
RECEPTION
Tekstilkunst i Danmark 
2008-2018 

5. DECEMBER 2019
15.00 - 17.00
Kom forbi Enter Artspace i 
Aarhus til en festlig eftermid-
dag hvor vi fejrer den flotte og 
vægtige bog om tekstilkunst 
og tekstilkunstnere i Danmark, 
2008-2018.  

Birgitte Munk vil fortælle kort 
om Enter Artspace - en platform 
for lokal og international sam-
tidskunst samt om tekstilinstal-
lationen Let the Sunshine. 

Redaktørerne Ulrikka Mokdad, 
Gina Hedegaard Nielsen  samt 
Lisbeth Tolstrup fortæller om 
baggrunden for bogen og om 
dens tilblivelse.

Der vil være drinks og guf, og 
så vil det selvfølgelig vil være 
muligt at købe bogen.

Enter Artspace / Studio Birgitte Munk • Montanagade 27, baghuset 8000 Aarhus C • 21265012
www.enterartspace.dk • www.fp3.dk



Tekstilkunst i Danmark 2008-2018

Så er den landet – den flotte og vægtige – i bog-
staveligste forstand – store bog om tekstilkunst 
og tekstilkunstnere i Danmark i perioden 2008-
2018. Bogen tæller 131 kunstnere, kunsthånd-
værkere og designere, udvalgt efter jurering og 
alle flot præsenteret med personligt cv, por-
træt og et aktuelt værkfoto; seks vidt forskel-
lige baggrundsartikler med hvert sit fokus på 
perioden og som en nyhed, i forhold til tidligere 
opus i serien, 12 tekstile profiler – hvilket dæk-
ker en omtale af 12 væsentlige personer, vi har 
taget afsked med i det forløbne tiår og som alle 
har haft en særlig betydning for feltet.

Tekstilkunst i Danmark 2008-2018 er karakte-
riseret ved en livsbekræftende mangfoldighed. 
Begrebet tekstilkunst er i rivende udvikling og 
der arbejdes stort og ekspressivt i mangfoldige 
teknikker og materialer. Aldersmæssigt er der 
en fornem spredning og ikke mindst geografisk 
er der et livsbekræftende udvalg af kunstnere 
fra alle dele af landet. Denne spredning er bag-
grunden for, at der er stablet en ”tour” på be-
nene med 10 åbne arrangementer, hvor bogen 
og nogle af de deltagende kunstnere deltager. 

Bag bogen står redaktørerne Ulrikka Mokdad 
– gobelinvæver og kunsthistoriker, Gina Hede-
gaard Nielsen – tekstil-og billedkunstner, samt 
Lisbeth Tolstrup – tekstilformgiver og kunsthi-
storiker. Det grafiske design er klaret af Lars 
Pryds, grafiker MD og den fornemme trykning 
er sket hos Narayana Press på Gyllingnæs. 

5. december kl. 15-17 præsenteres Tekstil-
kunst i Danmark 2008-2018 for første gang 
i Jylland. Det sker ved en festlig reception i 
billedkunstner og stoftrykker Birgitte Munks 
studio og projektrum: ”Enter Artspace”, Monta-
nagade 27, 8000 Aarhus C. Alle er velkomne.

Yderligere information om bogen – og bestilling 
af pressebilleder kan ske ved henvendelse til 
Forlaget på Tredje – fp3.dk ved Lisbeth Tol-
strup: studio@tolstrup.one

Mange venlige hilsner fra
Lisbeth Tolstrup


