
Tekstilbilleder 
       Birthe Damgaard 

Japansk træ på klippe 20x20cm 

Japansk træ ved sø 20x20cm Mågernes ædegilde 40x60 cm 



Jeg laver mine billeder af tekstiler, som jeg klipper eller river i stykker. 

Stofstykkerne arrangerer jeg og lægger i lag, næsten som i en collage. 

Efterhånden dukker motivet, stemningen eller handlingen op. På et tids-

punkt, når jeg er tilfreds med resultatet, syr jeg det hele sammen med lan-

ge kastesting. Stofferne, jeg bruger, er genbrugsting, farvede og mønstre-

de gardin- og silkestoffer, og især tyl, som jeg bruger til at skabe nuancer, 

dybde og perspektiv i billederne. 

Mine stofbilleder er inspireret af naturen og landskaber, både i Danmark 

og i de lande, hvor jeg har været på ferie. Jeg holder meget af at vandre 

ude, og jeg bliver mere og mere opmærksom på lyset og de farver og kon-

turer, der er i naturen, og på hvordan det skifter med tidspunktet på døgnet 

og årstiderne. Når jeg kommer hjem, prøver jeg at genskabe mine indtryk 

med stofstykker og tyl. Jeg arbejder ikke efter at efterligne motivet nøjag-

tigt, men snarere i retning af at antyde stemningen og indtrykket fra ste-

det, og nogle af billederne fjerner sig mere og mere fra udgangspunktet, 

mens jeg arbejder med dem. Mine billeder er stilfærdige, men hvis man 

lytter til dem, kan man måske høre en puslen i skyggerne eller en hvisken 

i de lange siv ved mosen. 

Jeg har arbejdet med stofbilleder i mange år, og jeg har udstillet billederne 

både i lokale kunstforeninger og i firmaer.  

Desuden har jeg fået billeder antaget på censurerede udstillinger, Roskilde 

Åben 2014 og 2015 og triennalen miniTEX 2014 og 2017. I 2018 blev jeg 

optaget i bogen ”101 Kunstnere”  

Birthe Damgaard Birke i tågen 30x40 cm 

Tre klipper med sne 30x40 cm Klipper med sne 30x40 cm Sten med sne 30x40 cm 



Solnedgang i bugten 30x40 cm Japansk busk med røde blomster 20x20 cm Grene med røde bær 20x20 cm 

Sø på tundraen 40x60 cm Solopgang over fjerne bjerge 30x40 cm 



 

 

Birthe Damgaard 

Glaciset 43B,  2800 Lyngby 

Tlf.:45 87 35 67 

Mobil: 50 52 00 15 

 

Mail: birthejorgn@gmail.com 

Hjemmeside: birthe-damgaard.dk 

Jeg har bl.a. udstillet hos: 
 
Herlev Hospital 
Dansac 
Terma 
Birkelundgård Albertslund 
Lyngby Rådhus 
Niras 
Haas Meinicke 
COWI 
Albertslund Kommunale Kunstforening 
Widex 
Ge9us 
Ballerup Kunstforening 
Mikkelborg Hørsholm 
AGA 
Paletten Glostrup 
Blue Garden Ballerup 
Lind Pro Glostrup 
G4S Glostrup 
Termo Fischer Scientific Roskilde 
Lundbeck Grontmij Glostrup 
Gentofte Rådhus 

Oticon 

 

 

 

Censurerede udstillinger: 
miniTEX 2014 og 2017  

Roskilde Åben 2014 og 2015 

Optaget i bogen: 101 Kunstnere 2018 

Fest ved søen 40x60 cm 


