
 

 

Agnete Bertram – skitse forslag til messehagler 

Jeg har lavet 3 skitseforslag til messehagler. Materialet jeg ønsker at 

udfører messehaglerne i er silke der bemales med silkemaling. Jeg 
arbejder med penselstrøg på stoffet og dette giver et abstrakt udtryk. 

Det abstrakte rum er for mig et frirum det repræsenterer den samme 

omfavnene inklusion jeg oplever i et kirkerum. I et kirkerum er der 

plads til at tiden for en stund kan gå i stå. Der er rum for kærlighed, 

erkendelse og sorg – Et rum for livets største stunder. Jeg arbejder 
med en legemliggørelse af dette rum igennem det abstrakte udtryk 

og derved give plads til at være til.  

Fordi det er abstraktionen der skaber det tidløse rum er mit forslag 

til nye messehagler også holdt meget abstrakte i sit udtryk. Jeg håber 

at I, ligesom jeg selv, kan mærke kirkerummets omfavnelse i mine 

motiver. I praksis ønsker jeg at gøre brug af den klassiske messehagle 
form som jeg vil bemale og indfarve med de farver og motiver som 

kan opleves i mine skitseforslag. Mine tre forslag adskiller sig 

primært i farvevalget som hver især en indre tilstand som et 

menneske vil opleve i et kirkerum – Sorg, håb, kærlighed, savn, lykke. 



 

Den sorte messehagle, omfavner for mig at se nogle svære temaer i 

vores samtid såvel som i vores historie. Emner vi ofte går udenom 
som bod, anger og sorg. Når vi som mennesker konfronteres med 

disse emner reagerer vi ofte ved flugt og fornægtelse, men kun ved 

erkendelse og konfrontation kan vi overkomme dette. Jeg ønsker 

med farvevalget på denne planche at symbolisere erkendelsen af 

disse emner for at skabe en grobund for at blive helet. 

 



 

Med den grønne messehagleskitse ønsker jeg at skabe fornemmelsen 
af en forårsdag i skoven. Jeg ønsker at fange essensen af det liv der 

spire for øjnene af os når vi går i skoven på denne årstid. For at tilføre 

messehaglen en finhed har jeg valgt at arbejde med botaniske 

motiver som broderi ovenpå det bemalede silke. Den sorte tegning i 
min skitse skal illustrere det broderi jeg ønsker at skabe på 

overfladen af det abstrakte rum og derigennem vise sammenspillet 

mellem det abstrakte og det mere figurative. Denne skitse skal 

symbolisere vækst og frodighed og skal akkompagnere de hjertelige 

og lykkelige stunder i kirkerummet. 



 

Den hvide/gyldne messehagle er mit sidste skitseforslag. Jeg ser alle 

strøgene som sjæle der fare til himmels, hvilket for mig er det 
smukkeste billede på en ny rejse. Strøgene minder mig også om da 

englene kom ned på marken for at synge om Jesus barnet. Disse 

udvekslinger mellem to verdener er for mig det reneste og derfor det 

denne messehagle står for. I mit billedunivers indeholder den hvide 
farve en lang række andre farver. Jeg har derfor valgt at mit forslag til 

den hvide messehagle fremstår farverigt. Jeg vil arbejde med denne 

messehagle med alle farverne fra denne skitse, men vil ligge et lag 

tyndt hvidt silke ovenpå det bemalede lag og derved bliver det til et 

spil i den hvide farve frem for en farverig dragt. 


