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M
erete Zacho arbejder med 

det _rene og ru, håndgjorte 

paplf. 

En form for gækkebreve med 

ombøjede kanter, der kaster skygge. 

Kan lede ranken hen på marker set 

fra scor højde en forsommermorgen. 

Eller havet. Himlen i 

Samler papir på sine rejser, sidse ril 

Amalfi. Fremstiller selv mindre stykker 

papir. 

Rører farvepigmencer op i vand og 

gummiarabJCum i sarte transparente 

nuancer af ultramarin, kobolt og preus

serbla. Sandede farver, jordfarver. 

Lide sort, meger hvide. 

Indfarver papiret. Atelierers gulv 

bliver bruge som arbejdsbord. Maler 

med pensel. Stænker. Dupper. 

Trykblokke bliver funder eller 

skæres ud i træ. Blokken efterlader 

srøvede stempler på papirets fibre. 

Hun river forsigtige papiret i styk

ker. Vender måske vrangen udad. Folder 

kvadrater over diagonalen. Foldebille

dets collage af skæve trekanter, kvadrater 

og rektangler behæftes med håndrevede 

organiske ornamenter. 

En løs geometri. En løs fæstning 

med lim på et score ark papir. En let lak. 

Hvert papirmalen afsluttes - som en 

ikon - med en lille kanestribe, i bladguld 

eller sølv. 

Dea Trier Mø,·ch. 

forfatter og k11mtmr. foråret I 993. 

Merete Zacho 

V
æveren har en skitse. Den kan fastlægge alt - men det 

er der ikke så meget sjov ved. Så Annette Graae har et 

åbent udkast - og score friheder. 

Så væver man nedefra. Normalt rulles det færdige arbejde 

om bommen, så man ikke kan se dec. Men Annette Graae har 

hele billeder hængende og synlige. Som en helhed. 

Den lodrette tråd - trenden - er ofte neutral - men Annerre 

Graae kan li' ar den har sin egen farve og spiller med. 

Hun starter med ae slå sin islæt ind forneden, et par rækker. 

Et mønster. Der skal der leves op til siden. 

Farverne vælges - der er ret mange. 

-
Materialerne vælges - der er i hvert fald hør, 

uld, bomuld og viscose og måske et par ring mere. 

Viscosen bar en blank overflade der lyser og fanger 

øjer. 

Farver og form styres - men ikke så stærkt 

ar væveren keder sig. Skitsen er udgangspunkter for 

erfaringer og oplevelser undervejs . 

Der skiftes materiale og farve, der varieres 

Annette Graae 
tykkelse, der opbygges flader med levende spil, med 

deres egen tekstur og deres eger samspil - det ned

efter i bi lieder er afklaret, der der skal ske ovenfor venter med 

muligheder og hemmeligheder. 

Vores øjne kan vandre runde. 

I "'Atrani I" er der en linie og nogle trigonometriske trekanter -

der gentages når afslutningerne nærmer sig. Og så bygges der 

ro sidefløje op som klippesider med masser af farve og struktur. 

Mellem dem ligger by og marker i lys. Der løfter sig en hen

slænge frihed over klyngen af sammenvoksede huse. 

I "Atrani li'" er der en srarr med kors, sådan som de males 

på trappernes lodrette - sådan set frie - Aade. Der er er lyst parti 

- som er kik gennem en dør. Og en blågul figur på vej ud, den 

spreder glæde. 

""Evencyrtæppe" hviler på gule og grønne firkanter forneden 

- men pendanten foroven har flere farver og former og er kvadrat 

med viscosens fortryllende lys. 



stiftmosaik og gobelinvævning, idet stifterne lægges i linjer, der 

understreger mottvecs form, akkurat som tråden fremhæver for

men i billedvævning. Mange af mosaikkerne mindede en hel del 

om gamle gobeliner. 

På San Cacaldo, ligger det lige for ae vandre i de omgivende 

bjerge - ellers kommer man ingen vegne. Vi gik rur på de stejle 

trapper og scier, som fører igennem små 

landsbyer på bjergsiden, eller kastanje-
,,__,......, 

skove, og langs kilder, som hist og her 

danner badekar, som man forfrisker sig i. 

En smuk og uforudsigelig natur, som vi 

begge håber at vende tilbage ri!. 
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clsl:illingen Rejsebilleder rager udgangspunkt i en legatrejse 

_ :iCRom og San Cacaldo i Amalfi i efteråret 1991, men de ro - ----
kunstnere har også henter inspiration på rejser Iwer for sig, f.eks. 

cil Egypten og Tyrkiet, eller i Danmark. Rejsen cil Icalien skabte 

er fællesskab, som har haft scor betydning for de værker, som 

udstilles. 

Annette Graae udstiller syv score vævninger, som mociv

mæssigc beskæftiger sig med mennesker, planter, natur og stor

by. Farverne er skiftevis lysende og mørke, klare og slørede, og 

materialerne spænder fra fine, tynde garn cil fyldigere scofscrim

ler, som er væver sammen til /lader fulde af koncrascer. 

I Merete Zachos geomecriske folde/malebilleder fornemmer 

man pompejanske farver og mosaikker fra antikken, men også ec 

slægtskab med moderne, compucecudviklede mulci

media. Billedernes geometriske imperfekcionisme er 

af samme art som den, der fik de gamle kulturers 

kunstnere til at indføre en fejl i deres værker. Guder

ne blev fornærmede over det perfekte. 

,aede på Piazza Rocunda i Rom med Pancheon 

genbo. Hjemmefra havde vi forberede os på 

at se mosaikker og freskomalerier i de romerske kirker. Jo flere vi 

så, jo mere spændende blev dec. 

En uforudset oplevelse var mosaikgulvene, de såkaldte 

cosmaciske mosaikker med deres geometriske mønstre og cirkler, 

crekancer og stjerner, mange seeder samler i tæppelignende ori

entalske mønstre. Kombinationen af stiftmosaikkernes klare far

ver iblander guld, freskomaleriernes kalkede motiver og disse 

gulve var betagende. 

På arkæologisk museum i Napoli så vi mosaikker lage med 

stifter, der ikke var scørre end cændscikshoveder. D isse mosaik

ker bestyrkede os i oplevelsen af, ae der er er slægtskab mellem 
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Merete Zacho. Anebillede. 70xl 50 cm. 
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Merete Zc1cho. Pyramide. 70x150 cm. 
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Annette Graae. Teaterpladsen. 200x200 cm. 





Der er seks former - dansende halvmåner i ædende røde -

som flammer - for sii vide de scærkesce farver I billedet. 

Ec felt med bl.i kvadrater - grønt minus gule bli'r til bliic. De 

sidder som urolige noder. Bli'r mørkere og tættere under tre 

plancev,~·kscer, nu amkuleres den grønne skala. 

Og sii der ikke Jordfaste bånd - rode flagrende skyer der 

vc:nder i luften som bbde. 

Der er også mørkere vævninger. 

"Forandringer I Katten· har vandrecce bånd af lodrette stri

ber og lodrecrt bånd af kryds og vinkler og timeglas. I mørket 

gløder de røde nuancer, der lyser grønt, der lurer lyserøde, men 

forse og fremmest fanger øiec v1scosens glans i det bla - og ska

ber sin egen cværgaende bevægelighed. 

Billedtæpperne folger god tekstil crad1t1on. De trækker frie på 

mønstre vi kender og mønsm, der opstår. Og de nærmer sig 

mere eller mindre forpligtende der figurative. 

Der er motiver. mm ikke for ae vi skal hvile i dem og kun 

st afbildning. Der er mønstervirkninger, men ikke for ae vi skal 

bindes af enkle rytmiske gentagelser. 

Dee egentlige hvilepunkt - den samlede sansning og 

opmærksomhed for der sensitive ØJe - findes der hvor det skal 

søges. I en afvtcjec fornemmelse for materialers og formers møde, 

1 en vibrerende vanac,on, og i en vævnings særegne musikalitet. 

Der er hvile og eventyr 

Og Jer er Jer ae der ikke males på overfladen som i olie- og 

akrylbilleder. Tr:iden er gennemvædec af den farve der m1r alc 

kommer ni alt berører vores oplevelsesfelt dybest. Harv, sans 

for mystik, så er det farven der står hos - for senere ae udvides 

cil der farvefri ,ncec som er alt 

l Annette Graac:s billedtæpper - og her følger jeg med glæde 

Peter Seebergs oplevelse - "ledes man ind I nye, men ikke frem

med land, hele sc:lvfølgeligt og nærværende". 

Vagn Stem, 

dighr ogfor/ullor. 1993 




