Pressemeddelelse:

Fra Nødvendighed til Overflod
Give-Egnens Museum glæder sig til at slå dørene op til en ny og for museet anderledes udstilling.
I udstillingen ses gamle og slidte genstande i strik side om side med ny-strikkede genstande, der er designet
netop med inspiration i de gamle.
”Fra Nødvendighed til Overflod” – er titlen på udstillingen, der kan opleves på Give-Egnens Museum fra 7.
marts til 6. april 2015. Temaet er kort fortalt stik. Men den bagvedliggende historie rummer meget mere
end strikketøj. Fortællingen starter dengang, hvor det at strikke var en nødvendighed, for at familien fik tøj
på kroppen. Det står i kontrast til i dag, hvor det igen er blevet moderne at strikke. Nu handler det dog kun
om at strikke af lyst, og hjemmestrik er blevet en luksusvare.
Det gamle og nye udstilles side om side. Dermed kan man se, hvordan teknikker og mønstre går igen, mens
funktion og design er opdateret til 2015. Selvom museumsgenstandene er fra den tid, hvor de er strikket af
nødvendighed, er der flere eksempler på fine mønstre og svære teknikker blandt dem.
Bag den moderne strik finder man GEM’erne - Garn Elskende Mesdames, der består af Else Bank Jørgensen,
Hanne Pjedsted, Ebba Melsen, Emmy Hansen og Solveig Damgaard. Gruppen af meget strikkekyndige
kvinder har haft gang i strikketøjet i mange år både professionelt og privat. Pindende har arbejdet ekstra
stærkt de sidste par måneder, for at få de nydesignede modeller færdig til udstillingsåbningen. Der har
blandt andet været pres på fordi inspirationen fra museets gamle nødvendigheds og nøjsomhedsgenstande
er blevet ved med at give ideer til nye modeller.
Give-Egnens Museum er meget glad for samarbejdet med GEM’erne. Nyfortolkningerne i ”Fra
Nødvendighed til Overflod” er med til at kaste et nyt lys på de gamle strikkede genstande, og bringe nogle
andre fortællinger ind. Marts måned kommer til at stå i strikkens tegn på museet. I forbindelse med
udstillingen arrangeres en strikkecafe og et foredrag om strik.

Fotos:

GEM’erne - Garn Elskende Mesdames foran nogle af deres mange nydesignede
genstande til udstillingen ”Fra Nødvendighed til Overflod”.
- Museumsleder Anne Skinnerup ser nærmere på hårnettets fine detaljer.
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