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Birgit Kjær Thomsen skrev en gang:  

BEGYNDELSEN 

Jeg fandt en gammel væv på loftet, fandt billeder i 
hukommelsen fra en tur ved Vesterhavet, og kastede mig ud i 
en proces der skulle vise sig, at blive en passion. Det gav mig 
ro i en stresset hverdag. 

Jeg har vævet i mange år, og har udviklet min egen stil, som jeg konstant udfordrer. 
Erfaring og masser af kurser gennem årene, har lært mig nye teknikker og givet mig 
inspiration og lyst til at føre nye idéer ud i livet.. 

LYSTEN 

Jeg udstiller blandt andet på censurerede udstillinger, i kunstforeninger og i virksomheder 
og har vundet flere priser. Mine billeder bliver set af mange mennesker og deres 
reaktioner er for mig, en bekræftelse på, at det jeg brænder for – glæder andre. Så længe 
jeg har lysten med – så længe bliver jeg ved. Lysten til processen, til at skabe og til at se 
resultatet. 

GALLERI 

Barndommens ture ved Vesterhavet, som jeg stadig vender tilbage til. Landskabet fra 
rejser. Naturen lige omkring mig. Min have. Hverdagens små finurligheder. Lys og skygge. 
Her finder jeg mine motiver.  

Mine værker bliver til i en kreativ proces. De mindste billeder udvikler sig undervejs i 
vævningen – frit fra hukommelsen eller fra fotografier fanget i naturen og hverdagen – med 
stor frihed i processen. De større kræver mere kontrol, så her laver jeg skitser, til at styre 
proportioner og perspektiver. 

 

Familien skriver i dag: 

Birgit Kjær Thomsen  l  November 1947 – November 2018 

En sidste udstilling – til ære for billedvæver Birgit Kjær Thomsen 

Birgit startede med at væve i 1989. På det tidspunkt var hun sagsbehandler, med svære 
emner som sygedagpenge, førtidspension og revalidering, mennesker der virkelig havde 
brug for hendes hjælp. 



Hun fandt en gammel væv på loftet, lærte sig selv at overføre drømme til vævede 
mesterværker. Og her fandt hun en adspredelse fra jobbet, der gav ro og glæde. Det var 
meget afslappende for hende at arbejde med væven – uanset livets finurligheder. 

Birgit fandt ud af hun havde talent for håndværket, og at hun kunne bruge garnet til at 
udtrykke sig med - derfor fortsatte hun (heldigvis) med vævningen. 

Hun begyndte på nogle kurser hos kendte vævere og udviklede derfra sine egne teknikker. 

I starten kom inspirationen fra barndommen ved Vesterhavet, et sted Birgit og hendes 
mand, Ole, ofte er kommet tilbage til, og hvor de har nydt deres somre. Også udsigten, fra 
deres hjem, ud over fjorden var en stor inspirationskilde. 
Billeder af hav, sten, klitter, himmel og både, der får en til at drømme om lange ture langs 
stranden, hvor man føler man kan høre havets brusen. 

Birgit fortsatte med at skabe motiver fra naturen, roserne, planterne og de mange blomster 
fra hendes egen smukke have, der var hendes sommer-passion. Hun gengav 
virkeligheden som HUN så den. 

Birgit ville egentlig gerne have været fotograf. Derfor var fotografiet også en vigtig del af de 
vævede billeder. Hun udvalgte sine motiver, tog et billede og lod det danne baggrund på 
væven. Derfor fornemmer man også hvordan hun formåede at bruge fotografiets evne til, 
at fastfryse et splitsekund af handling. 

Hun gjorde hverdagsting og naturlige situationer stoflige og levende, på en måde så man 
føler at man kigger på sig selv og sin egen hverdag. Birgit fangede øjeblikssituationer i 
garn. Selv de abstrakte motiver gemmer også på ting fra naturen, hvis man ser godt efter. 
Hun arbejdede meget med skygger, vinkler og former. Så selvom billederne er 
todimensionelle får man alligevel en fornemmelse af liv og mange flere dimensioner. De 
pirrer ens nysgerrighed og sender fantasien på afveje. 

Birgit søgte ofte Oles respons på hendes billeder og hun gav ham æren for at hendes 
billeder blev mere farverige og sprælske. 

Sideløbende med billedvævningen, blev der også vævet mange viskestykker. Her kunne 
hun lege med farver, som hun så kunne overføre til billederne. Og i arbejdet med 
viskestykkerne kunne hun sætte tankerne på pause. 

Hendes fortrukne materialer var hør, bomuld og silke. Og for Birgit var det meget vigtigt at 
materialerne var i orden, ellers blev det hele trævlet op og smidt ud. 

Det blev en lang og spændende rejse for Birgit ind i kunstens verden. Og hun nød rejsen 
med Ole’s opbakning. Med Ole ved sin side og som sin tro følgesvend – når der skulle 
køres lange ture, sættes udstillinger op og pilles ned – blev det til et eventyr. 

Det blev til rigtig mange udstillinger, både herhjemme og i udlandet. Hun deltog i 
censurerede udstillinger og har modtaget flere flotte priser for sine billeder.  
(En 1. og 3. pris på “Roskilde Åben” og en 2. pris på “VK Udstillingen” – optaget i “101-
kunstnere” i 2015.) 

 


