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SY DIN BY - antikke motiver i det århusianske bybillede
Den århusianske broderi-aktions-gruppe Sy Din By har været på jagt efter antikke spor i
Århus, og det er der kommet nogle nye og anderledes broderier ud af med inspiration fra
både bygninger, gravstene og kloakdæksler, der alle har spor fra antikkens kultur og formsprog.
Sammensætning af fotografi og broderi i nogle af værkerne viser spændende muligheder
for perspektiv og dybde. En del af værkerne leger med slående kontraster og skarpe, klare
farver, der sprænger rammerne for, hvad de fleste forventer i forbindelse med broderi,
mens andre opererer indenfor en mere afdæmpet farveskala. Fokus er dog generelt på det
enkle og nærmest grafiske udtryk, og antikkens klassiske elegance skinner igennem i mange af de udstillede værker.
Broderi-aktions-gruppen Sy Din By består af 28 brodøser, som gerne vil slå et slag for broderiet. Ikke bare for at holde liv i et gammelt håndværk men også for at vise, at der er
mange måder at udtrykke sig på igennem broderi. Kun fantasien sætter grænser. Broderi
har i årtusinder været brugt til at udsmykke tøj og brugsting, og særligt broderi på tøj har
igennem historien været et markant statussymbol. I dag er overdådigt håndbroderi på haute couture kjoler stadig forbundet med rigdom, men broderi på tøj i øvrigt betragtes som
gammeldags og kikset. Også broderier til hjemmet har i mange år været forbundet med
noget gammeldags – utallige klokkestrenge og sofastykker har endt deres dage i genbrugsforretninger, fordi den yngre generation ikke ønsker at lægge væg til dem.
Broderigruppen har igennem en del år udfordret hinanden til at bruge de gamle teknikker til
at komme med broderede kommentarer til dét at bo i Århus. Det er tidligere blevet til udstillinger på Kvindemuseet, Århus Rådhus og Tinghuset i Ebeltoft med hvert sit tema.
Antikmuseet på Aarhus Universitet har i en lang årrække vist udstillinger, som sætter den
antikke kulturarv i perspektiv gennem kunstneriske nyfortolkninger og kulturhistoriske udstillinger. I 2008 viste museet udstillingen ”Antikken i Århus”, der har været en af inspirationskilderne for broderi-aktionsgruppen.

Åbning: Tirsdag den 5. december kl. 17.00. Udstillingen kan ses indtil den 28. marts i
Antikmuseets åbningstid, søndag til torsdag fra 12.00-16.00. Gratis adgang.
Yderligere information: Vinnie Nørskov, tlf. 8942 2061, mail: klavn@hum.au.dk
eller Pelse Asboe, tlf. 2810 1165, mail: pelse@broderi-moderne.dk
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