FERNISERING OG UDSTILLING
BODIL GARDNERS BILLEDTÆPPER
Søndag d. 14. januar kl. 12.00 (efter gudstjenesten)
i Elsted Sognegård
Elsted Kirkes kunstudvalg inviterer alle interesserede til fernisering og udstilling af kunstneren Bodil Gardners flotte billedtæpper. Der vil være musikalsk underholdning ved kirkens organist
Jørgen Ellekilde. Alle er velkomne, og der er gratis entre.
Udstillingen vil være aben, nar der er nogen i sognegarden – bortset fra i undervisningssituationer, ved begravelseskaffe og andre
aktiviteter.
Værkerne kan ses i sognegården frem til og med den 19.
marts 2018.

Kunstneren Bodil Gardner om sit arbejde med
billedtæpperne
”Jeg har lavet billedtæpper siden
starten af 1980'erne. Jeg begyndte oprindeligt med keramik, men dels fordi jeg savnede
farverne, og dels fordi det var
lidt mere acceptabelt at sidde
ved stuebordet og sy - ingen
kunne jo se, om det var nyttige
ting, jeg producerede - begyndte
jeg at lave tæpper.”

De fleste har en symaskine . . .
”Min begrundelse for at udstille er, at jeg dermed haber at give
andre kvinder mod til at udnytte
deres kreativitet. De fleste har
en symaskine og nogle stofrester - de skal altsa ikke ud og
investere i en masse dyrt grej.”
Lidt om fremgangsmåden
”De fleste billeder har et formal
og har været undervejs i mane-

der. Jeg tegner dem aldrig, men
planlægger dem grundigt i hovedet, klipper sa og sætter fast med
nale. Sa gar der mange dage, maske uger, hvor jeg flytter rundt
pa farver og figurer, før jeg gar i
gang med at sy. Ofte gar der ogsa
langt tid fra ideen til et billede er
opstaet, til jeg gar i gang. Det kan
nemlig være svært at finde det
rigtige materiale i den rette farve. Dels køber jeg stoffet pa loppemarkeder, dels far jeg det forærende. Falmet, brugt bomuldsstof er meget smukt og rart at
arbejde med.”
Kunst eller ej?
”Jeg har ingen kunstnerisk uddannelse og blev opdraget til at
være den praktiske i en kreativ
familie, der havde brug for at fa
opvasken til side. Om mine tæpper er kunst eller ej? Spørgsmalet far jeg regelmæssigt, men jeg
vil lade jer svare. ”

