler om rytme og linjer.

Dybest set er det dog farven, nuancen, klangen, der skaber maleriet.



Ninni Gjessing: Kvinde med blå
ørenringe

Næstved Kunstforening deltager på Kulturnat 2018. Den finder sted
fredag den 5. oktober, hvor vi holder ekstraordinært åbent kl. 17-22.

Kulturnat 2018

Næste års ordinære generalforsamling i Næstved Kunstforening finder
sted onsdag den 10. apri l 2019 kl. 19.00 i Musikstalden i Grønnegade.

Generalforsamling i Kunstforeningen 2019



Amatørudsti l l ingen i 2019 afholdes i perioden fra den 12. januar ti l
den 24. februar og har temaet "På kanten".

Antallet af udsti l lere vil i 2019 være 20 på væggene og tre på podier.
Såfremt der melder sig flere interesserede, vi l der blive foretaget
lodtrækning. Hver udsti l ler ti l væggene får lej l ighed ti l at udsti l le
maks. tre værker.

Prisen for deltagelse er uændret 150.- kr. for medlemmer af
Kunstforeningen og 300,- kr. for ikkemedlemmer.

Tilmelding kan ske ved henvendelse i Kunstforeningen fra den 22.
september ti l den 28. oktober i åbningstiden. Tilmeldingsblanket vil
også i denne periode kunne udprintes fra hjemmesiden
www.naestvedkunstforening.dk. Alternativt vi l der kunne foretages
digital ti lmelding på hjemmesiden.

Umiddelbart efter den 28. oktober bliver alle henvendelser
vedrørende deltagelse besvaret med relevante oplysninger.

En "Kom tæt på amatørkunsten"-aften vil bl ive afholdt tirsdag den
15. januar kl. 19-21.

Amatørudstil l ingen 2019

Kunstneren bag det vindende
værk på Amatørudsti l l ing 2018
blev Kai Svendsen, som her ses
med sit maleri "Vintermorgen".



Ferniseringsvinder

Vinderen af ferniseringsgevinsten ved åbningen af Josephine Ernst-
udsti l l ingen blev Bente Tranberg Schou, som her ses sammen med
kunsteren. Gevinsten var et værk med titlen "Berl in, stole i dansesal".






