Julutställning på muséet Kvarnen i Filipstad med quilts av
Gerda van Laatum-Marree.
På muséet KVARNEN i Filipstad kommer det under tiden 26 november 2016
till 14 januari 2017 bli en särskild utställning med textilkonstnären Gerda
van Laatum-Marrees quiltade konstverk i lapptäcksteknik. Tyvärr avled
Gerda 2014. Hon var känd som en konstnär, som gjorde egna unika designs
och hon var expert på färgkombinationer. Då utställningen kommer att
hållas runt julen 2016, kommer utställningen också innehålla några av
Gerdas vackra julquilts. Vänner som hjälper till att organisera utställningen
kommer att se till att alla täcken kommer helt till sin rätt.
Efter ett kreativt arbetsliv började Gerda år 1995 att quilta. Hon fängslades
omedelbart av de många möjligheterna denna hobby medgav. Under åren
efter 1995, blev hon allt skickligare med att designa och att skapa quilts,
som du kan se på utställningen. Hon besökte många workshops och
quiltveckor. Gerda blev en drivande kraft i en "quiltingbee" i Nederländerna.
Många av hennes arbeten, även stora täcken, är handquiltade. Dessutom
hittar du även täcken, som är quiltade med maskin.
Strax före sin död fick Gerda det hedervärda uppdraget från Svenska Kyrkan
i Filipstad, att designa och skapa ett bårtäcke. Hon har designat bårtäcket,
valt tyger och klippt till det mesta av tyget. Gerda hann skapa en del av
bårtäcket, men arbetet slutfördes av Inger Edwertz från Filipstad och Solveig
Jacobsson från Karlstad. Bårtäcket handquiltades under hundra timmar av
Gerdas "quiltingbee" i Nederländerna. Då bårtäcket används ofta, kan det ej
ingå i utställningen. Men det kan ses på vackra bilder.
På utställningen finns en bilderbok med Gerdas quiltarbeten, samt olika
intressanta quiltböcker att ta del av.
Gerdas make Jacobus, kommer regelbundet att finnas på muséet. Om
intresse finns, är han villig att avtala tid med (quilt)grupper för att visa rund
på utställningen.
Vi vill inbjuda dig att besöka denna speciella utställning!

