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Introduktion

rationsformål og kunsthåndværkets æstetiske
undersøgelse af materialer og teknikker.
Udstillingen omfatter værker skabt inden for
de seneste ca. 10 år, og den giver således,
i en af de arkitektoniske rammer naturligt
begrænset form, et indblik i, hvordan den
tekstile samtidskunst har udviklet sig i denne
periode, og hvor den står i dag.

Der er i Kunstetagerne tradition for at præsentere udstillinger med det bedste inden
for dansk kunsthåndværk og design. Denne
sommer har vi inviteret 10 samtidskunstnere,
som alle arbejder med teknikker og materialer, der traditionelt anvendes i håndarbejde
og kunsthåndværk.

Vi har bedt kunstnerne selv sætte ord på,
hvorfor de har valgt at arbejde med tekstil og
gamle håndarbejdsteknikker, og det er der
kommet en serie fine, øjenåbnende tekster
ud af. I den indledende artikel gives derfor
nogle indgange til oplevelsen af den samtidskunst, der trækker på gamle håndarbejdsteknikker og de dertil hørende tråde, garner,
stoffer og andre bløde materialer.

Bank & Rau, Isabel Berglund, Anders Bonnesen, Gudrun Hasle, Karen Havskov Jensen,
Karina Meedom, Randi Samsonsen, Andreas Schulenburg og Thomas Wolsing strikker,
hækler, syr, broderer og filter billeder, skulpturer og installationer. De knytter dermed direkte bånd mellem håndarbejde og billedkunst.

Vi håber, at udstillingen vil videreformidle
den idérigdom og de kærlige livtag med
traditionen, som præger den tekstile samtidskunsts mange grænse- og genreoverskridende udtryk og former, og vi takker Statens
Kunstfond, Grosserer L.F. Foghts Fond og
Mariagerfjord Kommune, hvis støtte har gjort
udstillingen mulig.

Et sådant bånd har tidligere været stærkest
mellem håndarbejde og kunsthåndværk,
tænk blot på de mange danske billedvævere. Udstillingens deltagere springer så at
sige kunsthåndværk-leddet over og bringer
håndarbejdet og dets materialer ind i billedkunstens ikke-funktionelle kontekst, hvor
fortælling, betydning, symbol og association
erstatter både håndarbejdets brugs- og deko-
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hæklede, vævede, filtede og syede værker
fået plads på kunstscenen side om side med
maleri og skulptur, og de gamle, traditionsfyldte håndarbejdsteknikker er i årenes løb
blevet accepteret som gængse praksisser i
kunstens eksperimenterende og venligt-respektløse sfære, hvor traditioner er til for at
blive brudt. Således også i samtidskunsten.

Tekstil er noget, vi alle har et forhold til, noget, vi har stor, fysisk erfaring med: Vores
beklædning er tekstil, vi omgiver os med
tekstil i hverdagen og i de fleste af livets sammenhænge, vi ved, hvordan bløde stoffer og
prikkende uldgarn føles mod huden. Mange
af os har tillige erfaring med syning, strikning, hækling og andre håndarbejder.

Fælles for de 10 kunstnere, som vises her
på udstillingen, er netop, at de bryder med
håndarbejdets traditionelle brugsfunktion. De
spiller med langt hen ad vejen ved at bruge
de materialer og teknikker, som hører til det
tekstile håndarbejde, men de bruger dem
med andre formål: Til at fortælle historier,
mane til eftertanke og i sidste ende bringe os
ud på gyngende grund, når vi stilles over for
den uventede brug af det velkendte.

I disse år oplever håndarbejdet en veritabel
renæssance; det er blevet moderne at fordybe sig i at strikke, hækle og brodere. Genopdagelsen af mormors sysler kan ses som
en del af den retro-bølge, der gennem de
seneste ca. 10 år også har vist sig i blandt
andet boligindretning, madlavning og livsstil. Vi søger tilbage til noget, som vi opfatter
som mere autentisk og ægte end den verden, vi er del af her og nu, måske fordi ”de
gode gamle dage” synes mere overskuelige
end vores egen evigt foranderlige, zappende nutid.

Når samtidskunstnere anvender gamle teknikker og materialer, sker det som et bevidst
og velovervejet tilvalg. Kunstnerne vælger de
medier, som bedst udtrykker det, de har på
sinde, og de ved, at der følger en historie
eller måske snarere en ladning med, når valget falder på gamle teknikker og materialer
hentet fra en anden tid og kontekst; at der er
tradition, betydninger og associationer indlejret i det gamle, og at disse indlejringer

Den kunstneriske interesse for det tekstile
håndarbejde har en længere historie. Op
gennem det 20. århundrede har strikkede,
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irrationelle brug af tekstilerne, som bryder
med håndarbejdets traditionelle tilknytning
til funktion og udsmykning. I stedet bringes
håndarbejdet ind i en billedkunstnerisk kontekst, som beskæftiger sig med idéer, symboler, filosofiske overvejelser og eksistentielle
problemstillinger, og vi bliver som publikum
konfronteret med budskaber, synspunkter og
spørgsmål – udtrykt i uld, bomuld, stof, garn
og tråd.

kan aktiveres – og nedbrydes – som del af
en kunstnerisk strategi.
Ph.d. i moderne kultur, kritiker m.m. Torben
Sangild har fremhævet charme, erindringsudtryk, håndgribelig sanselighed samt håndværk og omhyggelighed1 som særlige forhold, der kommer i spil, når samtidskunsten
anvender forgangne tiders teknologi. Her
lånes begreberne for at beskrive nogle af de
greb, som knytter sig til den tekstile samtidskunst.

Selvom den tekstile samtidskunst således bryder med håndarbejdets traditioner på flere
punkter, så holder den fast i fordybelsen og
den omhyggelige udførelse af teknikkerne,
som karakteriserer det gode håndarbejde.
Råmaterialerne bliver behandlet med respekt, de strikkede masker ligger rigtigt, de
broderede sting vender den rigtige vej, det
langsommelige arbejde har fået lov at tage
den tid, det tager.

Strikkede installationer, hæklede billeder og
filtede skulpturer charmerer sig ind på os,
når de ved første øjekast opleves som humoristisk-nostalgiske erindringsudtryk, der
refererer til en svunden tid. De bringer minder frem, men de bringer os samtidigt ud af
denne charmere(n)de comfort zone, når det
bløde tekstil sætter form på alvorlige samtidstemaer som krig, identitet og migration.

Og deri ligger naturligvis også en pointe.
Tiden gøres relativ ved i en tid, som mangler
tid, at trække på gamle teknikker og udtryk,
som kræver tid.

Værkernes håndgribelige sanselighed hænger tæt sammen med vores fysiske erfaring
med det tekstile. Vi møder det tekstile kunstværk med en række erfaringslag, som traditionelle kunstmaterialer ikke nødvendigvis
kan formidle. Vores forståelse bliver imidlertid straks udfordret af den fremmedgørende,

1. Torben Sangild: ”Retromedier – genbrug #3”, kunsten.nu, 23.2.2015,
https://kunsten.nu/journal/retromedier-genbrug-3/
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Det er vigtigt for mit arbejde at skubbe til grænserne for opfattelsen af håndstrik set i en kunstnerisk kontekst. Jeg arbejder kontinuerligt med
udviklingen af mine værker og arbejder på at
give dem flere lag og skubbe til håndstrikkens begrænsninger. Jeg er optaget af at komme dybere
ind i mine værkers koncepter og skabe endnu
større sammenhæng og dialog mellem udførelsen og det færdige værk. Jeg arbejder hele tiden
på at få endnu flere af disse kvaliteter indlejret i
mine værker. Sanseligheden og det taktile er meget nærværende i mine værker og giver dermed
beskueren lyst til at røre ved og interagere med
dem.

ISABEL BERGLUND
Julius Valentiners Vej 25, 4. tv
2000 Frederiksberg
Tlf.: 22 51 49 11
E-mail: berglundisabel@gmail.com
www.isabelberglund.dk

Mine tekstile værker handler om identitet og overflade, jeg bruger mediet håndstrik som et centralt
greb i min kunstpraksis.
Strik og i særdeleshed håndstrik er en tradition
med en lang historie og er derfor både genkendeligt som kunsthåndværk og materiale. På den
anden side er de objekter, jeg arbejder med, et
billede, et symbol på og en kommentar til vores
opfattelse af den virkelighed, vi lever i.
Jeg sammensætter elementer såvel fra kunsthåndværket strik som strikken i designindustriens og
kunstens verden. Jeg arbejder bevidst med at
twiste betydninger og med at skabe dialog mellem den historie, jeg ser i den konkrete genstand,
og den historie, jeg gerne vil fortælle med værket.
Yderligere er mine farvevalg også centrale for
mine værker. De er ofte udformet i en farve, som
er med til at understrege både teksturen, konceptet, formsproget og historien omkring værket.

Isabel Berglund
People’s Jumper – et socialt kunstværk, 2014
Håndstrikket uldgarn, ca. 200 x 500 cm

6

Isabel Berglund. Spinning Time Machine, 2017. Håndstrikket polyestertråd, 190 x 150 x 70 cm
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KAREN HAVSKOV JENSEN
Neesvej 70
Nees, 7570 Vemb
Tlf.: 20 65 18 30
E-mail: karenhavskov@yahoo.dk
www.karenhavskov.dk

Mine foretrukne materialer har igennem mange
år været tekstiler – strik, hækling, rya, syning,
broderi osv. Tidligere var det pap. Materialerne har det til fælles, at de ikke kræver tungere
værktøj end en saks, de er flytbare, intime og
fleksible, og det har altid været centralt i min
skabende proces, at det har været muligt for mig
at styre med det på egen hånd.
Den tekstile billedkunst har i flere omgange været påvirket af forskellige aktivistiske/feministiske
bølger, der har brudt med – og ofte med humor
spillet på – den gængse og associationstunge
forestilling om håndarbejdet som en stereotyp
kvindeaktivitet og et symbol på alt konventionelt
og samfundsbevarende.
Jeg ser min egen produktion som en landbo-feministisk udløber af disse bølger. Ambitionen er at
gøre værkerne til en art ‘trojanske heste’, der kan
få dagligdagen til at overraske og åbne sig med
et nyt, uventet nærvær.

Karen Havskov Jensen. Det daglige brød, 2012
Hvid hæklet bomuld, bord mm.
samt en lydkomposition af Christian Risgaard
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Karen Havskov Jensen. Landlig Heraldik, 2011. Håndstrikket uld og håndknyttet rya,
ca. 250 x 350 x 100 cm
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be formationer, der umiddelbart ikke er forbundet
med traditionelt tekstildesign. Jeg gør det for at
vække forundring eller i en vis forstand vække
opmærksomheden over for tekstil. Jeg gør det for
at vise mulighederne, oplyse og skabe forståelse.
For teknikkerne, for tråden, for vores kunnen og
viden med disse redskaber. For mig er det, som
at have fået et ekstra sprog at kommunikere med.

RANDI SAMSONSEN
Tungugøta 9
FO-100 Tórshavn, Færøerne
Tlf.: +298 51 32 77
E-mail: randisamsonsen@gmail.com
www.randisamsonsen.com

Jeg formidler gennem strik og hækling. Jeg bruger
hænderne til at forme tekstile objekter. Mine værker bliver væsener, der vil kunne møde og “tale”
med beskueren, i og med de forholder sig til at
være og eksistere i rummet. Det handler om at
skabe plads og tage plads for at kræve dialogen
og mødet.
Jeg var en lille pige, da jeg lærte at holde i et
redskab og interagere med en tråd for første
gang. Det handlede om at lave noget til kroppen.
Det første tekstil, jeg lærte at fremstille, havde til
formål, at man kunne tage det på sig, være inde
i det. Jeg blev tidligt meget optaget af at være
en del af tekstilets tilblivelse, at blive bedre, at
dykke ned i de uendelige muligheder, der ligger i
teknikkerne, i materialet og taktiliteten.
Tekstilet omslutter vores krop til dagligt, det findes
i vores hjem i form af interiør. Vi omgiver os med
det i det offentlige rum såvel som i det private.
Men det lader til at være et materiale, vi ikke
altid er bevidste om. Derfor forsøger jeg at ska-

Randi Samsonsen. Uden titel, 2017
Håndstrikket bomuld, polyesterfyld, 80 x 49 x 20 cm
Fra serien ”Hovin” (Opsvulmet) (detalje)
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Randi Samsonsen. Uden titel, 2017. Håndstrikket bomuld, polyesterfyld,
80 x 49 x 20 cm. Fra serien ”Hovin” (Opsvulmet)
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ANDERS BONNESEN
Grønrisvej 10 A
2450 København SV
Tlf.: 60 66 53 38
E-mail: andersbonnesen@gmail.com
www.andersbonnesen.dk

hører til i hovedet, mens stoffet hører til på kroppen – og på møbler og i arkitekturen osv. – det
gør på en måde det fysiske til betydning/sprog,
og det sproglige, skriftlige til fysik – hvilket virker til
at have noget grundlæggende med kunst at gøre
– det har i hvert fald optaget mig lige siden.

Hækleriet begyndte, da jeg gik på Det Jyske
Kunstakademi, omkring 1998 måske… Som så
meget andet er det måske et tilvalg af nogle tilfældigheder … Akademiets afgangsudstilling fandt
sted på skolen, så min arbejdsplads var optaget
af en andens kunst i en måned eller halvanden …
Jeg havde brug for noget, jeg kunne lave hjemme
i lejligheden, så jeg bad min kæreste om at lære
mig at hækle … Hun kunne 2 sting (enkelt og
dobbelt), og dem klarerede jeg mig med i lang
tid … Jeg havde også lige set hæklede værker
af den tyske skulptør Georg Herold, og min mor
har altid strikket … men dybest set var det vel
denne tilfældighed, behovet for hjemmearbejde,
der gjorde det … Lidt senere købte jeg min første
makulator, som et impulskøb på et loppemarked
… og nogle år senere mødtes disse to ting …
for min interesse i det tekstile skyldes måske først
og fremmest dets (om ikke andet sproglige, associative) sammenfald med tekst – vores ord for
skrevet sprog, tekst, kommer simpelthen (hvis man
accepterer etymologien som sand) af det at væve
(texere) … man har, forestiller jeg mig, simpelthen
syntes, at tekstens struktur lignede vævet stofs. Dette sammenfald gør noget interessant, fordi sproget

Noget endnu vildere er så, hørte jeg for et par
år siden fra grafisk designer Åse Eg Jørgensen, at
vores ord linje sandsynligvis kommer af linea, hør,
og at det tekstile på den måde også kommer før
matematikken (rent sprogligt), i vores sprog!

Anders Bonnesen. Godt fuldendt er halvt begyndt, 2016
Håndhæklet bomuldsgarn, 34 x 61 cm

Filethæklingen kom til langt senere, måske primært
fordi jeg i årevis havde undret mig over teknikken i
et værk af den italienske kunstner Alighiero Boetti
– og i mellemtiden var youtube og en sød dame
fra Texas med en gøende hund i baggrunden
kommet til … Det interesserede mig måske især
på grund af hullerne … noget og huller, noget og
ikke-noget ...
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Men hvad kan tekstil, som traditionelle billedkunstneriske materialer og teknikker ikke kan? Det ovenstående antyder vel, at de tekstile teknikker har
eksisteret sideløbende med og fuldt på højde med
andre teknikker i de ældste tider … så når vi taler
om ’traditionelle billedkunstneriske materialer’ gør
vi det jo i en bestemt historisk kontekst … så jeg
forstår spørgsmålet som ’hvad kan det tekstile, som
maleri, bronze og sten ikke kan?’ – og maleri kan
vi jo starte med at udelukke, fordi det dybest set
er en form for tekstilkunst – der så har fundet ind i
en indrammet form … Meget! Må være svaret …
fx have en direkte relation til kroppen, selvom det
er en flade … men måske også bare netop dét:
være et ikke-traditionelt billedkunstnerisk materiale
(i denne historiske sammenhæng), være noget, der
har en umiddelbar sammenhæng med en materiel
kultur, der rækker ud over billedkunsten – det har
de andre materialer også, men vi forstår det bare

ikke lige så umiddelbart … Det var vel også det,
der fik (kvindelige) kunstnere til at introducere det
tekstile i (den ’rigtige’) billedkunst i tresserne og
halvfjerdserne (Bauhaus undtaget, fordi det til dels
var noget andet …) ... men egentlig tror jeg, praksissen har været der løbende, hele tiden, også
i former, billedkunsten burde have taget alvorligt
(og gobeliner osv. har jo været der også op igennem Modernismen) … men at begrebet først var
modent til det deromkring – bl.a. jo på grund af
billedkunstens relation til sin samtid og dennes politik … Men eftersom jeg er født i 1976, er jeg jo
allerede på den anden side af dette … det tekstile
er så at sige allerede et ’rigtigt’, billedkunstnerisk
materiale – som jeg vælger at benytte for dets formelle og betydningsmæssige kvaliteter – selvom
jeg ved gud har hørt for dets kønnede konnotationer, lige siden jeg begyndte at bruge det …

Anders Bonnesen. Stammen falder ikke langt fra æblet, 2016. Håndhæklet bomuldsgarn, 36 x 73 cm

13

ANDREAS SCHULENBURG
Ågade 90, st. th.
2200 København N
Tlf.: 25 37 04 33
E-mail: andreasschulenburg@hotmail.com

Tilbage i 2004 opsnappede jeg denne særlige
filteteknik med filtenåle. Jeg fandt hurtigt ud af, at
det med filtenåle var muligt at modellere med uld
ligesom med ler (det vil sige, at man kan putte
på/tage af), og selve materialet ender med at
blive til et sammenhængende objekt.
Det, jeg er tiltrukket af ved uld, er, at selve materialet har en blødhed/skrøbelighed og dermed
en optisk imødekommenhed, som jeg ofte kan
anvende eller lade fremstå i en kontrast til mit motivunivers. For eksempel vises kontrasten i mine
atomlamper, som er en skulptur af en nuklear
eksplosion fremstillet i det varme og blødt imødekommende uld/filt.
Der udover er det indfarvede uld så mættet i sin
farve, at jeg føler, at blikket bliver draget ind i
uld-farven og fastholdes der, helt modsat keramikken, hvor glasuren oftest er blank og reflekterende.
Jeg synes, jeg opnår et helt særligt fordybende
udsagn, som jeg får foræret i mit arbejde med filt.

Andreas Schulenburg. Bison og hest, 2013
Uld/filt og flamingo, 300 x 200 x 100 cm
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Andreas Schulenburg. Atomlamper, 2016. Uld/filt og flamingo, à 200 x 120 x 120 cm
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BANK & RAU
LONE BANK & TANJA RAU
Vermlandsgade 61
2300 København S
Tlf.: 61 65 48 84/27 28 56 26
E-mail: bankrau@gmail.com
www.bank-rau.dk

Vi har altid været meget optagede af hjemmets
materialer og de håndværksmæssige færdigheder, der knytter sig til hjemmets sfære. I modsætning til traditionelle kunstmaterialer som f.eks.
oliemaling og bronce er tekstil et materiale, alle
har kendskab til, vi bærer det på vores krop, vi
sover i det, vi vasker det, stryger det og folder
det dagligt.
Alle kender vi de forskellige tekstilers styrker og
svagheder, og vi er vant til at udtrykke vores personligheder igennem dem.
Dette almene kendskab arbejder vi med i vores
tekstiler. Vi anvender ofte brugte tekstiler, hvor det
er muligt at spore historier gennem det slid, de har
været udsat for, og den tid, de blev fremstillet i.

Bank & Rau. Raft, 2015. Batikfarvet hør og jute, træuld,
200 x 180 x 50 cm (detalje)
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Bank & Rau. Connected Load Vol 2, 2017. Genbrugstøj, træuld, krydsfiner, 130 x 300 cm (diam.)

17

GUDRUN HASLE
Griffenfeldsgade 3, 4
2200 København S
Tlf.: 28 77 95 51
E-mail: gudrun@gudrunhasle.dk
www.gudrunhasle.dk

Jeg er ordblind derfor har tegst og ord altid haft
en kæmpe betydning for mig, fordi jeg altid skulle kæmpe med det. så på mange måde er det
naturligt for mig at tage det med ind i min praksis. tegstil er trationelt et matrale for kvinder, og
har moske ikke helt den samme statu som amder
matraler har. jeg synes det er indtrasant at skrive
mig selv ind i den tratition.
tegstil er også er langsomt matrale, hvis du arbejder i hånden, og i en verden af hastigt prodesered bidler, giver det en anden meneng at sete
hastiheden ned.

Gudrun Hasle
Love gros, 2017. Broderi på lærred, 197 x 123 cm
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Gudrun Hasle. Jeg er i live, 2017. Broderi på lærred, 119 x 138 cm
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Den tekstile tekstur, enkelheden, er meget fascinerende og åbner til stadighed nye muligheder.
Det er en egen verden, hvor hvert lille kryds, hvert
kors, har stor betydning for billedfladen.

KARINA MEEDOM
Fælledvej 15
9990 Skagen
Tlf.: 26 74 02 36
E-mail: karinameedom@gmail.com
www.karinameedom.dk

Jeg har valgt fortrinsvist at arbejde i et stort format,
85 x 85 cm. Netop for at få en stor flade at lege
på. Jeg er meget forundret over, hvor langt jeg
kan komme med korsstingsbroderiet som kunstneriske praksis. Ligesom i maleri udvikler det sig hele
tiden. Jeg oplever, at det udvikler sig, efterhånden
som jeg får mere erfaring med de små kryds. Og
at det tager tid, er kun sundt for sjælen.

Jeg elsker farver.
I september 2013 tog jeg et stort stykke Aida-broderstof og satte mig på sofaen. Efter en årelang
periode med stress og efterfølgende skilsmisse,
trængte jeg til at sidde helt stille. Det blev til en
meditativ farveøvelse, der udviklede sig til det første af en serie ”Masterpieces” på 85 x 85 cm.
I sommeren 2016 erhvervede jeg en kommode
med 24 skuffer, fyldt med DMC-garn i forskellige
farver fra den garnbutik, hvor jeg indtil da havde
købt garnet. Butikken skulle lukke, og jeg var den
eneste kunde, der købte brodergarn…
For mig er der en lykkelig vekselvirkning mellem
broderiet og maleriet. I det ene er farven fastholdt
i formen, og i det andet åbner jeg formen med
farven.
Det traditionelle korsstingsbroderi er kendetegnet
ved, at man har et forlæg, en tegning eller en
skitse. Jeg arbejder frit. Spontant. Akkurat som når
jeg maler. Jeg har overført den maleriske proces til
korsstingsbroderiet.

Karina Meedom. Korsstingsbroderi, 2016
Aida-stof opspændt på blindramme, 85 x 85 cm
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Karina Meedom. Korsstingsbroderi, 2017
Aida-stof opspændt på blindramme, 85 x 85 cm
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Derudover giver værkernes blottede områder,
hvor det rå stof viser sig, sammen med de lange
tråde og ufærdige sting de forfinede motiver et
råt og lidt skødesløst og ”ufærdigt look”, som
tvister udtrykket i værkerne. For mig er broderiet et superspændende ”retromedie”, der tvister
gammelt med nyt. Derfor kunne mine billeder slet
ikke – med samme humoristiske og ironiske effekt
– udføres i andre medier end korsstingsbroderi!

THOMAS WOLSING
Vorupørvej 159
7700 Thisted
Tlf.: 28 70 39 89
E-mail: thomaswolsing@gmail.com
www.thomaswolsing.dk

Jeg arbejder bevidst med korsstingsbroderi, fordi det repræsenterer en gammel og meget brugt
gengivelsesstrategi, hvor de broderede motiver
hang i mange landbohjem i tidligere tider. De
forestillede idylliske skildringer af landboliv og
dermed en forestilling om, at der var så dejligt
ude på landet i gamle dage. Men i min billedverden viser motiverne det modsatte og stiller
spørgsmål til vores forestillinger om idyl og trøstesløshed, kitsch og kunst, grimt og smukt. Begrebet ”udkantsdanmark” bliver også berørt og
portrætteret, om man vil det eller ej.
Da jeg bruger mediet konceptuelt, er jeg egentlig ikke interesseret i de taktile aspekter i broderimediet. Derfor broderer jeg heller ikke selv
billederne. Jeg ønsker ikke at have et romantisk
og passioneret forhold til mediet, selvom jeg har
stor respekt for dem, som sidder og syr! At jeg
ikke selv syr billederne, stiller også spørgsmål til
kunstbegrebet: Skal kunstneren selv producere
værket? Her kan alle lave værket, hvis de har
mønsteret og farverne.

Thomas Wolsing. Uden titel, 2017
Korsstingsbroderiskulpturgruppe
3 korsstingsbroderier, jute, træstativer,
210 x 170 x 150 cm
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Thomas Wolsing. Vedr. Møllevej 6, 2015. Korsstingsbroderiudsnit og print, 126,5 x 94,5 cm
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FORMIDLINGSTILBUD I PERIODEN
5. MAJ - 1. SEPTEMBER
HOBRO-DERI

res skolebørn fra 2.-6. årgang til at prøve kræfter med tekstilkunsten i Kunstetagerne. Her kan de
under kyndig vejledning fra erfarne nørklere være
med til at strikke og hækle kunstværker som dem,
man kan se på Traditionsbrud – Tekstil samtidskunst.

– slip fantasien og kreativiteten løs!
I udstillingsperioden kan du i Kunstetagernes gittersal (den med de to trapper ned til udstillingsrummet)
være med til at skabe et stort, broderet fællesværk.
Materialerne ligger klar til dig, så kom og vær med
til at skabe verdens første HOBROderi.

Arrangementerne finder sted onsdagene den
4. juli og 8. august kl. 9.30-12.30.
Det koster 75 kr. pr. gang.

Mønster og forlæg er ikke noget, vi opererer med,
til gengæld må alle brodere lige det, de synes, skal
med på billedet, og bruge lige de teknikker, der
bedst udtrykker det.

Tilmelding kan KUN ske på www.aktiv-ferie.nu.

KUNSTNERMØDE
lørdag den 11. august kl. 13-14.30

Har du særlige materialer hjemme, er du velkommen til at bruge dem.
Resultatet vil senere blive udstillet.

Mød billedkunstneren Thomas Wolsing, som vil fortælle om sin kunst og tankerne bag.

GRATIS OMVISNINGER

Gratis for medlemmer af Mariagerfjord Kunstforening, øvrige kr. 50.

Torsdag den 7. juni, søndag den 24. juni, torsdag
den 5. juli, torsdag den 2. august og søndag den
26. august, hver gang kl. 15-16.

HUSK

OGSÅ,

Aktiv ferie uge 27 og uge 32 – for 2. - 6. årgang.

at grupper kan bestille
omvisninger i og uden for åbningstiden ved henvendelse til kunstfaglig medarbejder Anne Lie
Stokbro, astok@mariagerfjord.dk, tlf. 21 69 23 28
/ 41 62 24 42.

I samarbejde med Mariagerfjord Kommune invite-

Entré er som altid gratis, omvisningen koster 500 kr.

KUNSTVÆRKER MED NÅL OG TRÅD
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For støtte til udstilling og katalog takkes

Grosserer L.F. Foghts Fond

