SONIA BRANDES
FERNISERING OG UDSTILLING
Søndag d. 9. september 2018 ca. kl. 12.15
Elsted Sognegård
Elsted Kirkes kunstudvalg inviterer alle interesserede til fernisering og udstilling af Sonia Brandes’ unikke, flotte og farverige papirklip. Ved ferniseringen er der musikalsk underholdning ved
”Den Lille Salon”. Gratis entre.
Udstillingen kan som udgangspunkt ses på hverdage kl. 10.0015.00 i perioden 9. september 2018 - 7. januar 2019, og nå r lokalerne i sognegå rden ikke er optaget af undervisning, møder m.m.

med et papirklip – også mens hun tegner
det - fokuserer Sonia Brandes meget på , at
der er ”noget” der skal holde sammen på
papir-klippet. Hun udtrykker det så ledes:
”Papirklip skal have nogle punkter, strenge og broer, der går fra det ene element til
det andet, så det sammen danner et netværk. De her netværkspunkter og påhæftninger holder sammen på det hele og er
vigtige i min måde at udtrykke mig på – de
er faktisk en lige så stor del af mit billedudtryk som selve motiverne”.

Sonia Brandes
Houvej 71, Adamshøj
5953 Tranekær
Mobil: (+45) 60 14 01 46
E-mail: mail@soniabrandes.dk
Web: http://soniabrandes.dk
Arbejdsprocessen med et papirklip
Sonia Brandes kan noget ganske særligt hun har formå et at forfine og udvikle
kunstarten papirklip til sin helt egen - og
har frembragt utallige flotte og farverige
papirklip. I tilblivelsesprocessen af sine
papirklip bruger Sonia Brandes det at tegne som et centralt redskab: ”Man styrer
papirklippet på en anden måde, når man
tegner. Det er til stor hjælp, når jeg laver
store billeder. Jeg tegner helst, inden jeg
klipper, da jeg kan blive ved med at lave det
om, indtil det er, som jeg vil have det”, fortæller Sonia Brandes. I sin arbejdsproces

At klippe til noget læst
Størstedelen af Sonia Brandes’ papirklip
er lavet på baggrund af tekster, hun har
læst og tolket. Det er bl.a. folkeviser, tekster fra Bibelen og ikke mindst H.C. Andersens eventyr og digte. H.C. Andersen har
en særlig betydning for Sonia Brandes, for
han skrev ikke blot eventyr og digte - han
var også meget dygtig til at klippe i papir. H.C. Andersens papirklip så Sonia
Brandes som ung gymnasiepige på H.C.
Andersen-museet i Odense, og de blev
startskuddet til hendes professionelle virke som papirklipper.
Papirklip som sengetøj og kloakdæksler
Sonia Brandes' smukke papirklip har
bragt hende rundt i hele verden for at udstille. Hun har via Det Danske Kunstinstitut bl.a. udstillet i Østrig, Japan og Kina.
Sonia Brandes’ papirklip bliver dog ikke
”kun” brugt som udstillinger i sig selv. Du
kan finde mange af hendes papirklip som
bogillustrationer, og hvis du fx gå r rundt i
Odenses gader, kan du finde Sonia Brandes’ papirklip af Yggdrasil, Odin og hans
ravne støbt på kloakdæksler. Du kan fx
også finde Sonia Brandes’ papirklip på
Georg Jensens børnesenge-tøj ”Fairytales”,
hvor scener fra den standhaftige tinsoldat
er indvævet i stoffet.

