Thisted Museum i stof og broderi.

t dækkende dansk ord
findes ikke for teknikken med at sy stoflapper sammen i bestemt orden
(patchwork) ovenpå et lag
af eksempelvis pladevat
med et stykke stof som baggrund (quiltning) og derefter brodere figurer ovenpå
alle tre lag.
Tilsammen artquilt, hvor
man bruger tekstilernes
særlige kvaliteter som glans,
skrøbelighed, tekstur og
blødhed som udgangspunkt
for det kunstneriske udtryk.
Ved hjælp af syning i hånden eller på maskine bliver
motivet tre-dimensionelt
med ting som blomster eller
dyr, der stikker ud af billedet.
Og dette skulle have været
en artikel om artquilt og
tekstilkunstner Karin Østergaards farvesans og syfærdigheder og ikke mindst fingersnilde og hendes smukke
stofbilleder.
Det bliver det ikke. Ikke
kun.
For et besøg i det 140 kvadratmeter store Galleri Karin Ø på en bakketop mellem Thisted og Vilsund er
som at blive suget ind i en
eksplosion af farver og former og finesser.
Vi begynder derfor et helt
andet sted.
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lh@nordjyske.dk

Af Lisbeth Helleskov
og Henrik Louis (foto)

Underviseren
Karin Østergaard er udlært
blomsterdekoratør og underviste i flere år i sit fag på
aften- og daghøjskole.
Som ung au-pair i USA
stiftede hun bekendtskab
med patchwork og quiltning
og bragte den hobby med sig
hjem.
- På et tidspunkt havde jeg
nogle af mine ting med på
daghøjskolen og blev bedt
om at undervise et hold i
patchwork og quiltning, fortæller Karin Østergaard, der
siden fik ideen til i stedet at
undervise hjemme på gården på Åsvej 43 ved Thisted
opstod.
I en tidligere hestestald
blev indrettet et kursuslokale, og Karin Østergaard løb i
1995 med egne ord de to
første hold i gang.
Siden er det blevet til
hundredvis af kursister, der
får undervisning i patchwork, quiltning og moderne
broderi.
Alene i denne novemberuge, da Kram besøger galleriet, underviser Karin Østergaard syv hold med deltagere fra både Aalborg, Viborg
og Holstebro - dertil kan
hun se frem til et weekendhold samt flere gange om
året ugelange kurser med
kvinder fra både Norge og
Sverige.
Og stalden er udvidet til
det dobbelte, så galleriet nu
består af undervisningslo-

Tæppet med spæghuggeren har fået en faktaboks.

Kunstneren
Det mest overvældene i galleriet er imidlertid Karin
Østergaards utallige egne
artquilts, som meterstore
vårgrønne billeder med solgule mælkebøtter, der springer ud af motivet; som et
stofmaleri af Thisted Museum; som et juletræstæppe i
nøje afstemte jordfarver
med teksten til blandt andet
“Dejlig er jorden” broderet
på.
Desuden en meterstor
spækhugger på blå baggrund og et sidebillede,
hvorpå fakta om spækhuggeren står at læse med bro-

kale samt butik med alt det,
et patchworkhjerte kan begære i form af især farvestrålende stoffer i rullevis.
Men også pakker med
mønster og materiale til et
lille billede, et sykit, så man
på en nem og overskuelig
måde selv kan komme i
gang med sin kunstquilt.
- Sykits opstod nærmest
ved en tilfældighed, da jeg
havde lavet en artquilt med
røde valmuer, fortæller Karin Østergaard.
- Min veninde bad mig lave et kit, en pakke, med materialer, så hun selv kunne
lave en lille artquilt med valmue.
Ideen har siden grebet om
sig og er blevet til mange flere motiver, der sendes til hele landet.

BILLEDER: Tekstilkunstner Karin Østergaard ændrer
stoflapper og tråd til kunst

Farver,
former og
finesser
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Artquilts er en særlig form for patchwork/quilt/applikation/broderi, der gør billedet tredimensionelt.
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Udstilleren
De har turneret rundt til udstillinger i Europa fra Alsace
til Prag til engelske Birmingham til Holland sammen
med kunstværker af andre
medlemmer af den europæiske tekstilkunstnergruppe
Art Quilt Fusion, mens mange af Karin Østergaards andre kunstværker også har
været udstillet en række steder i både Danmark og udlandet.
Blandt andet som første
dansker på en særudstilling
i Frankrig, der for alvor gjorde quilteren berømt over det
meste af Danmark med stor
efterspørgsel på hendes kurser til følge.
Men det er med tekstilbillederne - sine artquilts - Karin Østergaard lader op og
giver tankerne frit spil. Og
har gjort i 25 år især inspireret af naturens farveorgie og
fuglene på himlen.
I begyndelsen en om året
syet i hånden, siden symaskinens indtog flere om måneden, men efterhånden
som undervisningen har

derede bogstaver; derudover nisser, engle, juletræer,
dekorerede skamler, puder i
mange kulører, kurve i stof i
glade farver og ikke mindst
tre billeder af grønne marker med broderede fugletræk og titlen “sort sol”, der
netop er vendt hjem fra Holland.

Det er i sit arbejdsværelse med
udsigt til Thisted Bredding, Karin Østergaard finder ro og tid
til fordybelse. Og til at kreere
sin billeder i mange lag.
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Anemonerene stikker ud af billedet, der for nylig vandt førsteprisen til Dansk .... Privatfoto

overtaget stadig mere af tiden, bliver det kun til tre-fire om året.
Og gerne nogle, der skal
være færdige på en given
dato.
- Jeg kan godt lide en
deadline. Hvis jeg melder
mig til en konkurrence, hvor
quilten skal være færdig til
en bestemt tid, prioriterer
jeg det.
Udover første- og andenpriser på quiltefestivaller
landet over blev det for nylig
til en førstepris til Dansk
Patchwork Forenings 30 års
jubilæum med en artquilt i
størrelse 60 x 60 med anemoner.
Og lige nu arbejder Karin
Østergaard på en bestillingsopgave til en sparekasse - et to-delt tæppe på 1 x 2
meter med blandt andet
grønne marker som motiv,
mens en bestilling på en
quilt med køer og vindmøller til en økologisk landmand venter.
Stolthed er efter Karin
Østergaards mening et stort
ord.
Men stolt er hun alligevel
over, at nogen bestiller hendes kunstværker,
- Og det er da fedt, at nogen vil betale for dem - at få
den anerkendelse, det er, at
sælge sine artquilts.

{ Se Karin Østergaards sykits og mange flere
artguilts på www.karinoestergaard.dk

Juletræstæppe i nøje afstemte jordfarver med ”Dejlig er jorden” og andre julesalmevers broderet på.

”Sort sol” er en af tre artquilts, der netop er vendt hjem fra turnén i Holland.

Karin Østergaards butik, Galleri Ø, er et eldorado af farver og stof til patchwork og quiltning.
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