Pressemeddelelse
BILLEDKUNST og MADKUNST på SNEKKEN
Charlotte Hjelholt udstiller Mønsterbilleder i november måned
Fernisering Fredag den 5. november kl. 16-18
kunstner Charlotte Hjelholt, Roskilde
Alle er velkomne til at kigge forbi mellem kl. 16-18:
• kunstneren vil være til stede
• Snekken byder på et glas vin samt snacks
• og der er mulighed for at mødes og tage værkerne i nærmere
besigtigelse. Værkerne er til salg hele november måned.
Det er gratis at komme til fernisering – og der er en uhøjtidelig stemning.
Mønsterkunst
Vi finder dem overalt, mønstrene - i mangfoldige sammenhænge. I den
naturvidenskabelige verden, i kunstnerens og designerens konstruktioner og
i hverdagen, hvor de fleste af os har en iboende trang til at ordne og
systematisere, dels med et æstetisk, dels med et praktisk formål.
Charlotte Hjelholt kobler i sine billeder den stiliserede mønsterverden med en
malerisk arbejdsmetode, hvor hun både fokuserer på formen og dens
opløsning og forsøger at fastholde øjebliksbilledet mellem de to poler: Det
faste og det flygtige. Det uventede i det evigt gentagne. Charlotte er
fascineret af de bevægelser der sker, når øjet møder mønstret, hvor der
konstant dannes nye relationer. Det ene øjeblik ses sammenhænge, som
straks ændres, hvis øjet fokuserer på et andet punkt eller en anden form.
Både tekstil og maleri
En stor del af arbejderne på Restaurant Snekken har således temaet
mønsterbilleder som fællesnævner. Det drejer sig om såvel tekstilbilleder
som maleri, to meget forskellige arbejdsmetoder som udstråler hver deres
side af kunstnerens temperament.
Tekstilerne som det tidskrævende, mediterende håndværk, hvor såvel tanken
som lyset reflekteres i arbejdet med materialet. Det er de lette og lyse tråde,
som hør, sisal, bast, hestehår og metaltråde der her er benyttet.
I maleriet er tempoet hurtigere. Her kan håndens og kroppens arbejde
læses i penselstrøgene. Det ene billede afføder det næste, og muliggør en
spontanitet som modpol til det mere planlagte og forberedte vævearbejde.
Malerierne rummer både flygtige farveskift og markante kontraster, og der
er ofte arbejdet med mange underliggende lag, så en slags tidsaflejringer
bygges op i processen. Noget træder frem, andet går til grunde.
Kunstinitiativ
Kunstudstillingerne arrangeres af Birgit O'Sullivan i samarbejde med
Snekkens restauratører Tonny Jensen og Dorte Larsen. Fernisering er den
første fredag i måneden fra kl.16-18. Mere information om udstilling og køb
af værker kan ske ved henvendelse til Birgit O'Sullivan på tlf. 2045 0854 eller
birgit@osullivan.dk.
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