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Udstilling Kunstcentret Silkeborg Bad
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Reception søndag den 13. december kl. 13.00-16.00
Præsentation af Ole Folmer Hansen

DEN GYLDNE KOLDNÅL 2015
Pernille Kløvedal Helweg

MEDLEMMER IMELLEM /
Kommende udstillinger
Nye medlemmer

BESTYRELSENSORD /

KÆRE
MEDLEM
Så nærmer vi os årsskiftet – og dermed Danske Grafikeres medlemsudstilling på KunstCentret Silkeborg Bad.
Udstillingen og den tilhørende publikation har modtaget støtte fra henholdsvis L.F. Foghts Fond (med 50.000 kr. til udstillingen) og Aage og
Johanne Louis-Hansens Fond (med 50.000 kr. til publikation). Desuden bidrager KunstCentret Silkeborg Bad med 70.000 kr., hvilket sammen
med deltagerbetalingen gør at økonomien er i orden. Det er vi meget taknemmelige for.
Udstillingen åbner lørdag den 16. januar kl. 14 og løber til 11. september.
Danske Grafikere har gennem de seneste 3-4 år været repræsenteret i bestræbelserne på at etablere et værkstedscenter for kunst og design
i Gammel Dok bygningen, når Dansk Arkitektur Center rykker ud. Denne fremtidsplan har regeringen grundigt spændt ben for med de nye
planer om at flytte Statens Værksteder til Helsingør.
Jeg (Åse Eg) vil også benytte denne lejlighed til at gøre opmærksom på den seneste udstilling i Danske Grafikeres Hus (Peter Brandt: A Feminist
Culture Reader, udstillingen kører til 6. december) – denne udstilling forgrener sig med en lille montreudstilling på Danmarks Kunstbibliotek, en
filmvisning i Husets biograf, et foredrag og en oplæsning i Danske Grafikeres Hus og en filmvisning på Statens Museum for Kunst. Det er meget
opmuntrende at det lader sig gøre for Danske Grafikeres Hus at intervenere med satelitarrangementer andre steder. Godt gået!
Tak for det forløbne år til medlemmerne, til de faste hjælpere, hvis hjælp er uvur-derlig, og til bestyrelsesmedlemmerne i både Grafik:Ven og
Danske Grafikere, uden hvem det heller ikke gik.
Vel mødt i 2016!
Mvh
Bestyrelsen i Danske Grafikere
Åse, Lars, Gitte, Sus, Martin, Magnus, Peter, Melou og Malene
samt udstillingsudvalget: Selini og Annarosa.
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KOM TIL RECEPTION AF ÅRETS SIDSTE
GRAFIK:VEN TRYK
UDFØRT AF

OLE FOLMER HANSEN
RECEPTION
SØNDAG DEN 13. DECEMBER
KL.13.00-16.00
DANSKE GRAFIKERES HUS
SØLVGADE 14

PROGRAM:
KL.13.00
ÅBNING AF ÉNDAGS-UDSTILLINGEN,
50 TRYK -50 ÅR,
SAMT UDGIVELSE AF
GRAFIK:VEN TRYK.
KL.14.00 - 14.20:
DIGTOPLÆSNING AF
KÆRLIGHEDENS KILDE AF
BIRGIT FROM, SAMT VISNING AF
GRAFIK-SUITEN AF SAMME NAVN.
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OLE FOLMER HANSEN
Udsnit af 6 af de 50 mini-tryk der kan ses den 13.12.15.
Foto: Lars Heiberg.

Året går på hæld, og det gør det også i
Grafik:Ven. Vi slutter året af med manér
med et nyt silketryk udført af det mangeårige medlem og tidligere Bestyrelsesmedlem Ole Folmer Hansen.
Ole Folmer Hansen er en erfaren og
garvet grafiker med en omfattende grafisk
produktion bag sig. Og vil for de flestes vedkommende ikke kræve nogen yderligere
introduktion.
Som en bonus har Danske Grafikere fået
mulighed for at vise 50 mini-tryk som Ole
Folmer Hansen har udført ét af om året
de sidste 50 år. Èt for hver år.
Der ud over vil der ovenpå også være en
ophænging af grafik-suiten Kærlighedens
Kilde hvor digtoplæsningen også vil foregå.
Så alt I alt er der lagt op til en festlig eftermiddag I selskab med Ole Folmer Hansen
og hans grafiske kunst.
Der vil som altid være mulighed for at afhente sit tryk, se udstillingen og samtidig
hilse på kunstneren som har lavet dette år
sidste tryk.
Vel mødt

Ole Folmer Hansen signerer de 70 tryk til Grafik:Ven.
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OLE FOLMER HANSEN

Hvis man alligevel ikke kender Ole Folmer
Hansen så kan man se mere på hjemmesiden: http://www.olefolmerhansen.dk
Eller læse nedenstående uddrag af museumsleder Inge Dybbros tekst til poster på
udstillingen på Kastrupgård, jan 2009:
Ole Folmer Hansen ( f. 1937) har siden han
var ganske ung arbejdet med konkret/abstrakt kunst – i malerier, skulpturer, grafik
og udsmykninger.
Siden 1964 har han udstillet i ind- og udland, separat og i gruppeudstillinger samt
på biennaler og triennaler. Hans værker er
repræsenteret på museer og institutioner
både i Danmark og i udlandet.
I sine kompositioner arbejder Ole Folmer
Hansen på at skabe et afbalanceret og
dynamisk samspil mellem former og farver. Fladerne står ensartede og mættede
– både i maleri og i serigrafi, der er hans
foretrukne grafiske medie.
Ole Folmer Hansen har gennem årene forenklet sit formsprog, og samtidig er farverne

blevet stadigt renere og klarere. Billedfladen
uden spor efter penslen, de skarpe linier,
de præcise grænser mellem sammenstødende farveflader – der er en rigdom af
farveklange, dynamik og forfinet balance.
I de seneste år er Ole Folmer Hansens billedsprog blevet mere lyrisk og har fået en varmere tone. Det skyldes mødet med hans
nuværende hustru Birgit From, der har inspireret ham til at udtrykke kærlighedens væsen.
Det afspejler sig eksempelvis i malerierne
Samhørighed fra 2006-07 og i den serigrafiske serie Kærlighedens Kilde fra 2001,
der danner et yderst musikalsk forløb med
megen poesi og intensitet – man fornemmer noget, der gror, selve livskraften.
Birgit fortæller om digtene:
Digtene Kærlighedens Kilde skrev jeg i
forbindelse med, at Ole kom hjem med
nogle nyskabte serigrafiske værker og
stillede dem op hjemme i den lille hybel,
så jeg kunne lære dem at kende.
Og det udløste en proces i mig; Ole havde
tidligt vakt min poetiske åre, jeg havde
skrevet en del tanker og udkast til digte,

som åbenbart havde ventet på denne
stund: Nu kunne jeg samle dem – næsten som
et puslespil - brikkerne faldt på plads, og jeg
skrev et digt til hver af de fem værker.
Jeg kaldte dem Lovsang, Kærlighedens Kilde,
Flammen, Regnbuen og Kysset.Den overordnede titel skulle være Kærlighedens Kilde.
Og den titel ønskede Ole at bruge til sit
fem-delte værk.

Ole Folmer Hansen, Silketryk, 19,5x 26 cm,
oplag 70. Trykt af Anaïck Moriceau, Paris.
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MEDLEMSUDSTILLING KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD.
FERNISERINGEN ER
LØRDAG D.16. JANUAR 2016 KL.14.00
Der vil efterfølgende være bespisning for grafikerne
i en tilstødende pavillon. Det kommer en fil med
ferniseringskort i det nye år, som I kan sende ud.

PRESSEMEDDELSEN:
EN SKOV AF TRYK Danske Grafikere på
Kunstcentret Silkeborg Bad. Udstillingen består
af individuelle værker, der sammen udgør et stort
kunstværk. Et “greb” der netop kan lade sig gøre
fordi Danske Grafikere er en forening af professionelt arbejdende kunstnere. Den indholdsmæssige idé for værkerne er selvet kontra det globale.
Papiret er det bærende i udstillingen og de
grafiske værker udstilles hængende frit i rummet uden indramning som lange baner af papir
fastgjort på udspændte wirer. En grafikskov
hvor lyset spiller mellem “bladene”. Både den
naturlige og kunstige belysning vil fremhæve

papirets iboende lethed og tyngde. Grafik er
smukkest uden indramning.
Udstillingen viser grafikerens arbejde på og med
papiret – lange, tynde baner kinesisk Wenzho papir. De grafiske teknikker beskrives ved opslag på
væggene i form af plakater, der hver især beskriver en grafisk teknik.
Et kompendium om grafiske teknikker publiceres til udstillingen. Kompendiet vil være et
opdateret, letlæselig værk om de væsentligste
grafiske teknikker. Et værk der kan bruges af
den øvede og uøvede. Måske kan det animere
én til at lave grafik.
Kataloget bliver en lille kompakt bog med
grafiske udsagn. Vi vil følge op på udstillingens indholdsmæssige ide om -selvet kontra
det globale-. Hver kunstner får en side i kataloget. Sidens indhold består af bogstaver/
ord af kunstnerens modersmål og et andet
sprog. Dette udsagn kan være læseligt, ulæseligt, meningsfyldt, meningsløst, poesi,
prosa, abstrakt, minimalistisk... Fælles for

dem alle er, at de er bundet til bogstaver.
Bogen udkommer i løbet af foråret.
I et siderum til udstillingen har kunstnerbogsforlaget LUBOK fra Leipzig en udstilling i udstillingen. Her viser de blandt andet deres grafiske
bøger trykt i linoleumssnit mm. Tilsammen viser
værkerne, kataloget, kompendiet og kunstnerbøgerne spændvidden i grafik.
Ang. ”bogen” som er omtalt i pressemeddelsen så
får I besked i det nye år.
Husk nu at skrive antal, mål og teknik
udenpå rullerne eller rullernes indpakning. Det
letter arbejdet med ruller fra 140 medlemmer.
TAK.
Vi og Iben From ser frem til et brag af en udstilling
der i sin udformning er helt speciel og ikke set før.
Mange hilsner fra
Åse Eg og Susanne Helweg
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DANSKE
GRAFIKERES
ÆRESPRIS
DEN GYLDNE
KOLDNÅL 2015

Grindehval, 2011, kobbertryk. Foto: Ole Akhøj

Modtager af Den Gyldne Koldnål 2015
Pernille Kløvedal Helweg

Det er nu 3. gang at Danske Grafikeres ærespris
skal uddeles. Den blev uddelt 1. Gang i 2011 til
grafikeren Jens Damkjær Nielsen, og forrige gang
til grafiker, fotograf og tidligere Lektor Eli Ponsaing.
Som der står i fundatsen: Med Den Gyldne Koldnål
kan foreningen Danske Grafikere hædre en person, der har ydet en indsats af høj kvalitet indenfor
den grafiske kunst. Det er med afsæt i denne tekst
at bestyrelsen har valgt at æren i 2015 skal tilfalde
billedkunstner og grafiker Pernille Kløvedal Helweg.
Pernille Kløvedal Helweg er nok kendt af de fleste
medlemmer i Danske Grafikere som tidligere
bestyrelsesmedlem og næstformand fra 20022010, samt medstifter af DG´s støtteforening
Grafik:Ven i perioden 2012-2015.
Der er nok ligeså mange der kender Pernille Kløvedal
Helweg som grafiker. PKH har i mange år arbejdet
med fotografi, video og installationer, men altid med
den grafiske kunst som omdrejningspunkt.

Spor og dyr, og dyrespor har på mange måder fyldt
PKH liv og kunst de sidste mange år. Fra det små i
det store – til det store i det små. Alt fra mennesker
fodbeklædning overalt i verden, som blev vist på udstillingen Fodens Gestus på Brandts i 2007, til dyrs
spor, og fodspor er blevet undersøgt og omsat til
grafisk kunst. Sidstnævnte kategori med dyr og dyrspor har nok fyldt mest. Både i pressen men også
helt bogstaveligt. I en periode over flere år, ventede
PKH på at der blev fanget grindehvaler på Færørene
som hun havde en klar idé med. Nemlig at omforme
aftrykket af en grindehval til et 5 meter langt kobbertryk. Præcis som hun tidligere har lavet tryk af
både skildpadder, elefanter og isbjørnes spor – fodspor på en kobberplade. Trykket af grindehvalen er
blevet vist på udstillingen Hvaltegn & Dyrespor på
blandt andet Stavanger-, Fuglsang-, Vejle Kunstmuseum, og Kunsten i Aalborg.
Det er den poetiske insisteren, vedholdenhed og modet der gør Pernille Kløvedal Helweg
nærværende og direkte som kunstner og grafiker.

Med generøst overskud inddrager hun omverden
og giver beskueren mulighed for at opfatte ikke
blot sig selv, men også omverdenen på en undersøgende og humoristisk måde.
For dét, vil Danske Grafikere gerne takke ved at
indstille Pernille Kløvedal Helweg til Danske Grafikeres ærespris Den Gyldne Koldnål. Ud over æren,
gives der et kontingentfrit livtidsmedlemskab til
modtageren Pernille Kløvedal Helweg.
Danske Grafikeres bestyrelse vil derfor gerne
invitere medlemmer og interesserede til at fejre
Pernille ved en reception i Grafikerenes Hus.
Det foregår i Danske grafikeres Hus i Sølvgade
14, 1307 København K.
RECEPTION /
Torsdag den 28. Januar fra kl. 17.00–19.00
Der vil være både noget til de tørstige og til de
lækkersultne. Så trods vintermørket og kom glad
forbi Huset i Sølvgade.
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PROGRAM
FORÅR 2016
6. NOVEMBER - 6. DECEMBER
PETER BRANDT
8. - 30. JANUAR
EMILIE KJÆR / THOMAS B. ØSTERGAARD
& THEA VON DER MAASE
Fernisering fredag d.8 januar kl.17-20
5. - 27. FEBRUAR
ZVEN BALSLEV
Fernisering fredag d.5 februar kl.17-20
4. - 26. MARTS
METTE NISGAARD
Fernisering fredag d.4 marts kl.17-20
1. - 30. APRIL
ANU RAMDAS
Fernisering fredag d.1 april kl.17-20

NYE MEDLEMMER //
VELKOMMEN TIL:
ANNELINE SCHØDT PEDERSEN
CECILIE ENEVOLD NIELSEN
KELLI VALK
LOUISE BREYEN
NALINI PRINTZ
SMIKE KÄSZNER (Genindmeldelse)
MORTEN SKOVMAND (Genindmeldelse)

