Filtlaboratoriet fylder 10 år
Filtlaboratoriet er et værksted og kursuslokale, som vi er tre om
at dele, Ketty Zubeil, Mette Stahlfest Møller og Mette Østman. Det
er fyldt med uld, silke, farver og ideer - og masser af filtebøger.
Det ligger på 3. sal i en gammel fabriksbygning med udsigt over
Odense, og der har det ligget i snart 10 år. Vi startede i september 2006. Det er virkelig vildt, og vi er selv ret overraskede.
På den anden side er der også sket en masse:
•
•
•
•

Vi
Vi
Vi
Vi

har
har
har
har

selv forsket og eksperimenteret med uld i rigtig mange timer.
holdt kurser og filtecafeer med mange børn og voksne.
udviklet og fremstillet mange sjove og nyttige uldprodukter.
drukket meget kaffe og en lille smule vin.

Vi har sammen og hver for sig lavet udstillinger andre steder:
•
•
•
•
•

I 2009 på Hørvævsmuseet på Krengerup med
udstillingen Filt, Fantasi og Funktion.
På forskellige messer, og i hvert fald de årlige Kreative Dage i
Fredericia.
I kunstforeninger og på kunsthåndværkermarkeder.
I udstillingsprojektet ’Fugl’ langs Odense kanal i 2010
‘Byens Pomet’ med filtæbler i Odense i 2014 - 15

Vi har haft spændende undervisere fra ind- og udland, som vi
selv og mange af jer har haft fornøjelse af:
•
•
•
•
•

Karin Graungaard har lært os at trykke på filt
Charlotte Buch har lært os at lave sommerkjoler, nederdele og
senest bluser. Hun har også lært os at farve med Lanazyn farver.
Dagmar Binder har lært os at lave 3dimensionelle kraver.
Judit Pocs har lært os at lave smykker, hatte og forskellige
overflader
Anne Marie Nielsen har lært os at farve og trykke med blade og
planter.

Vi vil fejre jubilæet med fælles filt og ballade, og vi håber I vil
være med.
I kan deltage ved at lave en eller flere uldkokoner, som tilsammen
kan blive til mange. De kan laves hjemme hos jer selv eller sammen med os ved de forskellige arrangementer, vi holder.
Tidsramme og oplæg til kokonen står der mere om på bagsiden.
Alle filteanstrengelserne og fællesskabet skal munde ud i en
installation:
Uldkasteller
Uldkasteller symboliserer drømme, der faktisk bliver til noget
- i uld, i modsætning til dem af luft.
I kokonerne findes ideer, der kan udvikle sig og forvandles.
Vi ved ikke altid, hvad det bliver til, men ofte kan det flyve.
De skal alle laves efter den samme malle/skabelon og med
samme mængde uld. Med tilføjelse af forskellige naturfibre i
naturfarver, og med jeres fantasi og håndelag kan det give en
mangfoldighed af udtryk i overflader, nuancer og form.
De filtede kokoner skal fylde træer og luftrum. De skal først
hænges op i Farvergården i Odense. Senere skal kokonerne
flyttes rundt i byen og skabe opmærksomhed om filt, både ved
Filtlaboratoriets facade i Ørstedsgade og ved ArtShopArt i
Pantheonsgade. Måske bliver der ligefrem efterspørgsel efter
gæsteoptræden.
Billeder af ’Uldkasteller’ skal senere være et bidrag til
Felt Uniteds årlige Filtedag d.1.oktober. Her er det givne tema
netop ’naturlige farver og fibre’

Oplæg:
•
•
•

Uld i naturfarver (ca. 100 g)
Andre naturfibre også i naturfarver
Ikke hul i top og bund, men gerne andre steder

Oplæg til en malle og nærmere vejledning kan downloades
fra vores hjemmeside Filtlaboratoriet.dk eller fra
Facebook fra 1.august.
Tidsplan:

Filtlaboratoriet
10 år

5.september kl. 18-22 Filtlaboratoriet:
Reception og fælles filtning
12.september kl.17-21 Kulturmaskinens tekstilværksted:
Gæstefiltning
19.september kl. 15-19 Farvergården:
Filtning, ophængning og fernisering
Giv os gerne besked, hvis I vil være med via mail/hjemmeside
eller Facebook.
Bidrag til installationen kan indleveres løbende, indtil vi er
færdige med at hænge op.
Hvis I ønsker jeres bidrag retur, så sæt navn på.
Efter udstillingen kan de afhentes i Filtlaboratoriet.
Det koster selvfølgelig ikke noget at deltage.
Vi håber, at I er mange, der vil være med.
Vi ses til september

Ørstedsgade 16,3 5000 Odense C
www.filtlaboratoriet.dk
www.facebook.com/filtlaboratoriet

