Ramallah, 05-03-2017

Pressemeddelelse

Palæstinensiske kvinder udstiller
tekstildesign i København
En gruppe kvindelige palæstinensiske tekstildesignere har de seneste fem år arbejdet
med at udvikle deres produkter og gøre dem mere salgbare verden over. En ny
udstilling i København fortæller om kvindernes designarbejde og viser deres seneste
kollektion af broderede tasker, som besøgende samtidig kan købe eller bestille.
Udstillingen er åben 18. og 19. marts. Det Danske Hus i Palæstina står bag projektet.
Otte kvindelige palæstinensiske tekstildesignere har siden 2012 arbejdet med at
udvikle deres designkundskaber – bl.a. ved at eksperimentere med sting, materialer,
farver og form. Processen har taget udgangspunkt i kvindernes ekspertise inden for
traditionelt palæstinensisk broderi.
Arbejdet indgår i projektet ”Design in Context”, som Det Danske Hus i Palæstina står
bag i samarbejde med tekstildesigner Josefine Gilbert og modedesigner Tine Winther.
Projektet har bl.a. omfattet workshops i Palæstina. Målet er at styrke kvindernes
kreative potentiale og gøre deres produkter mere salgbare i og uden for Palæstina.
De palæstinensiske kvinders arbejde vises nu for første gang i Danmark. Det sker på en
to-dages udstilling på galleriet VESS på Vesterbro i København:
Fernisering: Lørdag d. 18. marts 2017 kl. 15.00 – 20.00
Søndag d. 19. marts 2017 kl. 11.00 – 16.00
Udstillingen fortæller i tekst og billeder om de seneste fem års designarbejde og sætter
fokus på designprocessen som redskab. Udstillingen omfatter også kvindernes seneste
kollektion af tasker med farverige broderier, som besøgende samtidig kan købe eller
bestille. I kollektionen har kvinderne fortolket traditionelle palæstinensiske motiver og
sting med fokus på at skabe nytænkende og personlige broderier.
”Jeg har været med i projektet i fem år, og jeg er meget glad for, at vores arbejde nu
bliver udstillet i Danmark. Jeg er spændt på at høre, hvad danskerne synes om vores
designs,” siger Abla Hantash, tekstildesigner fra byen Dura på Vestbredden i Palæstina.
Ferniseringen lørdag den 18. marts byder på palæstinensisk musik, øl og snacks.
[Flere oplysninger på næste side.]
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Tid og sted for udstillingen:
Fernisering: Lørdag d. 18. marts 2017 kl. 15.00 – 20.00
Søndag d. 19. marts 2017 kl. 11.00 – 16.00
VESS
Oehlenschlægersgade 36
1663 København V
http://vess.dk

Download fotos vedr. udstillingen:
http://bit.ly/2mYijWa
NB: Linket indeholder også billedtekster.

Kontakt:
Josefine Gilbert
Tekstildesigner og underviser
+45 2712 0726 – josefinegilbert@gmail.com
Mads Mariegaard
Kommunikationschef, Det Danske Hus i Palæstina
+970 (0) 594 224 401 – mm@dhip.ps

Det Danske Hus i Palæstina er en uafhængig organisation beliggende i Ramallah i
Palæstina. Huset arbejder for at styrke den gensidige forståelse og respekt mellem
dansk og palæstinensisk kultur. Aktiviteterne omfatter en række kulturelle
udvekslingsprojekter i samarbejde med palæstinensiske og danske partnere. Læs mere
på www.dhip.ps/da
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