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Lis Lindkvist
Foredrag med Lis Lindkvist: "Min vej i teksti lkunsten",
i samarbejde med DOF Næstved Aftenskole
Julestue

Forsiden: Lis Lindkvist: Tæppe lavet ud fra temaet "Shakespeare" til enudstilling i Polen. Tæppet forestiller et teater, ca.3 x 1,8 m.



Lis Lindkvist
Jeg er født i en bagerforretning i Kalundborg i 1 936. Efter endt skolegang i 1 953
vil le jeg gerne på Kunstakademiet i København. Mine forældre syntes, det var
bedre, jeg fik en ordentl ig uddannelse, så jeg fik en 4-årig frisøruddannelse.
Frisøruddannelsen gjorde mig syg, så jeg skulle have en anden uddannelse. Det
blev Kunsthåndværkerskolen i København i perioden 1 959-63. Vi blev undervist i
tegning, komposition, stoftryk , vævning, broderi og l idt kunsthistorie.

Siden 1 963 har jeg haft mit eget værksted. 1 992 blev jeg Årets kunsthåndværker
i Vestsjællands Amt.

Ca. 3,5 m bredt og ca.1,8 m højt frithængende tæppe, der kan betragtesfra begge sider. Den ene side viser en masse store katte, den andenviser et mønster.

Jeg holder meget af at eksperimentere med materialer og teknikker inden for
teksti lområdet. Det er tit materialerne, der sætter ting i gang hos mig. Jeg
elsker at arbejde med genbrugsmaterialer, det giver mig frihed ti l at
eksperimentere, når jeg ved, at det ikke er kostbare materialer, jeg ødelægger,
hvis eksperimentet ikke lykkes.



Detalje fra tæppet på
foregående side.

I mange år deltog jeg hvert efterår i workshops i Polen sammen med polske
teksti lkunstnere. Det var ti l stor inspiration og megen fornøjelse. Jeg har delta-
get i mange udsti l l inger i Danmark og i Polen. I foråret 201 0 ti ldelte det polske
kunstforbund mig en pris for min deltagelse i The 3rd International Art Festival
The Structures of Connections Artistic Tapestry Transformations i Krakow.

Hver sommer udsti l ler jeg i Kalundborg med kunstnergruppen Bispegårds-
gruppen. I efteråret 201 0 deltog jeg i en udsti l l ing i Kina: "From Lausanne to
Beij ing". Lis Lindkvist

"Den unge ubekymrede og den
gamle, der sidder uhjælpeligt fast
i nettet". Syet på hvidt lærred.

Siden først i firserne har jeg arbejdet med plastik, som jeg bearbejder med min
symaskine. Jeg bruger ny plast og affaldsplast. Tit bl iver jeg inspireret af det
farvestrålende papir, som chokolade og slik er pakket ind i. Mine arbejder
består ofte af mange små dele, som sættes sammen ti l store ting.



Min vej i tekstilkunsten

Fra vævning, stoftryk og broderi ti l col lager i plastik.

Lis Lindkvist vi l denne aften fortælle om sit arbejde som kunst-
håndværker. Hun har arbejdet med mange forskell ige teknikker
og materialer som vævning, broderi, stoftryk, symaskinetegning
og små bløde skulpturer.

De sidste mange år har hun arbejdet med plastik, som hun
bearbejder på forskell ige måder. Tilfører det fibre og syr på det
med maskine eller i hånden, tit mange små dele, der bl iver
samlet ti l store ting.

Foredraget arrangeres i samarbejde med DOF, Næstved
Aftenskole.

Tid: Tirsdag den 3. november kl. 1 9.00.
Sted: Næstved Kunstforening, Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C.

Tilmelding og betal ing af 50 kr. ti l DOF, Næstved Aftenskole, tlf.
55 72 1 8 25 eller på info@naestvedaftenskole.dk eller på DOF´s
hjemmeside.

Hold nr. 1 52801 .

Bestyrelsesmedlem og næstformand i Næstved Kunstforening
Annelise Hopff har fået ny mailadresse: annelise.hopff@skolekom.dk.

Ny mailadresse



I sidste udsti l l ingsperiode havde vi tre workshops, hvor folkeskole-
elever kom og malede, inspireret af Henriette Hagelskjærs bil leder.
Det var Lizette Rosager, som stod for undervisningen.

Eleverne startede med et tomt lærred og et stykke kul. Nu skulle de
kopiere Henriettes bil leder. Bagefter blev der sti l let farver frem: gul,
blå, varm og kold rød, samt sort og hvid. Ud fra de farver skul le
eleverne så blande den nøjagtige nuance, som var i bi l ledet. En
hund kan være grå i forskell ige nuancer, men også lyserød, blå, l i l la
og måske endda grøn? Eleverne gik ti l det med krum hals, og det
kom der nogle fantastisk koloristiske bil leder ud af.

Den 1 2. september var der fernisering for eleverne, deres famil ie og
venner. Mange forældre udtrykte deres forundring over, hvor godt
deres barn havde malet - det har helt sikkert været en øjenåbner for
mange. Som et af børnene sagde: "Jeg troede ikke, at man bare
skulle male og lægge farverne oven på hinanden. Man skulle ikke
være bange for at lave fej l . "

En beretning om et vellykket arrangement i Kunstforeningen:

Mal som Henriette Hagelskjær - Skoletilbud

Modet ti l at gøre noget er det
vigtigste, så hvis vi har givet
nogle elever mod på og lyst ti l at
beskæftige sig med kunst, er vi
meget ti lfredse!

Tak ti l Næstved Kommune som
støttede, ti l Lizette, som under-
viste, og ti l al le de elever og
lærere, som deltog!

Anna Johansen



 Næstved Kunstforening støttes af Næstved Kommune

JUL I KUNSTFORENINGEN

LØRDAG DEN 5. DECEMBER KL. 11 – 1 5

Keramik, juledekorationer, pi leflet, bagværk, lammeskind,
uldvarer, tørklæder, smykker m.m.

Kunstforeningens butik er også julepyntet med julegaveideer.

Kl. 1 3.00: Ungdomsgospelkoret ”Sunshine” underholder.

Julecafé med kaffe, kage, gløgg og æbleskiver.

Lirekassemanden fra Everdrup spil ler i løbet af dagen.

Udsti l l inger i 201 6 præsenteres.

Næstved Kunstforening, Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved






