
GRAFIK: Folk på vej, 
dansesko og bølges-
kvulp er blandt de 
bevægende motiver 
på væggene i Domus 
Felix her i januar.

LEJRE: Kunstner Kirsten 
Lyhnes værker har indta-
get salen i Lejres kulturhus, 
hvor mange gæster deltog i 
ferniseringen og endda køb-
te grafiske værker.

Det gjaldt for eksempel 
Rita Pape, der straks efter 
åbningen købte et af de me-
terhøje grafiske værker i 
blodrøde nuancer.

- Det virker så stofligt og 
er meget flot, men jeg ser nu 
mere en buddha i det mørke 
end en hest, siger Rita Pape 
med et smil efter debat om 
det mørke motiv i værket.

- Når jeg ser på dine bille-
der, er der et ord, der falder 
mig ind, nemlig netværk. 
De kan være store, gen-
nemtrængelige eller mere 
tætte. At vi alle mødes af 
hegn, men du laver huller 
i det, sagde Vivi Holm som 
formand for Lejre Kunstfor-
ening til udstilleren.

Kirsten Lyhne ser nu også 
hegn som noget indre, der 
kan holde et menneske tilba-
ge fra en rejse eller en foran-

dring til noget helt andet.
Den proces har hun selv 

på en måde gennemgået, for 
ganske vist har hun arbejdet 
med kunst hele sit liv - først 
som lærer og siden som un-
derviser i billedkunst, hvor 
hun hele tiden har fået nye 
idéer, påfund og metoder.

- Jeg havde selv en fanta-
stisk lærer i billedkunst på 
det, der nu er Roskilde Gym-
nasium, hvor Søren Keil 
lærte os at ætse på kobber-
plader som 17-årige. Det var 
helt vildt, fortæller Kirsten 
Lyhne Christiansen.

Siden har hun udforsket 
alle former for billedkunst, 
efterladt sig en kæmpehval 
på én skole og andre værker 
på andre skoler. 

Men de senere år har hun 
især udforsket grænserne 
for grafiske værker, hvor 
hun lige hurtigt fortæller 
om bare fem-seks forskelli-
ge teknikker, som hun har 
brugt til de værker, der nu 
pryder salen i Domus Felix.

- Alle billederne med men-
nesker er startet som mono-
typi på en 12-20 centimeter 

kobberplade, som så er for-
størret op og trykt i otte far-
ver hos en dygtig fotograf, 
jeg arbejder sammen med, 
forklarer Kirsten Lyhne.

Hendes kolleger fra flere 
skoler er atter imponere-
de. Det er Holmeagersko-
len, Sankt Jørgens Skole og 
Himmelev Skole.

- Da jeg gik på efterløn, 
fik jeg jo mere tid til selv at 
arbejde med værkerne, så 
jeg kan tillade mig at bruge 
mere tid på det. For et år si-
den begyndte jeg også at ud-
stille, men det er noget helt 
andet end at undervise. Man 
føler sig så nøgen, fortæller 
Kirsten Lyhne.

Det er hun nu langt fra, 
som hun slår ud med arme-
ne og forklarer videre om de 
mange processer, de enkelte 
grafiske værker har været 
igennem.

For nemt og hurtigt be-
høver det ikke at gå med de 
grafiske værker, der har sin 
egen stoflighed.

Udstillingen i Lejre er hen-
des fjerde, og den kan ses re-
sten af januar måned.

Kirsten Lyhne laver i øv-
rigt også bronze-figurer, 
men de var kun med til fer-
niseringen. 
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Se flere billeder på

/lejre

Hun udforsker 
grænserne

Kunstner Kirsten Lyhne Christiansen ved nogle af de meterhøje grafiske værker af mennesker.  
 Foto: Rita Vestergård

Et glimt fra ferniseringen i udstillingen i Domus Felix i Lejre. Udstillingen kan ses måneden ud, når der er 
åbent i kulturhuset.

Merethe Johansen og Alice Christiansen studerer de grafiske værker, der er lavet i mange forskellige tek-
nikker. 

LEJRE: Der er Strik & Byt i 
strikkesalonen på Hvalsø 
Bibliotek torsdag den 17. ja-
nuar klokken 19.30-21.30.

Her kan man bytte el-
ler sælge overskudsgarn, 
strikkepinde, hæklepinde, 
opskrifter. Er man gået i stå 

ved et arbejde, kan Jane Ro-
sengaard Sørensen hjælpe. 

Udover at være biblioteks-
assistent på Lejre Bibliotek 
& Arkiv er hun også uddan-
net håndarbejdslærer. 

Strikkesalonen er et til-
bud til kreative borgere med 

pop-op af bøger om hånd-
arbejde. Man kan tage ynd-
lingshåndarbejdet og større 
børn med.

Det er gratis, men man 
skal booke billet via hjem-
meside eller biblioteket.

Strik & byt ved første  salon i år
KR. SONNERUP: Hornsher-
reds Folkedansere holder le-
gestue lørdag den 26. januar 
klokken 18-23.30 på Firklø-
verskolen i Kirke Sonnerup.

- Alle er velkomne til at 
danse folkedanse som pol-
ka, hopsa, vals og meget 

mere. Begrebet legestue ud-
springer af det gamle udtryk 
A Liegstouw, som er benæv-
nelsen for et bal.

Det fortæller Birthe Fry-
denlund, formand for folke-
danserforeningen.

Legestuen begynder klok-

ken 18, hvor danserne spiser 
deres medbragte mad, hvor-
efter Horns Herreds Spil-
lemænd spiller op til dans, 
som ledes af Jannie Mejer. 
Der er kaffepause.

Folkedansere holder legestue


