Udstillere
1. Anders Raad

7. Geske Svensson

13. Karsten Mortensen

Jeg arbejder med at forme glas i nye ukendte
retninger og tilføjer gerne glasset rustikke og
mere sanselige overflader.
Traverbanevej 12 • 2920 Charlottenlund
Tlf: (+45) 20 32 48 84
www.raadglas.dk

Strik i naturmaterialer. Inspirationen kommer fra
historiske dragter og mønstre.
Åmosevejen 8, Ørby, 3210 Vejby
Tlf: (+45) 28 66 19 76
geske-design@email.dk
www.geske-design.dk

Fotografier fra bilkirkegård i USA i 50´erne.
Co Tlf: (+45) 24 47 97 07.

2. Anette Breinegaard

8. Helle Hviid-Nielsen

Guldsmed
Unikke smykker fremstillet ud fra en solid
håndværksmæssig tradition, hovedsageligt i
Sterling-sølv med udsøgte sten og perler.
Tlf: (+45) 49 21 26 11
anette@breinegaard.dk

Tekstilformgiver MDK
Kirketekstiler og eksperimenterende,
3-dimensionelle vævninger.
Tlf: (+45) 56 29 00 55
helle-hviid@mail.tele.dk

3. Bent Illum

Smykker og skulpturer udført i forskellige
metaller, elegant sammensat i rustikke unikke
kombinationer.
Tlf: (+45) 23 28 62 15
irenerosenkrantz@hotmail.com
www.irenerosenkrantz.dk

Søger at udtrykke glæden og respekten for
materialerne i arbejdet med naturens former,
farver og strukturer.
Tlf: (+45) Tlf: 55 77 26 96
bent.illum@gmail.com

4. Bjørn Eske Brammer

9. Irene Rosenkrantz

10. Jan Hrasko

Arbejder mest med abstrakte organiske
skulpturer, men de må gerne forestille dyr eller
mennesker med en humoristisk pointe.
Mere meditative end dynamisk expressive.
brammer@dadlnet.dk
www.bjornbrammer-billedkunst.dk

Jeg syr primært jakker og tasker i elgskind eller
i en kombination af elg- og okseskind. Mine
produkter er enkle og klassiske i et tidløst snit.
Tlf: (+45) 49 20 27 29
skind@jan-hrasko.com

5. Dorte Lindegaard
Arbejder med drejede, modellerede eller
udrullede emner i ler, som brændes til stentøj
eller raku.
Tlf: (+45) 48 70 91 24
dorlin@mail.dk

Fugle i strandtræ til udsmykning indendørs.
Jeg bruger strandtræ (drivtømmer) som
baggrund, Fuglene (motiverne) bliver lavet i
ahorn og malet med akrylfarve.
Tlf: (+45) 27 85 91 27
www.janmogensen.dk

6. Dorte Tilma

12. Karin Mobro Bartholin

Jeg eksperimenterer med rumlige objekter i
naturmaterialer.
Tlf: (+45) 26 18 53 45
dorte@tilma.dk

11. Jan Mogensen

14. Lasse Birk
Med min baggrund i det oprindelige håndværk,
har jeg især drejet brugsting i enkle og stramme
former. De senere år har jeg også arbejdet med
pladeteknik, som giver mig nye udfordringer og
ideer.
Tlf: (+45) 48 17 53 38

15. Lise Balsløv
Agatvarer kaldes den teknik jeg arbejder med,
forskelligt farvet stentøjsler samles til mønstrede
plader, og formes som bægere, fade, kander
m.m.
Tlf: (+45) 48 70 58 06 / (+45) 22 91 06 25

16. Marianne Mortensen
Eksperimenterende flet i pil, natur- og
genbrugsmaterialer.
Tlf: (+45) 56 78 93 70 / (+45) 24 47 97 07
marianne @pilidetfri.dk
www.pilidetfri.dk

17. Susanne Secher
Håndtrykte tekstiler:
Duge, gardiner, møbelstoffer og silketørklæder
Tlf: (+45) 40 31 15 68
secherdesign@mail.dk

18-25. Baskets4life
”Ud med plastikposen ind med indkøbskurven”
Indkøbskurve flettet af danske og afrikanske
kunsthåndværkere.
Tlf: (+45) 75 75 14 05
www.baskets4life.dk

“Grafisk glas” fra værksted på Kronborg.
Brugskunst, udsmykningsopgaver samt billeder/
relieffer i fused glas.
Tlf: (+45) 21 45 59 22
karinbartholin@hotmail.com
www.karinbartholin.dk

Velkommen

I august afholdes for sjette gang kunsthåndværkets Biennale i Gjethuset
i Frederiksværk.

Udstillingen er åben:

Kunsthåndværkerne holder hvert andet år » Gjet Together«, hvor deres
evner og materialer tilsammen legeres til en helstøbt udstilling i det
tidligere kanonstøberi Gjethuset.

Søndag d. 8. august til søndag
d. 29. august 2010
Alle ugens dage kl 11.00 til kl 16.00

I de fantastiske rammer, som Gjethuset udgør, vil man kunne se 25
kunsthåndværkeres glæde ved, med håndens arbejde, at udforme de
mange forskellige materialer til brugskunst.

Entré 20 kr

Hvis man deler glæden ved godt håndværk og kunstnerisk indsats, så har man
her en god lejlighed til på samme sted at bese disse kunsthåndværkeres arbejder.
Gjetgruppens udstilling er en salgsudstilling, hvor man kan købe værkerne udført af de enkelte udstillere.
På visse dage kan en af kunsthåndværkerne ses i aktivitet i udstillingen. Programmet kan ses på www.gjethus.
dk eller www.kultunaut.dk

Gjetgruppens

Kunsthåndværk
Udstilles i Gjethuset i Frederiksværk
d. 8. - 29. august 2010

1. Anders Raad

2. Anette Breinegaard

3. Bent Illum

4. Bjørn Eske Brammer

5. Dorte Lindegaard

6. Dorte Tilma

7. Geske Svensson

8. Helle Hviid-Nielsen

9. Irene Rosenkrantz

10. Jan Hrasko

11. Jan Mogensen

12. Karin Bartholin

13. Karsten Mortensen

14. Lasse Birk

15. Lise Balsløv

”Ud med plastikposen – ind med indkøbskurven”
Som et specielt indslag i år udstiller Baskets4life – en
dansk kunsthåndværker gruppe, der i en årrække har
arbejdet sammen under mottoet ”ud med plastikposen
– ind med indkøbskurven”. En væsentlig del af dette
projekt har været igangsætning af en kurveproduktion ved kvinder i Burkina Faso, et af de fattigste lande i
Afrika. På udstillingen i Gjethuset vil også de afrikanske
kurve være udstillet og overskuddet af salget af disse går
ubeskåret tilbage til Afrika.

16. Marianne Mortensen 17. Susanne Secher

18-25. Baskets4life

