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Tekstilkunstner Ingrid Aarset eksperimenterer med laserkutter og approprierer 
renessansens mønster- og blondetradisjon i sine store formater. Før den presise 
laserkutteren gjør som den blir fortalt, arbeider Aarset lenge lekent og intuitivt, 
på leting etter uttrykk hun både kjenner og vil overraskes av.
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Ingrid Aarset er, sammen med Hilde Hauan John-
sen og Jon Pettersen, aktuell med utstillingen 
Tech-Stiles, som i vinter vises på Nordnorsk Kunst-
museum etter å ha vært utstilt på Sogn og Fjordane 
Kunstmuseum i høst. Utstillingen utgjør en del av 
en oppsummering etter Future Textiles, et forsk-
ningsprosjekt Aarset og de to kollegaene, som alle tre 
underviser ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, 
har fullført. Resultatene viser tre distinkte kunstnere 
som arbeider med spørsmål knyttet til tekstilenes 
egenart i møte med nyere teknologi.

Optiske virkninger
Aarsets bidrag til utstillingen er seks rikt ornamen-
terte tekstilverk, også i monumental størrelse. Ved 
hjelp av laserkutter har hun laget intrikate mønstre 
i tekstiler, som viser tynne, brunsvidde sårkanter et-
ter laseren og slik hinter til produksjonsmetoden.

Montert fritt i rommet, men nær en vegg, frem-
står verkene som tredimensjonale objekter, og når 
betrakteren forflytter seg fremfor dem, åpner og 
lukker det seg en optisk relie-virkning som avdekker  

og tydeliggjør forskjellige deler av mønsteret. I den 
ene serien, som Aarset har kalt Dype blonder, er 
mønsteret så delikat at tekstilene nærmest går 
i oppløs ning og bare smale tekstilfelt er igjen for 
å stabilisere den monumentale duken. I Jerntepper 
utforsker hun et grovere materiale for et rø-ere og 
mer myndig uttrykk.

Forsknings- og formidlingsprosjekt
Future Textiles, det kunstneriske utviklingsprosjektet 
som du har vært tilknyttet, er nå inne i en avsluttende 
formidlingsfase etter flere år med aktivitet. Kan du si 
noe om prosjektet og forskningen som har kommet ut 
av dette?

– Hilde Hauan Johnsen og Jon Pettersen startet 
prosjektet i "../, og jeg ble med litt senere, for vi 
var alle opptatt av beslektede problemstillinger. 
Ved å gå inn i prosjektet har jeg vært nødt til å stille 
meg selv kritiske spørsmål og reflektere rundt min 
egen praksis. Dette har hjulpet meg til å tydeligere 
artikulere arbeidet mitt. Tanker og ideer formes og 
utfordres når man legger disse frem for fagfeller og 
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Ingrid Aarset, Hermitage, fra serien Dype Blonder (2012), 195 x 390 cm, Dacron. Foto: Øystein Klagegg. 
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Ingrid Aarset, Bronzino, tilhører serien Myke relie! (2012), 195 x 390 cm, laserskåret seilduk. Foto: Øystein Klakegg.
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Hans Holbein den yngre, Jean de Dinteville og Georges de Selve (Ambassadørene) (1533). 
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Ingrid Aarset, Lucretia i sølv, 
fra serien Dype blonder (2012),  
Dacron i fire lag, 140 x 160 cm. 

«Renessansens malerier gjengir tekstiler 
og mønstre superrealistisk og med stor 
nøyaktighet og perfeksjon»

– Ingrid Aarset
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Ingrid Aarset, Bronzino (detalj) tilhører serien Myke relie!, seilduk.

Ingrid Aarset, Bronzino (detalj) fra serien Dype blonder (2012),  
195 x 390 cm, Dacron i fire lag.

Ingrid Aarset, Lucretia i sølv (detalj) fra serien Dype blonder (2012),  
Dacron i fire lag, 140 x 160 cm. Alle foto: Øystein Klakegg.

«Laserkutteren er et verktøy på samme 
måte som en saks, bare litt mer avansert, og 
man kan innvende at jeg ikke lenger holder 
saksen, men det er jeg ikke så opptatt av»

– Ingrid Aarset

KH4-2012_materie.indd   18 26.11.12   12:58



!5

studenter, og da skjerpes bevisstheten. Future Tex-
tiles har også gitt oss muligheten til å formidle oss 
tydelig og profesjonelt gjennom felles utstillinger, en 
felles publikasjon og en større fagkonferanse. Vårt 
samarbeid med de to museene som viser utstillingen 
vår har også vært faglig stimulerende; spesielt var det 
spennende å være med på å avvikle enkonferanse, 
som fant sted i Førde i oktober. Vi hentet inn fagfolk 
«fra øverste hylle», og tilbakemeldingene ble gode.

Seminaret 
Med foredragsholdere som har meget ulik bakgrunn 
viste Hands On-konferansen et variert fagfelt; hva var 
motivasjonen for å avholde denne konferansen?

– Tekstilfeltet er en nisje og feltet er smalt, men 
verden er stor, og det skjer mye spennende der ute. 
Det er viktig at vi ser på mulighetene og at vi tar inn 
over oss bredere perspektiver. Ikke minst for kunst-
studentenes del. En student fortalte meg at hun og 
flere av hennes medstudenter følte seg inspirerte, ja 
«helt poetiske» etter konferansen.

Aarset trekker også frem hvordan en tilsvarende 
tekstilkonferanse ble viktig for hennes eget arbeid, 
da hun på European Textile Network i "..3 ble intro-
dusert for laserkutterteknikkene hun nå bruker. Hun 
håper Hands On-konferansen kan være inspirerende 
for andre på tilsvarende måter.

Avansert teknologi
De siste årene har du eksperimentert med tekstiler 
skåret til ved hjelp av en datastyrt laserkutter som 
leser vektoriserte bildefiler. Verkene dine på Tech-
Stiles viser resultatene av anvendelsesmåtene dine 
med maskinen. Kan du forklare hvordan du arbeider?

– Laserkutteren er et verktøy på samme måte som 
en saks, bare litt mer avansert, og man kan innvende 
at jeg ikke lenger holder saksen, men det er jeg ikke 
så opptatt av. Det er heller ikke et viktig poeng for 
meg å være den som «trykker på» knappene. Men 
jeg vil være med på å overvåke prosessen, for bare 
å sende ting av sted for produksjon blir uinteressant. 

– I tillegg er det flere innstillinger på maskinen 
man må vurdere i forkant, som laserstrålens styrke 
og hastigheten den kutter med. Jeg har de siste 
årene jobbet mye med ulike materialer, gamle og 
nye, syntetiske og organiske, og utforsket forskjel-
lige kvaliteter og teksturer. Når man arbeider i store 
formater blir det viktig at tekstilet holder seg stabilt, 
derfor bruker jeg seilduk av polyester eller av bomull. 

Kostelig vs hverdagslig
– Det er flere tekstilkunstnere som bruker laserkut-
ter, men slik jeg anvender den, har jeg vært nødt til 
å utforske mye på egen hånd. Det er morsomt å være 
i en slik posisjon, og jeg liker å hele tiden eksperi-
mentere med nye muligheter, sier Aarset, som ikke 
først og fremst er opptatt av å skape ornamentikk 
i form av vakre, tiltalende materialer

– Jeg utforsker også hva vi vil oppfatte som 
hverdagslig, og hva som sees på som «kostelig», for 

materialer og teksturer som ikke ville hatt særlig 
stor anseelse i renessansen, kan i dag oppfattes som 
ganske så ra6nerte, og dette er interessant.

Klassisk maleri og historiske tekstiler
Avanserte teknologier står sentralt i din praksis, og 
samtidig peker du med arbeidene dine tilbake på 
renessansens mønstre og blonder. Hva interesserer du 
deg for i disse mønstrene?

– Renessansens malerier gjengir tekstiler og 
mønst re superrealistisk og med stor nøyaktighet og 
perfeksjon. Det finnes en rekke eksempler på dette, 
men spesielt slo det meg da jeg så Ambassadørene 
av Hans Holbein den yngre på The National Gallery 
i London. Maleriet har fått stor oppmerksomhet for 
Holbeins bruk av symbolikk, ikke minst hodeskallen 
i motivet, men det er til gjengjeld skrevet bemerkel-
sesverdig lite om tekstilene. Og for min del «roper» 
tekstilene i dette maleriet. I dag er disse renessanse-
tekstilenes mønstre blitt trendy og de er overforbrukt 
av designere, man finner dem på alt fra madrasstrekk 
til tapeter. Men det gjør dem bare enda mer ladet 
for meg. Dette ansporer meg dessuten til forsøk 
på å gjenskape opplevelsen min av maleriene ved 
å formidle ornamentikken i dem med samme styrke 
og energi som jeg selv opplever. Det er dette jeg har 
forsøkt å få til i arbeidene som vises på Tech-Stiles.

Ornamentet i dialog
På konferansen snakket du om kommunikasjonen 
som oppstår i mønstrene. Kan du utdype hva du legger 
i denne dialogen?

– Gode mønsterdesignere var viktige i renessan-
sen, de hadde høy status og fikk mange prestisjefulle 
oppdrag. Mønstre og tekstiler ble skapt av enkeltin-
divider, og jeg «leser» dem som observasjoner av 
og kommentarer til datidens situasjon og omsten-
digheter. Disse kommer til uttrykk gjennom mate-
rialbruken og produksjonsteknikkene, og avtegner 
for meg mer eller mindre personlige og individuelle 
stiler. Når jeg leser tekstilene slik, oppstår det en 
dialog gjennom historien. Å tegne mønstre utgjør for 
meg noe kontemplativt, jeg kan sitte konsentrert og 
tegne i dagevis. Da jobber jeg også med de samme 
problemstillingene som andre jobbet med for /.. år 
siden, og viderefører denne verdifulle tradisjonen. 
Det er en stimulerende tanke.
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Future Textiles og Tech-Stiles
Fremtidens tekstiler møtte samtidens publikum i Sogn 
og Fjordane, og stilles nå også ut i Tromsø.

Future Textiles-prosjektet er avsluttet med en egen utstill-
ing kalt Tech-Stiles – der de tre deltagende kunstnerne 
viser sine resultater. Den vises på Nordnorsk kunstmu-
seum i Tromsø frem til ".. januar.

Her kan publikum se hvordan alle tre lar teknologi og 
materiale forenes i ett uttrykk.

Hilde Hauan Johnsens arbeider benytter ikke bare de 
teknologiske elementene i selve produksjonen, men inte-
grerer det også i visningssituasjonen i form av et kontem-
plativt lydspor laget av lydkunstner Maia Urstad. Lyden 
bidrar til å intensivere opplevelsen av Hauans lysende 
fiberoptiske tråder, som er hengt opp i et mørkt rom.

Tekstildesigner Jon Pettersen lager brukstekstiler, som 
han kaller Kast. (Se artikkel om ham i Kunst håndverk nr. 
"–0, ".!!) På Tech-Stiles er Pettersens presentasjon vital 
og iøynefallende, slik at sto-enes unike, taktile kvaliteter 
og mønstre, motiv og fargespekter til sammen bidrar til 
å gi dem et nesten skulpturelt preg.

I gapet som oppstår mellom Hauan Johnsens kontem-
plative verk og Pettersens Kast kan Ingrid Aarsets estetikk 
stå som et bindeledd som fletter sammen det sakrale og 
det fargesterke hos de to.

Aarsets monumentale tekstile flater viser dybder 
og lag som oppfordrer betrakteren til selv å bevege seg 
rundt omkring i rommet for å oppnå en mer sammensatt 
persepsjon. Samtidig innbyr detaljrikdommen i mønstre-
ne til å fortape seg i deres kompleksitet.

Avslutningen av Future Textiles-prosjektet ble i tillegg 
markert med en to dager lang tekstilkonferanse på Sogn 
og Fjordane Kunstmuseum, som også var utstillingens 
første visningssted.

Noen flere detaljer:
Kunstnerne Hilde Hauan Johnsen, Ingrid Aarset og Jon 
Pettersen, som alle er tilknyttet forskningsprosjektet 
Future Textiles ved KHiB, er med på utstillingen Tech-
Stiles som vises på Sogn og Fjordane Kunstmuseum og 
på Nordnorsk Kunstmuseum. Utstillingen er kuratert av 
Charis Gullickson. En to dagers konferanse om tekstilkunst 
og -design ble i denne forbindelse arrangert på SFKM.

Hilde Hauan Johnsen, 01001–110 E!luxus (2012), fiberoptisk lyd*installasjon.
50 til 100 x 500 cm. *Lydspor: Maia Urstad. Foto: Enok Karlsen.
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Jon Pettersen, Northern Light (2012), 140 x 200 cm, silke. Foto: Emi Hara.

Hilde Hauan Johnsen,
Horizon (2012), 40 x 1250 cm
fiberoptisk lyd*installasjon
*Lydspor: Maia Urstad.
Foto: Enok Karlsen.
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