STRØGET
Messehagel med påtrykt penselstrøg.
Messehaglen er syet af stof, hvorpå
der er påtrykt et penselstrøg.
Stoffet kan være tungt eller let, og dermed tilpasse sig den enkelte kirke,
dennes arkitektur, landskabet udenfor,
meningheden, men også selve farven
på messehaglen og dens liturgiske betydning.
Penselstrøget er mekanisk, men det er
tydeligt, at det er lavet med hånden.
Penselstrøget kan trykkes med forskellige liturgiske farver på en hvid, sort
eller farvet bund. Men det kan også
trykkes på en tynd og delvis transparent stofkvalitet, således at foerstoffet
skinner igennem.
Jeg har arbejdet med det håndholdte
penselstrøg i 15 år og strøget er efterhånden blevet mit karakteristiske kendemærke. Penselstrøget adskilller sig
markant fra en regulær linje, da den
har det menneskelige aspekt i sig små fejl, klumper, ujævnheder, bøjninger m.m. Men især det jeg kalder “fødderne” - de tykke klumper der opstår,
der hvor penslen starter ved stoffets
nederste kant.
Linjerne ser umiddelbart ens ud, men
ikke to strøg er ens - alle er unikke.
Det menneskelige udtryk i messehaglens udtryk, refererer derfor også til det
kristne budskab om, at vi som mennesker alle er forskellige og alle indeholder fejl og mangler. Fejl og mangler
bliver til det smukke i helheden.
Ruth Campau
www.campau.dk

Sort print på grå baggrund

Detalje, penselsstrøg med eksempel på ’fødder’
Ruth Campau

’Sølv’-print på hvid baggrund

’Guld’-print på hvid baggrund

EVERY COLOR YOU ARE
Flerfarvet messehagel med lammeskind
Messehaglen er tænkt som en mere
all-round messehagel, som kan bruges
både inde og ude. Den kan også bruges ved forskellige lejligheder, da der er
brugt flere liturgiske farver i samme hagel - grøn, sort, violet, hvid.
Messehaglen er syet af forskellige stoffer
i forskellige kvaliteter. Stofferne er syet
sammen i striber på trods af forskellighederne - fra ædle uldkvaliteter til mere
syntetiske pop-kvaliteter.
De forskellige kvaliteter refererer til, at vi
som mennesker har forskellige kvaliteter,
men at vi sagtens kan leve side om side,
hvis vi accepterer forskellighederne.
Et billede på en rummelig dansk folkekirke
En af striberne er desuden gråt lammeskind. Præsten er i den kristne fortælling fårehyrden, der passer på sine får
(meningheden). Derfor kommer pelsen
ind og giver et bud på et dybere betydningslag.
Ruth Campau
www.campau.dk

