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Charlotte Tønder viser sin kunst på Irma-posen.

Charlotte Tønder fra Vangede dekorerer indkøbsposerne for Irma
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Vangede-borger pryder Irma-poserne

I disse måneder kan man nyde Vangede-borgeren Charlotte Tønders flotte motiver på Irma's 

kunstposer. Nærmere bestemt er 500.000 trykt med Charlotte Tønders farverige ansigter. 

I 70'erne introducerede Irma plasticposer som afløser for de gamle papirposer. For at gøre det så 

miljøvenligt som muligt ville man inspirere kunderne til at gemme poserne og bruge dem flere 

gange. Og samtidig ønskede man at tage betaling for dem. Derfor lod man kunstnere dekorere 

poserne. 

Det gav på den ene side plasticposerne en større gemmeværdi, og på den anden side gav det 

mange – også helt unge – kunstnere et 'udstillingsvindue' for deres kunst. 

Siden har Irma's plasticposer været en løbende kunstudstilling, der har gjort gadebilledet lidt mere 

interessant. Store navne som Per Arnoldi og Richard Mortensen har også haft deres kunst på 

poserne.

Charlotte Tønder er nr. 431 i rækken af kunstnere, der har fået deres kunst på Irma's kunstposer.
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