
I anledning af væver Vibeke Klints 90 år 
 

Vi får et indblik i Vibeke Klints tekstile værker og skitser, når tekstilkonsulent og væver 

Gitte-Annette Knudsen fortæller om sit omfattende analyse- og systematiseringsarbejde af et 

halvt århundredes tekstile skatte. 

 

Torsdag den 10. januar 2019 kl. 17 – 19 

Sted: Gitte-Annettes værksted, Smallegade 52 C, 4. sal. 

 
 

 
Foto: Gitte-Annette Knudsen 

 
Vibeke Klint fyldte 90 år i december 2017, og kort før blev Gitte-Annette Knudsen sammen 

med andre vævere inviteret til at kigge hendes prøvemateriale igennem i hendes 

forhenværende hjem i Taarbæk.  Prøvematerialet, der var samlet i 15 store flyttekasser, 

bestod af vævede prøver på gulvtæpper, kirketekstiler, tegninger, skitser, vikleprøver – alt 

hvad hun har produceret igennem hele sin karriere. Materialet blev doneret til 

Designmuseum Danmark for 6 år siden og har ligget i flyttekasser lige siden. 
 

Gitte-Annette fik mulighed for en arbejdsperiode på Statens Værksteder for Kunst og gik i 

gang med materialet i januar. Nu er hun blevet færdig med at sortere, analysere og registrere 

det store materiale og har netop her i juni tilbageleveret det til Designmuseet.  

21 kridhvide museums kasser blev det til- og en frygtelig masse syrefrit silkepapir imellem 

hver enkelt prøve. 

https://designetc.dk/galleries/vibeke-klint/dsc02554/


 
 

 
Foto: Gitte-Annette Knudsen 

 

Designmuseet har fået en liste med indholdet af hver kasse, og derudover har Gitte-Annette 

fået fotografen Ole Akhøj til at fotograferer hver enkelt prøve i et system, der svarer til 

systemet i kasserne.  



Nu arbejder Gitte-Annette videre med al det materiale, som hun har modtaget fra Vibeke 

Klints tre børn, Le, Jakob og Peter, og det er dette materiale, vi kommer til at se og høre om. 

Det indeholder skitser og en del prøvemateriale af forskellig art, en bred, smuk vifte af hendes 

prøver og også masser af materiale at se og røre ved. Derudover en del fotos fra 

arbejdsprocessen på Statens Værksteder.  

 

Vi vil glæde os til nogle spændende timer sammen med Gitte-Annette, hvor vi dykker ned i 

Vibeke Klints tekstile skatkammer. Servering af en drink og nogle snacks bliver det også til. 

 

 
 

Tilmelding senest 4. januar 2019 mrk. Vibeke Klint på info@designmuseetsvenner.dk 

samtidig med indbetaling af 150 kr. per person til Nordea Konto nr. 5501 6276598 439.  

 

Læs mere: https://www.b.dk/navne/vaevekunstens-dronning 

http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/560/ 

 

På Arrangementsudvalgets vegne, 
Nina Linde 

Næstformand 
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