Keramik som tekstil på tekstil som keramik
Besøg på ’Udstillingssted for Tekstil’ med udstilling om keramik og tekstil, hvor keramikken har
referencer til tekstil og tekstilerne referencer til keramik. Anne Fabricius Møller, som driver
udstillingsstedet og selv er en anerkendt stoftrykker og kunsthåndværker, vil fortælle om stedet,
ideen bag udstillingen og værkerne.

Udstillingen hedder ’Keramik som tekstil på tekstil som keramik’ og viser bl.a. værker af Louise
Gaardmann, Marianne Nielsen, Mariko Wada, Martine Myrup, Marianne Johnstad-Møller, Ulla
Enghoff, Lone Skov Madsen, Kaj Nyborg, Michael Geertsen, Lotte Westphal, Claydies, Birgitte
Boesgaard, Helle Bovbjerg, Gry Fager, Lene Gry Christensen, Frans Peter Valbjørn Knudsen og
Luise Sidelmann.
’Udstillingssted for Tekstil’ ligger i en høj kælder i Møntergade i indre København, hvor der
hverken er højt til loftet eller vidt til væggene. Alligevel er adressen velkendt af mange med
interesse for kunsthåndværk, design og kunstnerisk virke med godt ry, for her lå ’Butik for
Borddækning’ fra 1998 til 2018. ’Udstillingssted for tekstil’ åbnede derefter på adressen, og har
siden afholdt en lang rækker udstillinger.
Stedet er blevet et tekstilt studerekammer med store og små historier om tekstil. Det er ønsket, at
åbne folks øjne for, at tekstil kan være storslået og yndigt, brugbart og besværligt, nystrøget, nemt
og bekvemt, overfladisk og tredimensionelt, højtravende teknisk og meget simpelt, helt jordnært
og totalt kompliceret, samt slidt, slidstærkt og yderst skrøbeligt – og også vise spændvidderne i
materialer og teknikkerne i allerhøjeste grad.
Udstillingerne bliver til for tekstilets skyld med så bredt et felt af udøvere og faglighed og
tidsperioder, som det er muligt – inden for emner og temaer som metervarer, billedvæv, stoftryk,
broderi, strik, væv, kniplet, gimpet og så videre.

Mødested: Udstillingssted for Tekstil. Møntergade 6, 1116 København K.
Tid: torsdag den 27/10-2022 kl. 16.30-18.00
Pris: 75 kr pr. person. Der serveres et glas hvidvin.
Tilmeldingsfrist: 24/10-2022
Deltagerantal: max 20.
Tilmelding og betaling på dette link:
https://2196.foreninglet.dk/memberportal/subscribe/index/96050
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