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Velkommen �l mi� Galleri!

Jeg vever i bildevevteknikk, sier jeg lager vevde bilder, og kaller meg sjøl amatørbildevever. I noen grad kombinerer jeg de�e med enkelt broderi og andre teknikker. I Galleriet mi� på
Interne�et (www.gjessing.as) viser jeg bilder jeg har vevd de siste åra. Jeg har malt bilder �dligere òg, og en del av disse bildene finner du i de�e Galleriet. Galleriet er åpent fra morgen �l
kveld, na� og dag, året rundt, både røde dager i kalenderen og svarte, som det sømmer seg på Interne�et. All�d �l tjeneste for deg!

Vennlig hilsen

Jo Gjessing, Kullbrennervegen 1, 2055 Nordkisa. Telefon: 45 41 33 68. Epost: jo@gjessing.as. Vevde bilder: www.gjessing.as.

Å veve = å meditere

usker du at det kom en liten ar)kkel i Galleriet om det interessante ne*dsskri+et «Handwoven» som du kan få
)lsendt rgelmessig, gra)s, som e-post. I siste nummer åpner «Handwoven» med en spennende ar)kkel av Sarah Neubert om
«Woven Flow: Weaving As Medita)on» (se her).

Sarah Neubert åpner ar)kkelen med å gjengi en rekke vitnesbyrd fra eget og andres liv om hvordan det å meditere har gi;
henne og andre et bedre og sunnere liv psykologisk se;.

Lucy Poskit som bor og vever i Victoria, Bri)sh Columbia, forteller for eksempel: «A couple of years ago I developed a chronic
case of insomnia. . . . It was the lowest I’d ever been: incredibly depressed, medicated, exhausted, and afraid. I spent my days
worrying about if I’d be able to sleep at night, and my nights worrying about how I was going to func)on the next day without
any sleep. The insomnia went on for months . . . un)l I started weaving again.»

► Les hele ar)kkelen her.

Ny uts�llingssal

 Galleriet har jeg åpnet en ny us)llingssal. Dessverre er ingen )ng uts)lt der foreløpig, men det skal det snart bli en
forandring på.  Men følg med - det kommer spennende små )ng ganske raskt, inspirert av Yngvar Larsens uts)lling våren 2020!

«På sine vandringer i landskapet plukker Larsen opp gjenstander som han holder frem, som om de skulle være miniskulpturer
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funnet på bakken. Eller han lar en flaske, en melkekartong eller en snøball fungere som en sokkel for en planke eller et rør, og
vipps så har vi en skulptur,» skriver professor i kunsthistorie Øivind Storm Bjerke i Klassekampen 1. april 2020. Og han starter
ar)kkelen sin sånn: «Knapt noe medium egner seg bedre for en forfltning fra gallerirommet )l digitale plaNormer enn
fotografiet. Yngvar Larsen er en kunstner som bevisst bruker ne;et )l formidling av egne arbeider, noe som blant annet har
resultert i Instagram-prosjektet #yngvarcountsteps.» Den nye uts)llingssalen, «2020 Små )ng», finner du i menyen under
GALLERIET.

Ny� bilde i Galleriet

 Galleriet har vi nå få; en ny uts)llingssal kalt 2020 ● Vevnad.
Foreløpig er det bare e; vevd bilde uts)lt her, det jeg viser ovenfor. Se det nye bildet her.

Workshop i å veve

e; av en søndagene og lær deg noe om tradisjonell billedvev. Workshopen er gra)s men du betaler kr. 50,- for
nødvendig materiell (pappvev, mønster, oppskri+ / fremgangsmåte, garnkart og vevnål). Jeg har laget ca. 60 små pappvever.
Disse er ferdig tredd med renning så )den ny;es )l prak)sk arbeid der du bli kjent med noen grunnleggenende teknikker i
billedvev. Blir du ikke ferdig med å veve har jeg utarbeidet oppskri+ slik at du kan veve arbeidet ferdig hjemme.»

Det er Else Moe Schmidt som holder workshop i bildevev søndagene fra 26. januar 2020 kl. 13.00 – 17.00. Workshopen finner
sted i uts)llingslokalene i Frida Hansens hus i Frida Hansens vei 7, 4016 Stavanger, der uts)llingen hennes, Vevde NARRATIVER,
som består av 10 tepper, henger fram )l 3. februar. De;e var i alle fall planen. Dessverre er Frida Hansens hus dessverre stengt
av Helsedirektoratet på grunn av konona-problemene.

Les nyhetsbrevene i Galleriet

Har du sle�et det nyhetsbrevet du har få� fra meg, men likevel gjerne skulle ha se� det igjen? Fortvil ikke. Alle �dligere nyhetsbrev kan du finne igjen i Galleriet, i den seksjonen som
heter «Meldingsblad».

Spre ryktet

Kjenner du noen som kan være interessert i Galleriet og de bildene jeg lager, så kjenn deg fullstendig fri �l å spre ryktet. Minn dem gjerne på at de kan registrere seg som mo�akere av
de�e nyhetsbrevet om de sender e-brev med beskjed om det �l jo@gjessing.as.

Ikke ønsket å få nyhetsbrevet?

Om lag hver tredje måned (�l vanlig i januar, mars, juni og september) sender jeg de�e nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet er sjølsagt gra�s – som en hilsen �l venner og interesserte. De�e
nyhetsbrevet sender jeg òg �l en del andre som jeg tenker kan ha interesse av det. Skulle du ønske å ikke få det flere ganger, så send re� og sle� et blankt svar �l jo@gjessing.as.

Ønsker du, på et eller annet �dpunkt, å avslu�e forsendelsene, gjør du det på samme måten. Da vil jeg forstå, og stoppe forsendelsene. Har du andre kommentarer �l nyhetsbrevet, hører
jeg òg gjerne fra deg om det!
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