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Mette Winckelmann, On Top, (2017) 
 

Mette Winckelmann 
Stop Calling Me Names 

 

27. april – 1. juli 2018 
Åbning torsdag den 26. april kl. 17-20 

 
Med gigantiske lærreder af sammensyede og bemalede tekstiler går den 
danske billedkunstner Mette Winckelmann i gennemgribende dialog med Gl. 
Holtegaards barokke ånd og arkitektur.  
 
Mette Winckelmann (f. 1971) går i lag med Gl. Holtegaards særegne arkitektur med 
blyant og lineal. I den kommende soloudstilling inddeler kunstneren huset med nye 
rum og imaginære vægge, som var grundplanen et lærred. Her tager Winckelmann 
afsæt i sine egne værker, hvor systematiske foldninger og logiske strukturer danner 
grundlag for hele hendes praksis. 



 

 

 
På metervis af tekstilmaterialet stout, et kraftigt bomuldslærred, der i tekstilbranchen 
bruges til at lave prøvekollektioner, håndtrykkes Winckelmanns logiske 
kompositioner, geometriske inddelinger og former i et enkelt farvesnit. Mette 
Winckelmann bruger ofte visuelle greb og strukturer fra forskellige kulturers 
traditioner indenfor håndværk og håndarbejde, hvor forskellige materialer kombineres 
og undersøges. Stofstykker klippes fra hinanden, foldes og sys atter sammen, 
hvorefter de spændes op på store blindrammer. 
  
Winckelmanns værker besidder en dobbelt natur. De er både sarte og transparente, 
men samtidig storslåede og monumentale. Hendes abstrakte malerier fremstår som 
tredimensionelle, skulpturelle objekter – mere end egentlige lærreder. Sjældent 
monteres kunstnerens værker på væggene, men hænger i stedet fra loftet eller ligger 
direkte på gulvet, og indgår således på insisterende vis som en del af rummets 
arkitektur. 
Ved første øjekast synes Winckelmanns værker at kredse om struktur, farver og 
geometriske former, men under overfladen gemmer der sig væsentlige tanker 
omkring krop, hierarkier og identitet. 
  
Mette Winckelmann 
Mette Winckelmann (f. 1971) bor og arbejder i København. Hun er uddannet fra Det 
Kgl. Danske Kunstakademi, 2003 og Academy of Art and Design i Slovakiet, 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 offentlige rum til bl.a. Viborg Kunsthal. Winckelmann er desuden 
repræsenteret på anerkendte museer i både ind- og udland. 
  
Formidlingsprogram 
Udstillingen giver anledning til et righoldigt formidlingsprogram heriblandt en række 
art talks, workshops for børn og voksne samt en række art walks. Det endelige 
program bliver offentliggjort på kunsthallens hjemmeside før åbningen i april på 
www.glholtegaard.dk. 
  
Samtid og historie på Gl. Holtegaard 
De seneste år har Gl. Holtegaards udstillingsprofil haft fokus på udstilling af 
samtidskunst, der inddrager kunsthallens klassiske og arkitektoniske særegenhed. 
Dette møde er enestående; at kunne belyse historien med samtidskunsten og forstå 
samtidskunsten via historien. Husets besøgende bliver opmærksom på begge dele 
på en ny måde – og grebet giver desuden mulighed for en revitalisering af både 
stedet og kunstnernes egen praksis. 
  
Udstillingsåbning 
Der er udstillingsåbning torsdag den 26. april kl.17-20. 
Udstillingen løber fra fredag den 27. april - 1. juli 2018. 
Åbningstider Gl. Holtegaard: Tirsdag-søndag kl. 12-17 / torsdag kl. 12-20 / mandag 
lukket / alle helligdage kl. 12-17, Kristi himmelfartsdag kl. 12-20. 
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Udstillingen støttes økonomisk af: 
Knud Højgaards Fond og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst. 
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