HISTORIEN OM 4 MESSEHAGELER - et skitseprojekt

Forenklet grundplan

Mariehøj Kirke

Grundplan

Mariehøj Kirke blev indviet den 9. marts 1958.
Kirken er opført som en korskirke på et fundament af
granitsten.
Arkitekt: Viggo Hardie – Fischer (1906 - 1983)
Grundplanen udgøres af et kors med korte arme, hvis
hjørner er næsten udfyldt af de tresidede trappehuse.
I opbygningen er korsformen konsekvent gennemført,
og ‘længdeaksen’ giver sig udvendig kun til kende ved
våbenhusets forlængende karakter i vest og ved trapp‘Korgavlen’ i østre korsarm er uden åbninger, mens de
øvrige sider hver optages af et stort vindue.
Opgaven er løst med baggrund I mit fag – med de muligheder og begrænsninger der ligger I væven. Samt min
optagethed af de fysiske og helt konkrete forhold der
gør sig gældelde i vores liv - i dette tilfælde: sognets
vejnet og Kirkebygning.
Helt ærligt…. Så forelskede jeg mig I grundplanen for
Mariehøj Kirke.

Mariehøj sogn

Sognets veje

Anne Mette Larsen 2014

Grundplan og veje - et mønster

Ide:
- enkelhed / lethed
- ingen tydelige symboler
- mere en del af bygningen/rummet end et stykke tøj.
- udnyttelse af vævens mulighed for at væve i to lag med forskellige materialer.
- indfarvning af kæderne i 2 omgange: 2(4) hageler på samme kæde.
- 2 hageler i 1 hagel. Hvid/violet og rød/grøn

Lag 1

Lag 2

Eksempel på brudt mønster

Rød hagel, bag

Grøn hagel, bag

Materialer:
Lag 1: Silke (rød og hvid) 6 tråde/cm
Lag 2: Papirgarn (grøn og violet) 12 tråde/cm
Teknik: Lærred i 2 lag på 5 partier, med bindepunkt for hver 1cm
De viste prøver er vævet på væv med skaftstyring men uden mulighed for at indvæve organiske former, feks. vejnet. På en enkelttrådsstyret væv vil dette være
en mulighed.
Vejnettet er her trykt på det færdige stof - med varierende resultat.

Kirkeårets farver

Model

Messehagel 2 (3+4) hvid/violet

fotograf på vej

Hvid hagel, bag

Hvid hagel, for

Violet hagel, bag

Violet hagel, for

Levende præst med ægte hagel

fra det virkelige liv......

Indfarvning af papirkæderne i køkkenet.
De grønne og violette.

Kæderne hænger til
tørre. 13 ialt.

Indfarvning af
silkekæderne.
De røde og de
‘hvide’.
13 ialt.

Papirkæder køres
på væven.

Silke/papir,
hvid og violet hagel.

Overgang mellem grøn og
violet papirkæde.

Silke/papir,
rød og grøn
hagel.

Overgang mellem hvid/
violet og rød/grøn hagel.

Udsnit hvid hagel.

