arbejdets Fremrne. Her r.rnderviste hun i de klassiske broderisting, og vi blev Lrcllært i. at vrangen
skr-rlle være pæn og det lærdige arbejde blev
presset efler alle kunstens rcgler. Og selvfblgelig

ingen knuder på bagsiden. Dengang var Jyttes

bog: Broderisting, udgivet på fbrlaget Borgen,
nænrest en bibel på skolen.
Ifirlge .lytte så er forskellen på traditionelbroderi
og dogmebroderi, at du i traditionelbroderi sor.n
regel ved hvad du skal brodere. Det gør du ikke
i Dogmebroderi. Her handler det om at eksperinlentcre. I dogmebroderiet liggcr fbkus på teknik
og materialer ikke på produktet. Dogntebroden
er en leg rned broderiet, der til tider kan f-øre til
større projekter. Med bogen vil Jytte gerne dele
glæden ved at eksperimentere med broderi. Som
en af "kursisteme" udtrykker det er dogrrebroderiet en fbrm fbr meditation, hvor det dreier sig
om at være i nuet.

Boganmeldelse
Dogmebroderi af broderiets ukronede dronning:
Jytte Harboesgaard. 35 sider. I I 5 illLrstrationer.
pris kr. I 15. Bogen kan bestilles på:
http ://harboesgaard-broderi.dk/books.htm

Når man siger dogn.re, kommer man måske til at
tænke på den bølgc af dogmefilm, man så i Danmark i 1990'erne, hvor dogn.refilmene var barberet ind til benet med fokus på selve skuespillet.
Man kan sige at Jytte Harboesgaard r.ned e-bogen
Dogmebroderi også barberer broderiet ind til benet. nred et opgør med de gængse regler der har
været i broderi. Hun arbejder nred fbmyelse af
broderi og Dogrnebroderiet tog sin begyndelsc i
2010. Jytte lægger ibogen op til forskellige do.emer med særlig vægt på det eksperimenterende.
Jytte har tidligere undervist i broderi, bl.a. på det
der dengang var Håndarbejdets Fremrncs Semi-

nariuln, i dag Profbssionshøjskolen UCC hånd-
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Jytte har lavet nogle regler fbr dogmebroderier,
dcr storl set alle gør op nted det traditionelle
broderi på nær på nogle lå punkter: Jytte anbelaler nentlig, at man syr på broderirarnme. Det
gør hun, fordi hun samrnenligner broderiet rned
det at tegne og urale, hvor man har brug fbr en
plan overflade. Broderiramlren er dog ikke et
must. Og så skal dogmebroderiet stadig havc er.r
ordentlig flnish. så hun anbelåler en våd presning
hvor broderiet spændcs op. stænkes med vand og
ligger opspændt til dct igen er tørt. Dcrudover er
dcr de individuelle regler lbr dogrnebroderi, og
sonr Jytte skriver i bclgen, så er det det, der gør
dogmebrodcriet personligt, interessant og nyskabende. Et dogme kan f.eks. viere: "Udfyld en flade med cirkler", eller dct kan være at udfylde en
flade med en bestemt slags sting. I bogen er der
anvendt simplc sting så som op- og-ned-sting.
der kan tage sig megct fbrskelligt ud i det tærdige resultat. Og der er sting, der tager udgangspunkt i klassiske sting. men her med et twist og
i et utal af variationer. Eksernpclvis genoplives
stoppestingene, solll giver en ratfineret lillc lærredsvævning. Derudover finder heksesting vejen
fia kjolcsømmens oplægning til dogrrrebroderiets nye alternative veje. Bogen giver et hav af
gode eksernpler og redskaber til at gå nye veje

med brodcri og alle de anvendte sting i bogen
er vist i den klassiske udgave med udf-ørlige fbr-

NTA

klaringer.

Nordic Textile Art aftolder årsmøde den
30. marts til 3. april i Bergen med overskri/ien: The Value o.f Textile Art.

.lytte Harboesgaard øser ud af sin mar.rgeårige
erlaring som brodøse og viser også andre brodøsers arbejde nted dogmebroderiet. Nogle udvalgt på kursus Jytte har aflroldt i dogrlebrodcri.
Det giver en mangfbldighed og stor inspiration.
En mønsterkomposition kan bl.a. opstå ud fia
perler, tryklåse. papir eller hulfbrstærkeres til1ældige placering på stoflet efter at være "kastet"
ud herpå.

Undervej glædes og inspireres jeg over de mange
gode eksempler, og 1år lyst til at få fingrene i nål

og tråd. Bogen er o-Qså en inspiration til lbrnyelse af gamle datraskdtrgc'. Hr'is man sonr jeg,
i gennem en længere årrække har fået samlet en
stor mængde trykte bøger, er det helt befiiende
at 1å et eksemplar af en e-bog, der ikke optager
plads i et allerede propfyldt bogskab. Med bogen
gør Jytte også op med en gammel tradition om
at sætte broderiprøver i plastiklommer og ind r
mapper. Nu skal prØveme ud af mapperne, så de
på en gang bliver håndgribelige og en inspiration
og taleemne nrellem ligesindedc. Men der hersker stadig orden og prøverne er sarrlet i en eller
flere ringe. Endnu en god ide som jeg vil tage til
n-rig. Snarl er der plads på hylderne og allercde
ny inspiration i blodet.
H o r b oe s gaarcl, J),t t e ( I 9 8 0 ) B rcd e r.s t i ng,
h I t p ; //v,trw'. h ar b o e s gua rd- brtt d e r i. tl k/

R o

Konf'erencen afholdes blandt andet på Kunst og
Designhøyskolen Bergen (KHiB), Marken 37
Onsdag den 30. marts staner rled worksl.rop
"Weaving High Tech and Low Tech" ved Åse
Eriksen og Jon Pcttersen.
Torsdag den 31. marts er der "Textile Walk" fia
kl. I 0- I 2. herefter er der "Textile countryside
tour" og sidst på eftermiddagcn præsenterer
Kari Hjerrholm sirr udstilling. Om aftcnen afllolcles årsmødet

på l% tirne efterfulgt af besøg på

skolens tekstile værksteder.
Fredag den l. april er der "Textile Industry
Tour" som går til Hillesvåg Ullvarefabrik og
Olena strik. Sent eften.niddag kan man besøge
4-5 kunstnere på USF.
Lørdag den 2. april er konf-erencedag med 6
fbrskel lige foredragsholderc.
Søndag den 3. april workshop igen rned Åse
Eriksen og Jon Pettersen og åbning afudstillingen KODE 2-3.

rge n

Su.sanne Klose

Tilmeldings- og betalingsfiist er den 2[1. f'ebruar
For yderligere in/brntatiort og tilmelding
kon
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eller brev til:
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c/o Anna Segelmctn,
Poppelvcigen 2 l,
S-167 53 Brcmmtt, Sv,eden
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