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UDSTILLING Mette Winckel-
manns kommende soloudstil-
ling på Gl. Holtegaard har tit-
len ’Stop Calling Me Names’. 
Der er tale om en totalinstal-
lation i hele huset, hvor nye 
og gamle strukturer og syste-
mer mødes og brydes. Winc-
kelmann går i lag med kunst-
hallens historiske rum med 
blyant og lineal, når hun 
inddeler udstillingsarealer-
ne i nye rum med imaginæ-
re vægge, fremgår det af en 
pressemeddelelse. 

Kunstneren lægger sin sær-
egne gitterstruktur – et såkaldt 
grid – oven på arkitekt Lauritz 
de Thurahs senbarokke grund-
plan, som var den et af hendes 
lærreder. Lag på lag iscenesæt-
ter Winckelmann kunsthal-
len såvel som de værkserier, 
hun bringer ind i huset. Her 
møder tekstiler med industri-
elle, prædesignede mønstre 
Winckelmanns håndtrykte 
motivverden.

Kunstneriske processer

Mette Winckelmanns totalin-
stallation udfolder sig skulp-

turelt og rumligt. På den ene 
side er hendes værk stærkt san-
seligt og visuelt appellerende, 
på den anden side er det båret 
af en tydelig konceptuel idé, 
hvor bagvedliggende systemi-
ske greb og strukturer danner 
grundlaget.

Kunstneren arbejder ofte 
med tekstiler, vi kender fra vores 
hverdag. Samtidig er det grund-
liggende matematiske system 
hele tiden nærværende, ligesom 
hun laver klare referencer tilba-

ge i kunst- og kulturhistorien 
til alt fra 1900tallets abstrakte 
maleri over samtidig popmusik 
og visuel kultur.

Former og farver, materia-
ler, arbejdsmetoder og hånd-
værk – og ikke mindst fortæl-
linger knyttet hertil – sammen-
stilles i Winckelmanns kunst, 
der under overladen gemmer 
på væsentlige tanker om hie-
rarkier, samfund og menne-
skelige vilkår.

Mette Winckelmann opfat-

ter sine værker som processer. 
Hun vil allerhelst holde dem 
dér, hvor de i princippet aldrig 
bliver afsluttet. For at under-
strege denne foranderlighed 
og åbenhed vil kunstneren 
arbejde videre med værkerne 
i løbet af udstillingsperioden. 
Udstillingstitlen ’Stop Cal-
ling Me Names’ antyder Winc-
kelmanns ønske om at skabe 
sit eget rum og frigøre sig fra 
historiske og etablerede struk-
turer.  adk
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WINCKELMANN

Mette Winckelmann (f. •	
1971) bor og arbejder i 
København. 

Uddannet fra Det Kgl. •	
Danske Kunstakademi i 
2003 og fra Academy of 
Art and Design i Slovakiet 
i 1997. 

Hun har bl.a. udstillet på •	
Moderna Museet, Malmø, 
Sorø Kunstmuseum, 
Kunstmuseet Brundlund 
Slot og Overgaden - 
Institut for Samtidskunst 
og lavet udsmykninger 
i det ofentlige rum til 
bl.a. Viborg Kunsthal. 
Winckelmann er desuden 
repræsenteret i muse-
umssamlinger i ind- og 
udland.

FAKTA

ÅBNING

Der er udstillingsåbning •	
torsdag 26. april kl.17-20.

Kl. 17.15 vil der være •	
velkomst og åbningsta-
ler ved henholdsvis Gl. 
Holtegaards direktør, 
Maria Gadegaard, samt 
billedkunstner Mette 
Winckelmann. 

Bagefter byder Gl. Hol-•	
tegaard på kølig øl og 
gryderet i barokhaven, 
hvor Heidi Mortenson spil-
ler et DJ sæt.

Udstillingen løber fra •	
fredag den 27. april - 1. 
juli 2018.

Åbningstider i udstil-•	
lingsperiodens hellig-
dage: Bededag / 1. og 2. 
pinsedag kl. 12-17 & Kr. 
himmelfartsdag kl. 12-20.

Udstillingen er støttet af: •	
Knud Højgaards Fond, 
Oticon Fonden, Beckett-
Fonden og Statens Kunst-
fonds Projektstøtteudvalg 
for Billedkunst. 

FAKTA

Ny kunst på Gl. Holtegaard:  

’Stop Calling Me Names’
Med metervis af bemalet, broderet, sammensyet og fastspændt tekstil skaber den danske 
billedkunstner Mette Winckelmann en totalinstallation, der iscenesætter Gl. Holtega-
ards senbarokke udstillingsrum

Torsdag 
26. april 
åbner den 
nye udstil-
ling af Mette 
Winckelmann 
på Gl. Holte-
gaard. Her ses 
et af hendes 
værker med 
titlen ’Please’ 
(2017). Pres-
sefoto

ROBOTTER Lørdag 28. april invi-
terer Coding Pirates Birkerød 
til robothackerday på Hoved-
biblioteket fra kl. 10.30-13.30. 
Her handler det om at lære at 
kode de seje Mindstormsro-
botter og udfordre hinanden i 
sjove konkurrencer. Det frem-
går af en pressemeddelelse.

Man behøver ikke at kende 
noget til kodning i forvejen. 
Foreningen Coding Pirates 
begynder på et niveau, hvor 
alle kan være med. 

Arrangementet henvender 
sig til børn i alderen 8-17 år, og 
der serveres frokost og drikke-
varer i løbet af dagen. Forældre 
er velkomne fra kl. 13 til at se 
de kreative produktioner.

Tilmelding er nødvendig, 
og det kan ske via e-mail: bir-
keroed@codingpirates.dk

Der er plads til 15 deltage-
re, og der betales en mindre 
entre. 

adk

Leg med  
Lego-
robotter
Coding Pirates i 
Birkerød inviterer til 
robothackerday på 
Hovedbiblioteket

Lørdag 28. april inviterer Coding 
Pirates i Birkerød til robothackerday 
på Hovedbiblioteket. Modelfoto: 
Mostphotos


