
 

 
Pressemeddelelse 

 
 

Kulturloftet næste udstilling er med gruppen af billedvævere som kalder sig 
 

Trådens gang – før og nu 
 

i udstillingslokalet på 1. sal over Stevns bibliotek på Kirketorvet 2 i Store Heddinge 
 
Udstillingen åbnes med fernisering: Lørdag den 4. august 2018 kl. 11.00 
 
Alle er velkomne 
 
Udstillingen kan ses i bibliotekets åbningstid indtil den 1. september 2018. 

Man.    14.00 - 17.30 
Ons.  14.00 - 16.00 
Tors.  14.00 - 19.00 
Tirs. og fre.  10.00 - 16.00 
Lør.  10.00 - 13.00 

 
Præsentation 
En gruppe tekstile folk, der enten har samarbejdet omkring Mette Lise Rössings værksted på Vrangstrup Gl. skole 
på Sjælland eller har haft nær kontakt i forbindelse med undervisning rundt omkring i landet, fandt i 1994 sam-
men i gruppen ”Trådens Gang – før og nu”. 
Titlen ”trådens gang” er oplagt for alle tekstile udøvere, men det lille ”før og nu” er lidt særligt, fordi det refererer 
til større mangfoldighed i de arbejder, der vises. Flere af gruppens medlemmer har med stor begejstring arbejdet 
med kopiering af historiske tekstiler eller ladet sig inspirere af andre kulturers mønstringer. ”Før og nu” refererer 
også til nogle medlemmers arbejdsform, hvor samarbejdet med en kunstner, der tegner en karton til billedvæve-
ren, følger traditionen fra de store europæiske billedvævsværksteder. 
På nuværende tidspunkt er der 6 medlemmer af gruppen. Af og til deltager gæsteudstillere i udstillingerne. 
En fælles ”fredelig” holdning til egne arbejder har altid gjort en udstillingsophængning til en god og inspirerende 
begivenhed. Trods de store forskelle i udtryk forekommer udstillingerne harmoniske og ophængningerne ændrer 
sig meget fra gang til gang i forhold til udstillingsstederne. 
 
På udstillingen i St. Heddinge ses der værker af fem af gruppens vævere: Mona Lise Martinussen, Inga 
Østergaard, Hanne Kold, Solveig Bruun og Mette Lise Rössing vil udstille deres flotte billedvævninger.  
 
Desuden er Ullrich Rössing med som en slags gæsteudstiller. 
Kunstneren Ullrich Rössing har tegnet kartoner (forlæg til billedvævninger) til et par af gruppens vævere. 
 
Udstillingen følges op med causeri og rundvisning mandag d. 6. august ved billedvæver Mette Lise Rössing, med-
lem af bestyrelsen for “Landsforeningen Martin A. Hansen,” kl. 19 til 21 på St. Heddinge bibliotek. Der er fri 
entre til arrangementet, hvor der serveres kaffe og kage for 30 kr. 
 
På gensyn på Kulturloftet den 4. og 6. august 2018. 
 
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede  
 

På vegne af bestyrelsen 
 

Hans Jørgen Lund Jensen 
Formand 

Boestoftevej 33, 4673 Rødvig 
Tlf.: 20 74 83 37 

E-mail: post@kulturloftet.dk 


