
JUL I GALLERIET 

 
 

 

Det emmer af atmosfære, og det er en oplevelse af de helt store at træde ind i pakhuset på den 
gamle station i Ørting.  
 
Tekstilformgiver Anne-Mette C. Christensen er en af gæsteudstillerne. Anne-Mette fortæller: Jeg 
er uddannet tekstilformgiver og arbejder med tekstiltryk inden for både formidling og produktion af 
små serier. Det er materialet, teknikker, farver og mønstre, der i samspil danner   
helhed i mine håndoptrykte tekstiler. Fotos og lag på lag, at genkendelighed bliver til ukendelighed 
eller omvendt er gennemgående tema. 
I mit lille kælderværksted har jeg en fortløbende produktion af interiørtekstiler og accessories til 
dem der prioriterer unika og godt håndværk. 
  
Keramiker Camilla With Aasager gæster også galleriet. Hun er vokset op ved Rude Strand og 
vendte tilbage til Odderegnen i 2009 efter studietid i Århus og Designskolen Kolding 1994 – 2000, 
samt udlandsophold University of Ulster, Art College Belfast 1998-99. Har i dag værksted i Vita 
Park i Odder. Camilla fortæller: Naturen og omgivelserne på egnen er en vedholdende inspiration, 
som jeg ind i mellem bruger helt direkte som dekoration til mine fade. Det kan være krydderurter, 
bregner eller ukrudt fra haven, som giver aftryk og udtryk. 
Brugsting har altid interesseret mig og udfordringen at forene brugsværdien og det æstetiske. 
Desuden laver jeg øreringe i indfarvet porcelæn. Formen laver jeg selv efter knapper fra oldemors 
gemmer eller også standses de ud med små kagedekorationsforme. 

Dorthe Bent har lavet nyt julepynt i glas, en serie af julepynt i hvide sarte nuancer, men også nisser 
med dekoration og nye juletræet. Unika glaskunst bl.a. i form af nye fade inspireret af naturens 
farver og nuancer. Glas-billeder og borde. Udvalget at glaspynt er stort og rummer stor variation, 
fra engle, stjerner i mange størrelser, juletræer og nisser både til at hænge og stå. 

I flere år har Dorthe arbejdet med støbte skulpturer i glas, de sidste 3 år har det optaget hende 
meget at støbe i bronze og det har været et fantastisk møde også at arbejde med bronze. Et 
spændende materiale der både har det fine polerede og samtidig det rå look. Dorthe Bent arbejder 
med at lave smykker i bronze og små menneskefigurer i bronze der sidder på en glasklodser.  
 
I vil møde kontrasten mellem de mange farver og det sarte lyse og lette, det er dejligt at blande 
tekstil med keramik og glas. 



Der bliver meget at se på og blive inspireret af i Galleriet. Køb julegaverne i god tid, find julens 
værtindegaver eller måske noget til dig selv. Gaverne pakkes fint ind, mens du nyder udstillingen. 

 
Der er åbent Kl. 10-15 i weekenderne 25. og 26. nov. -  2. og 3 dec.  9. og 10. dec. 
 

Hele året er der åbent torsdag og fredag 13-17 

Den Gamle Station, Horsensvej 155 Ørting, 8300 Odder. Læs mere på www.dorthebent.dk 

http://www.dorthebent.dk/

