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Mette Østman CV
Født 2.4.1959 Bosat i Odense. Uddannet socialpædagog (1986)
Min grundlæggende filteoplæring og inspiration kommer fra talrige kurser hos Ulla Lindholm i Brenderup. Samarbejdet med Mette Møller
og Ketty Zubeil i Filtlaboratoriet 2006-17, og senere Pia Busk og Line Eskestad i Filtværket, har inspireret og gør det stadig.
Desuden har kurser hos Charlotte Buch, Judit Pocs (Ungarn), Leiko Uchiyama (japan/Irland), Heidi Greb (Tyskland), Natalya Brashovetskaya
(Ukraine/Cypern) lært mig en masse om teknikker og farver.
Siden 2005 har jeg selv undervist i filtning – på højskoler, skoler, i fritidsundervisning, Alzheimerforeningen og på efter-og
videreuddannelse for lærere og pædagoger.
Har udgivet 2 filtebøger på eget forlag ’Filtede støvler – en grundig guide’ (2015) og ’Filt runde Krukker’ (2016).
Siden er en bog rettet mod undervisning ’Filt dig Klog- en grundbog i filtning for undervisere’ blevet til i samarbejde med Ulla Lindholm og
den udkom i marts 2018 på forlaget Meloni.
Udstillinger på TV2/Kvægtorvet, Lillebæltsværftet, Hørvævsmuseet Krengerup, Dallund Slot og i diverse kunstforeninger.
August 2010 Grimas censurerede jubilæumsudstilling NaturligvisFilt i Silkeborg. - Juli 2015 Grimas jubilæumsudstilling i Glamsbjerg.
2014-15 udsmykning af Odenses byfornyelse Gade til By med værket ’Byens Pomet’.
2016 Årstidstræer og blomster på den røde boks. Udsmykning i akryl for Gade til By og Odense Blomsterfestival.
I sommeren 2017 var jeg, sammen med filtekunstnerne fra flere lande, inviteret til at deltage i kulturprojektet ’Ull er Gull’ på Vestlandet i
Norge. Vi udsmykkede et fjeld med hver vores værk på en Kunstløjpe.
I oktober 2017 deltog jeg i Skandinavisk Messe i Funabashi, Japan. Jeg var inviteret pga. mine filtede æbler.
Jeg arbejder især med lamper og æbler, og med sten og krukker, hvor jeg eksperimenterer med lag og tekstur.
Senest er råuldsfiltning og arbejdet med uld fra forskellige fåreracer blevet spændende.
Siden 2017 har jeg sammen med Line Eskestad og Pia Busk lavet filtede urner under navnet UURNA.
Driver Filtværket i Odense, som rummer både kunstnerisk produktion og undervisning.
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2020 FILT MED RÅ ULD
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2014 -15 BYENS POMET
I forbindelse med Odenses byfornyelse Gade til By.
Mit værk omdannede to platantræer til æbletræer med en XL solsort.
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2017 ULL ER GULL
Sammen med filtekunstnerne fra flere lande var jeg inviteret til at deltage i kulturprojektet ’Ull er
Gull’ på Vestlandet i Norge. Vi udsmykkede et fjeld med hver vores værk på en Kunstløjpe. Jeg
valgte at forstørre en af fjeldets bittesmå planter, soldug.
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