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Turbine Forlaget sender bogen ”Korssting NU” på gaden - et bogværk af brodøse Tine Wessel - der i den grad
giver et nyt blik på et gammelt håndværk. Korssting vises i en helt ny sammenhæng. Den historie korsstinget
bærer med sig, dets evne til at fortælle om og afspejle sin tid samt ikke mindst den meditative beskæftigelse,
det er at sy korssting har givet inspiration til bogen ”Korssting NU”. I Danmark har der gennem tiderne været
tradition for, at tidens udøvende kunstnere, som Thorvald Bindesbøll, Mogens Koch og Bjørn Wiinblad har

tegnet korsstingsbroderiforlæg. Den tradition har forfatteren taget op i denne bogudgivelse.

Du møder 20 nutidige kvindelige kunstnere og designere, smukt foreviget af fotograf P. Wessel, som hver
især fortæller om inspirationskilderne og processerne i deres arbejde, samt om tankerne bag de værker,

bogens forfatter har omsat til broderi. Du kan selv brodere kunstnernes værker i korssting ved at følge step by
step anvisningerne i bogen. Og mønstrene spænder vidt: Fra industrielt design og fotografi til tatoveringer,

børnetøj og keramik.

Om forfatteren Tine Wessel er brodøse og står bag firmaet THE NEEDLE HAS A POINT. Hun er uddannet
tekstilformidler med speciale i kulturel formidling og broderi. Hun har på få år fået sat spark i det gamle
håndværk og har på unik vis tilført broderiet et moderne og eksperimenterende touch. Bolig- og Interiør

magasinerne har allerede fået øje på hende og viser jævnligt værker og sy-kits fra brodøsens hånd.

Tine underviser i broderi på flere skoler, i egne broderisaloner og har blandt andet udført opgaver for
Kopenhagen Fur, kunstneren Cathrine Raben Davidsen, Prime Time Kommunikation og broderet en forside

for modemagasinet ELLE. Læs mere på tinewessel.dk
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