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FORHOLDER SIG TIL
UDSTILLINGENS TITEL,
PÅ FLERE PLANER.

”Er alt som det ser ud til at være? Det har vi i fællesskab begået et bud
på, med hver vores tilgang. Der er ånd overalt, i alt. Frederiksberg Have
besidder en ånd, min blå Toyota Aygo besidder en ånd, du og jeg og os
allesammen er åndelige væsener. Og jeg tror på at vi er forbundne
“behind the scenes”, så at sige. At når vi er stille, kan vi på et åndeligt
plan kommunikere. Det åndelige manifesterer sig også materielt igennem
kunstneriske frembringelser. Jeg har inviteret 8 andre kunstnere til at
vise deres ånd med nogle spændende, tankevækkende og smukke
kunstgenstande i tekstil, drivtømmer, guld, sølv, stentøj og keramik.
Jeg har udvalgt præcis denne skønne kunstnerflok udfra deres sanselige,
humoristiske, filosofiske og sofistikerede virke. De ønsker alle, inklusiv mig
selv, at vise verden, at når vi åbner sanseapparatet rummer verden en
ekstra dimension, som er større end den vores bevidsthed indfanger.
Det er ikke alt vi kan eller skal forstå; vi giver plads til åndeligheden og
ufatteligheden.” Siger Michael Weihe.
Værkerne indbyder til, at man som ”gæst” kan kravle op, smage eller føle
på dem, og lade sig beruse. Udstillingen er gratis at besøge, og holder
åben alle ugens dage hele juli måned 2021.

Spiritus

Sølvsmed Michael Weihe, Frederiksberg

“Spiritus” Er for mig at ånde. Og med vores ånder, gode eller dårlige, deler vi verden.
Den luft jeg indånder, har måske netop været nede i dine lunger at vende inden. Vi
kan godt opfatte, at vi er isolerede væsner, i hver vores sfære, men helt simpelt, er
vi blandt andet forbundet via vores ånde. Dette leger jeg med i min æske, med låg
i ibenholt og lukketøj i guld og pink safir, som jeg kalder “Lækker dåse mod dårlige
ånder”.
Med min “Ellehammerøse” med skaft i ibenholt, et af mine foretrukne materialer,
leger jeg sammen med pottemager Sigrid Hovmand, og vi tager “Spiritus” bogstaveligt i form af en bowle og tilhørende kopper i stentøj, til servering af alkoholiske drikke.
Jeg når yderligere de højere luftlag, med et afstøbt element fra Ellehammer Laboratoriums fabrikation, integreret i skaftet og griber ind i denne pionérvirksomheds energi,
som bragte Jacob Ellehammer til at lette fra jordens overflade.
Flere elementer fra Jacob Ellehammer er brugt i min installation “Let”, herunder hans
sølvbeklædte stok, prototype på propél til Tivolibådene og forskellige karburatorer fra
blandt andet en Ford T. Min far var beskæftiget i virksomheden i en årrække og det
kan ikke udelukkes at have en freudiansk betydning, at jeg netop griber ind i et univers
han har været en del af.

”Lækker dåse mod dårlige ånder” MICHAEL WEIHE

”Subtle manoeuvres”
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Smykkekunstner Ruth Elvira Gilmour, Østerbro

Beginning with pre-woven silk, I have created this diptych of framed textile artworks
by applying digital rendering processes, needlework and intuitive gestures to split

RUTH ELVIRA GILMOUR

the dyed material apart and produce vulnerable imagery. Innumerable threads that
are reminiscent of old communication systems are made through processes of
fraying, folding, isolating and knotting. Grappling with immateriality, I investigate
and experiment with the micro fragments gathered from my studio.
Subtle manoeuvers shows an image of my hands appearing to multiply and
weather simultaneously. Alongside is a counterpart produced from the frayed,
remnant threads, knotted and weaved back to a textile body.
Ruth Gilmour is a Scottish artist that studied Craft and graduated with a
BFA(Hons) from Glasgow School of Art in 2017 and an MFA from HDK-Valand in
2020. Her artistic research challenges notions of a self-contained, stable self by
expressing and animating various concepts of being.
Subtle manoeuvres / 2021 / Silk / Dimensions variable.
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“Spiritus” PAULA LINDBLOM

Smykkekunstner Paula Lindblom, Göteborg

Jag har under mina år som smyckekonstnär ägnat mig åt återbruk, recycling, upcycling. Att se värdet i det som andra ser som skräp, att skriva in material i en annan
kontext, höja värdet på materialet genom att placera det i smyckekonstkontexten,
bärbart, ställningstagande, statement. Jag förhåller mig till mitt konstnärskap med
nyfikenhet, humor, värme och allvar.
Nu har jag tagit mig an ”SPIRITUS”, ett ämne som är stort, existentiellt och djupt, som
det djupaste mörkaste vatten. Min idé inför ”SPIRITUS” är min sorg efter min mamma
som flög ifrån oss i maj 2020. Jag har plockat drivved vid vattnet där jag växte upp, en
ö på östkusten i Sverige. Jag har sparat servetter från min mammas begravningsfika,
servetter med änglar på. Dom har jag applicerat på drivveden och gjort broscher av,
för att kunna bära minnet nära hjärtat, att ständigt bli påmind om att hon nu förvandlats till en kraft, dimma, en ängel som vakar över oss. Min mamma trodde på änglar
och det för jag vidare.
Jag har också lekt med symboler av änglar, fjärilar och fjädrar. Om en råkar på en fjäder
så finns det några som tror att en ängel varit på besök. Det tror även jag. Det är en
tröst, en styrka att inte vara ensam, utan att det finns fortsatta krafter som vill oss väl,
som vakar över oss. Precis som en fjäril lätt sveper förbi, buren av vinden, far fjädern
och änglar också runt oss, vi kanske inte alltid ser det men vi kan känna vingslagen

när vi som mest behöver det.
Från en själ till en annan.
Spiritus på svenska är ande, själ.
Jag tror på att vi har våra skyddsänglar och andar runt oss, dom
vakar och leder oss rätt. Men
ibland tappar vi kompassen, blir
vilsna och då kan dessa smycken
och talismaner hjälpa oss på
vägen igen.
Paula Lindblom smyckekonstnär
med en MFA, HDK-Valand- Academy of Art and Design, Konsthantverk 2003. Göteborg Sverige.
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Guldsmed Andreas Exner, Ringkøbing

Efter at have arbejdet på forskellige værksteder- blandt andet Georg Jensen i København
og hos en guldsmed i Norge (Larvik), startede jeg mit eget værksted i 1990 i Århus.
Jeg havde siden værksted i Ringkøbing i 22 år. Dette værksted havde jeg indtil 2016,
hvor jeg begyndte på en ny uddannelse, nemlig som organist.
Undervejs har jeg ud over ”almindelige” smykker lavet en del kirkesølv og mere specielle
opgaver som en borgmesterkæde til Jammerbugt Kommune, en nøjagtig kopi af
Christian d. 4. s orden ”Den væbnede Arm” for Koldinghus Museum og en broche til
Hendes Majestæt Dronning Margrethe i anledning af hendes besøg i Ringkøbing.
Jeg har arbejdet med emalje siden jeg var 12- 14 år på min forældres værksted; det har
altid interesseret mig at arbejde med det materiale, det er så levende, og farverne er så
smukke.Jeg har undervist i emaljearbejde på forskellige aftenskoler og højskoler siden
1988. Arbejdet med emalje foretager jeg stadig, nu på et mindre værksted.
Udstillingens arbejdstitel ”Spiritus”, fik mig til at tænke følgende:

“Klit ved Vesterhavet” ANDREAS EXNER

- At sætte ånd fri
- Man befries fra adfærdsmønstre og hæmninger
- Mentale tømmermænd
Andreas Exner f. 1961. Udlært guldsmed hos min far Bent Exner i 1985
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Pottemager Sigrid Hovmand, Samsø

Beruselse, misbrug, afslapning, fest, social samvær, smag, hygge, gift, angstdæmpende, nydelse, historie, kultur, druk, afhængighed.
For mig er valget naturligt faldet på det sociale, festen og hyggen.
En bowle med tilhørende øse. Til Gløgg eller punch og som samtidig kan bruges til
suppe og stuvning, gerne med tilhørende krus/skåle. Tænker det er til en familie
eller et lille selvskab, og i en størrelse med et harmonisk forhold mellem skål og ske.
Jeg vil lave den uden dekoration, så der visuelt gives plads til den store ske.
Som udgangspunkt tages hensyn til både brugsværdi og æstetik. Hvor de to
materialer, ler og metal, med deres forskellige egenskaber samlet giver hinanden
en større værdi og komplementerer hinanden.
Stentøjet, formet med en vis tyngde, der med sin masse holder på varme/kulde.
Sølv der er brugbart meget tyndere og lettere.
Som kunsthåndværkere med træning i håndværket, her sølvsmed og pottemager, er
udførelse, funktion og håndtering grundlæggende. Man er fleksibel og det giver god
mening at arbejde i mindre antal og lave enkeltstående unikke ting.

”Punch” SIGRID HOVMAND OG MICHAEL WEIHE
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Keramiker Bettina Storm, Rødovre

I sagens tjeneste, er værkerne udført under heftig påvirkning af
spiritus. Værkerne er i porcelæn, glasur og 24 karat guld lustre.

”Spiritus” BETTINA STORM
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Fotograf Jeanette Philipsen, Nørrebro

Vi skal have noget at tro på, for at stå op og spise müsli, men det er en personlig sag.
Det spirituelle er for mig mega privat, og skal ikke nødvendigvis deles med andre.
Du ved aldrig, hvornår du ender med at bede en bøn til noget, du aldrig havde
regnet med. Det er svært for mennesket, at der ikke er nogen forklaring. Spiritualitet
er for mig søgen efter mening med tilværelsen og retfærdiggørelse af vores plads på
jorden. Jeg tror på alt… Spiritualitet er tæt på, det er farve og formløst. Jeg har altid
synes, at det er mærkeligt, at nogle mennesker føler, at de skal tage langt væk for at
finde meningen med livet. Den er jo lige her.
Det er som om, at når vi runder 45 år, så bliver det et løb mod, at vi er ved at gå i
forfald, og så flygter vi fra det så hurtigt vi kan. Det handler bare om at åbne øjnene,
tit er tingene faktisk bare det vi ser, måske er der ikke noget nyt. Vi skal fokusere på,
at bruge vores sanser. Italesættelse kan være dræbende, især når det kommer til
inspiration og kunstnerisk proces. Jeg arbejder bedst ved, at motiverne kommer til
mig. Man skal ikke gøre billeder til noget de ikke er, tillæg ikke noget fokus, det ikke
er berettiget. Det samme gælder spirituelle ritualer. Gruppificering af det spirituelle,
og udførelse af ritualer fjerner fokus fra det du søger. Har du overhovedet brug for, at
finde mening? Når du står overfor et valg, og overlader det til din inituion, så er du i
troen om, at det er det rigtige valg. Jeg tror ikke, at man kan være ikke troende. Du er
troende, du kan ikke leve uden tro. Du overlader din skæbne til noget, fordi at du tror
på det.

“Untitled” JEANETTE PHILIPSEN

”Sleeping Beauty” MARI KETO
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Smykkekunstner Mari Keto, Østerbro

Mari Keto builds her art aesthetics with jewelry related materials. Her works are
composed of diamonds, silver, pearls and stones. At exhibition Spirit Keto portraits
decay in several ways. She uses skull and skeleton in her telling about loss of Spirit
to hypocrisy and selfishness.
Mari Keto b. 1975, lives and works in Copenhagen.

Jeg har valgt at smede en helt
anderledes udgave af Mint Julep

partys, hvor kvinderne drikker Dry Martinis, og mændene drikker amerikansk whiskye
(med e til sidst som i Irsk whiskye), der selvfølgelig skal være Bourbon – Jack Daniels,
hvis man hedder Harry Hole. Men, det skal selvfølgelig være den klassiske sydstatsdrink, den officielle Kentucky Derby drink, den legendariske cocktail Mint Julep, der
drikkes af sølvbægre, der har ligget i fryseren, og hvor whiskeyen er piftet op med
frisk mynte knust i sukker som i en mojito eller sødet med en myntesukkerlage og
pyntet med frisk mynte og masser af knust is. Kunsten at drikke den ikoniske Mint
Julep består i kun at holde øverst og nederst på det frosne sølvbæger, så frosten
bevares. Og så sippe drinken op gennem et kort sugerør.

sølvbægret – en form og en udstråling, som står for noget helt
andet end det gamle syden. Jeg
har smedet fem sølvbægre, fordi
vi må samles fem i coronatiden –
og jeg har sat 2021 og en corona
i bunden af bægrene, så kan
eftertiden fortælle historien om
de mærkelige coronaår, mens de
får en Mint Julep – drinken, der
har rødder tilbage til 1770.

Julep-sølvbægre er blevet et samlerobjekt – da man oprindelig ikke nøjes med at købe
drinken, men også købte bægret – der kunne vælges mellem sølvbægre og tinbægre.
Sølvbægrene blev også brugt som præmier, og ofte var der kendtes initialer på fx den
siddende præsident, eller der var graveret en begivenhed med dato og årstal.
På grund af drinkens ekstreme popularitet i USA bliver Mint Julep bægre brugt til at
fejre begivenheder, særlige lejligheder og bedrifter i alle samfundslag, fra en stolt far,
der ønsker at fejre sin datters ægteskab, og helt op til præsidenten.

Min corona minder mere om en
sol og skal få os til at tænke på,
at nu kommer solen og jager
virus væk - og så kan man med
fordel også drikke iskoldt vand af
sølvbægret – mere dansk end the
Old South’s whiskeye.

CLAUS BJERRING

Spiritus? – det er noget, man drikker i USA, noget historisk fra 20’ernes spiritusforbud
og fra 50’erne som i MadMen med smukke mennesker i smukt tøj og til cocktail-

”Mint Julep”
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Sølvsmed og Billedhugger, Claus Bjerring, Østerbro

Tak til Aktiv Guld og Frits Pedersen for donationer.

SØLVSMED OG BILLEDHUGGER CLAUS BJERRING

SMYKKEKUNSTNER MARI KETO

FOTOGRAF JEANETTE PHILIPSEN

KERAMIKER BETTINA STORM

POTTEMAGER SIGRID HOVMAND

GULDSMED ANDREAS EXNER

SMYKKEKUNSTNER PAULA LINDBLOM

SMYKKEKUNSTNER RUTH ELVIRA GILMOUR

SØLVSMED MICHAEL WEIHE

Spiritus

Gammel Kongevej 179 • 1850 Frederiksberg C
WWW.MICHAELWEIHE.COM

