PRESSEMEDDELELSE

Menneske og Materiale
Ny særudstilling på DesignMuseum Næstved med projekter af designelever
fra Vallekilde Højskole og Textilskolen i Holte.

Hvad er materialer egentlig for noget? Hvad kan materialer? Hvad kan de ikke? Har de
specielle egenskaber? Og kan særlige materialer få os til at opføre os på bestemte
måder? Alle disse spørgsmål og mange flere har designeleverne fra Vallekilde Højskole
og Textilskolen i Holte kastet sig over i projektet Menneske og Materiale, som vi nu
udstiller resultatet af på Næstved Museum.
Med opgaven at skulle: ”[…] udvikle et individuelt design, som forholder sig bevidst til

materialeegenskaber og materialeforbrug” er eleverne fra de to kreative skoler,
Vallekilde Højskole i Odsherred og Textilskolen i Holte gået til arbejdet på vidt forskellige
måder. Som besøgende på udstillingen vil man komme helt tæt på de innovative
designprocesser og kreative løsninger bag de færdige genstande.
Stort set alt, hvad vi omgiver os med består af noget, der enten er skabt, udvalgt,
forarbejdet og bearbejdet. Alle de materialer, vi hele tiden mødes af, har deres helt egne
kredsløb, hvor de bliver til, forbruges, opslides, tyndslides og ældes. Det er netop disse
vilkår, der har dannet udgangspunktet for elevernes arbejder i udstillingen på Næstved
Museum.
”To vigtige emner er på spil i opgaven, der ligger til grund for den nye udstilling på
Næstved Museum. Nemlig hvor vigtigt det er, at man forstår, hvad de ting, vi omgiver os
med, er produceret af, og det stigende forbrug i den vestlige verden”, udtaler leder af
Næstved Museum Mette Bielefeldt Bruun. ”Vi glæder os til at vise de mange spændende
bud på opgaven”.
Udstillingen åbner søndag d. 10. december kl. 14.00-16.00, hvor alle er
velkomne.
Udstillingen kan ses i perioden d. 10. – 30. December 2017 på
DesignMuseum Næstved i Boderne, Sct. Peder Kirkeplads 8, 4700 Næstved.
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Kontakt:
Mette Bielefeldt Bruun, Leder af Næstved Museum
29 91 94 77 / mbr@museerne.dk
Designmuseum Næstved i Boderne, Sct. Peder Kirkeplads 8, 4700 Næstved
Åbningstider: Tirsdag-lørdag kl. 10-14 / Søndag og helligdage kl. 10-16 / Mandag
lukket Entre: 40 kr. / Børn under 18 år gratis.
Om Næstved Museum: Næstved Kommunes lokalhistoriske museum er beliggende i
de to gamle middelalderbygninger, Boderne og Helligåndshuset. I Boderne vises
udstillinger af kunsthåndværk og design, mens der i Helligåndshuset fortælles Næstveds
historie. Næstved Museum er en del af Museum Sydøstdanmark.
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