
- Gaskedler

- Gasservice-partner

- Renovering af badeværelser/
 totalentrepriser

- Vand / varme / sanitet

- Jordvarme /solvarme
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- Forsikringsskader /  
jordledninger
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• Gulvafslibning  
• Tømrer
• Linoleum/Vinyl  
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• Lægning af gulve 
• Maler
• Trapper  
• Skadeservice
Kort sagt ALT!!!

Visti Petersen’s Eftf. ApS
GULVSERVICE & ENTREPRISE

WWW.VISTIPETERSEN.DK

Tlf.:39 62 84 40  

mail: jn@vistipetersen.dk
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E-mail: jn@vistipetersen.dk
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Firmaer og private

Poul Nielsen
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TRANSPORT
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UDSTILLING  Mette Winckel-
manns kommende soloudstil-
ling på Gl. Holtegaard har titlen 
’Stop Calling Me Names’. Der 
er tale om en totalinstallation 
i hele huset, hvor nye og gamle 
strukturer og systemer mødes 
og brydes. Winckelmann går i 
lag med kunsthallens histori-
ske rum med blyant og lineal, 
når hun inddeler udstillings-
arealerne i nye rum med ima-
ginære 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, lige-
som hun laver klare referencer 

tilbage i kunst- og kulturhistori-
en til alt fra 1900tallets abstrak-
te maleri over samtidig popmu-
sik 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 overfl aden gemmer 
på væsentlige tanker om hie-
rarkier, samfund og menne-
skelige vilkår.

Mette Winckelmann opfat-
ter sine værker som proces-
ser. Hun vil allerhelst holde 
dem dér, hvor de i princippet 
aldrig bliver afsluttet. For at 
understrege denne forander-
lighed og åbenhed vil kunst-
neren arbejde videre med vær-
kerne i løbet af udstillingspe-
rioden. Udstillingstitlen ’Stop 
Calling Me Names’ antyder 
Winckelmanns ønske om at 
skabe sit eget rum og frigøre 
sig fra historiske og etablerede 
strukturer. 

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

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. Holtegaards 
senbarokke udstillingsrum

KONCERTER  For 10 år siden 
samlede nogle sangglade 
mennesker sig om at danne 
et nyt kor. Det blev til Kuhlau-
koret, først med 10-12 med-
lemmer og i dag er man oppe 
på 51 medlemmer. Koret har 
haft skiftende dirigenter. I dag 
leder Iben Vestergård koret 
igennem satser, sange og viser, 
næsten altid fi restemmigt. 

For at markere 10-året har 
man sammensat et koncert-

program med numre, som 
koret har sunget gennem åre-
ne. Det opføres ved to koncer-
ter, den første i Christians Kir-
ken i Lyngby 30. april kl.19 og 
den anden koncert i Sorgenfri 
Kirke  14 maj kl. 19. Begge kon-
certer er med gratis adgang.

Endvidere synger Kuhlau-
koret en lille koncert på Plæ-
nen i Tivoli 2. juni kl. 12.30 i 
forbindelse med korenes dag 
i Tivoli. jesl

Kuhlau-koret 
fejrer jubilæum
Markerer 10 år med koncert i Christians 
Kirke 30. april og Sorgenfri Kirke 14. maj

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

Uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2003 og fra Aca- ■

demy of Art and Design i Slovakiet i 1997. 

Hun har bl.a. udstillet på Moderna Museet, Malmø, Sorø Kunst- ■

museum, Kunstmuseet Brundlund Slot og Overgaden - Institut 

for Samtidskunst og lavet udsmykninger i det offentlige rum til 

bl.a. Viborg Kunsthal. Winckelmann er desuden repræsenteret i 

museumssamlinger i ind- og udland.
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