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Trådens gang - før og nu



Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af

Trådens gang - før og nu

lørdag den 3. november kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen åbnes af provst emeritus Vagn Birk Jensen

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2018
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09/12

Trådens gang - før og nu
Jul i Kunstforeningen
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Forside: Fra "Jagten og hjemkomsten" af Ullrich Rössing og Solveig Bruun. Se side 5.



Den fælles opgave

Indimellem har gruppen ”Trådens gang” givet sig selv en fælles opgave, som
kunne blive et særligt indslag i en udsti l l ing. Det har været tekster og tegninger
om teksti l , kulturhistorie og teknik, indiansk inspirerede rør med farvestrålende
udsmykninger – eller som på denne udsti l l ing en væveopgave, der er tegnet af
kunstneren Ullrich Rössing, og hvor hver udsti l ler tolker individuelt i farver,
materialer og teknik, men væver i samme format, 40 x 40 cm. Ullrich har kaldt
tegningen for ”trappen ti l min have”, og titlen har været vores eneste ”ledetråd”
ti l værket.



Fire af os har udført motivet i bi l ledvævning, og en har dobbeltvævet to væv-
ninger af motivet på en skaftevæv – ved dobbeltvævning kan motivet vises fra
begge sider, blot er farverne modsat. I bi l ledvævning kan utall ige teknikker
benyttes, og to af væverne har brugt den gamle koptiske teknik ”flyvende nål”,
hvor det er muligt at ”tegne” på vævningens forside med tråde. Ellers er
grundlaget for vores kunnen den norske hakketeknik.

Det har været spændende for gruppen at se hinandens valg, og vi håber også,
at publikum vil finde det interessant at sammenligne de forskell ige vævninger,
deres kvalitet, teknik og farvevalg. Vi har også bedt Ullrich om at farvelægge
motivet, så vi kan se, hvordan han selv opfatter det.

Her ses motivet med Ullrich
Rössings farvelægning.

De øverste bil leder viser motivet
fortolket på seks forskell ige måder
af fem forskell ige vævere.



Øvelsen skal betragtes som leg med de virkemidler, som vi gennem årene har
lært os, og kan minde om den discipl in, det er at væve miniteksti ler, som oftest
er 20 x 20 cm eller ved skulptur 20 x 20 x 20 cm.

”Trådens gang” har i år udsti l let sammen i 22 år med 35 udsti l l inger. Den
betydning, det har at udsti l le sammen og indimellem sti l le sig fælles opgaver,
skal ikke undervurderes – det at lægge planer for en ny udsti l l ing og udveksle
ideer for kommende arbejder er meget inspirerende for os alle. Gruppen blev
dannet for 25 år siden.

Fem af gruppens seks medlemmer udsti l ler hos Næstved Kunstforening i 2018,
hvor vi også har inviteret keramikeren Gerda Østergaard, som vi tidl igere har
udsti l let sammen med. De øvrige fem udsti l lere er Mona Lise Martinussen,
Solveig Bruun, Inga Østergaard, Hanne Kold og Mette Lise Rössing. Lis
Ahrenkiel er i øjeblikket hvilende medlem af gruppen.

”Jagten og hjemkomsten”. Skitse: Ullrich Rössing. Vævning: Solveig Bruun.

Materiale: uld og hør.

Mette Lise Rössing



Udsti l l inger i 2019 præsenteres

Julesalg i Kunstforeningens butik

Café med gløgg og æbleskiver

Bod med hjemmebagt brød og småkager

Sidste udsti l l ingsdag med ”Trådens gang – før og nu”

Julehygge i Kunstforeningen

Søndag den 9. december kl. 14.30

Jesper Bo Hansen underholder og spil ler ti l fællessang. Jesper har i

mange år været pianist for Anne Linnet.

Fri entré



Ferniseringsvinder

Vinderen af ferniseringsgevinsten ved ferniseringen af udsti l l ingen
med Ninni Gjessing blev Ellen Wöhliche. Gevinsten var en tuschteg-
ning på japanpapir. Ellen Wöhliche ses her ti l højre sammen med
Charlotte Roest, som udtrak det vindende lod.






