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Keramiker
Helle Duus Weiss
Knud Den Stores Vej 18 • 4000 Roskilde

Oplev unika-keramik i atelieret og se mit værksted
Åbent fredag og lørdag 12-16
Aftenarrangementer og specielle aftaler: Kontakt kunstneren på + 45 27 11 12 71

Om keramiker Helle Duus Weiss
Den erfarne keramiker Helle Duus Weiss lever professionelt af sin kunst med eget galleri i Roskilde,
og er herudover repræsenteret på enkelte gallerier,
flere af landets messer og censurerede udstillinger,
ligesom hun det meste af året udstiller i kunstforeninger m.v.
Helle arbejder til stadighed med sin kunst i en eksperimenterende og fornyende proces hvor hendes
særkende er, at hun altid har prøvet sig frem, uden
hensyn til gængse regler, hvilket gør hvert enkelt
værk unikt.
Hendes alsidighed garanterer at der altid er noget
nyt at se på i hendes galleri samtidig med at den
tekniske dygtighed og faglige kompromisløshed går
som en rød tråd gennem hele hendes værk. Æstetikken i både værk og galleri er i særklasse, hvorfor

det er en nydelse at besøge hendes univers, hvad
enten det er i fysisk forstand eller virtuelt.
Helle Duus Weiss har en stor kundekreds i såvel privat som offentligt regi, hvor hun er kendt og elsket
for sine finurlige værktitler og humor, som med en
tydelig sproglig dobbelttydighed inviterer publikum
til at engagere sig.
Helle arbejder gerne med temaer i keramikken og
med opstillinger, evt. i samarbejde med andre
kunstnere, så hendes kunst kan udfolde sig i modspil til – og medspil med – andre kunstarter. Hendes
inspiration fra samvær og idé-udveksling med andre
mennesker omsættes til værker fulde af skønhed,
humor og fantasi, og hendes kunst berører altid
sjæl og hjerte.
Læs mere på www.hdw.dk
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