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Ornamentalt og kostelig
KUNSTHISTORIENS STØRSTE HØYDEPUNKTER VIER STOR PLASS TIL TEKSTILDESIGN, 
MEN VÅR TIDS FORSKERE ER BLITT BLINDE FOR TIDLIGERE TIDERS OVERDÅDIGE 
STOFFER OG DRAKTER. EN TEKSTILKUNSTNER HAR VED HJELP AV SEILDUK OG 
LASER OVERSATT TIL SAMTIDENS UTTRYKK DET KOSTELIGE I KUNSTHISTORIEN.
TEKST CHRISTER DYNNA  FOTO RUNE KLAKEGG

Arbeidene til Jan ( Johannes) van Eycks står for et  
gyllent øyeblikk i kunsthistorien ettersom disse flam-
ske 1400-tallsmaleriene fremviser noe som til da var 

en uovertruffen realisme. Og den anses som selve hoved-
markøren for renessansens nye estetikk. Van Eyks bidrag  
bestod blant annet i at han visste å utnytte oljemalingens 
fortrinn, nemlig at den tørket raskere enn tempera, datidens 
tradisjonelle maling som hadde eggehvitte som bindemiddel. 
Van Eyks maleteknikk ga dermed mer presise gjengivelser enn 
forgjengernes. Dette er en del av kunsthistorien som er godt 
dokumentert og anerkjent. I denne forskningen er også moti-
vene som renessansens fremste malere gjengir mye omtalt, og 
denne kunsthistorien hjelper oss dermed til å forstå fortiden og 
van Eyks samtidiges blikk på sin egen samtid.
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Da den norske tekstilkunstneren Ingrid Aarset for fem år siden 
stilte seg fremfor et stort maleri av en av renessansens mest 
betydelige malere, et av de viktigste bevarte arbeidene fra 
denne epoken, slo det henne hvor mye kunsthistorikerne har 
utelatt fra sine fortellinger. 

– Man har skrevet mye om disse malernes gjengivelser av 
arkitektur og om selve symbolikken i objektene og bildekom-
posisjonen. Men tekstilene og bekledningen som maleriet 
gjengir, som er det som gir meg inspirasjon, er nesten ikke 
omtalt, sier Aarset.

På en skypelinje fra Paris forklarer hun hvordan enkelte 
historikere har omtalt draperiets betydning i renessansens 
skulptur, mens stoffene, som vises ekstremt detaljert og med 
rikholdig fargegjengivelse i malerkunsten, ikke er viet særlig 
oppmerksomhet.

Malerienes mulighet for detaljepresisjon forbløffet renes-
sansemalernes samtidige publikum. For de malerne som  
behersket mediet, ga dette en fordelaktig posisjon i møte med 
oppdragsgivere som ville fremvise seg fra sin beste side. 

Et knippe konkurrerende fyrstehus samt fremveksten av 
en stadig mer ambisiøs handelsstand i Nord-Europa gjorde 
sitt til at portrettmalere fikk et godt kundegrunnlag hvis de 
først vant de mektiges gunst.
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Selv om maleriene – og deres oppdragsgivere –  nettopp vekt-
legger overdådigheten som oljeteknikken gir adgang til å gjen-
skape og forsterke, har forskerstanden ikke latt denne sanselige 
siden ved kunsten smitte over på sin tolkning av renessansen.

Aarset sier at den første refleksjonen hennes i møte med 
renessansens malerkunst, var at dette «var veldig seriøse saker 
som flere generasjoner av kunsthistorikere har forsket på».  
Men gjennom sitt eget prosjekt, som har pågått siden London-
besøket for seks år siden, utfordrer hun likevel dette litt en-
sidige, intellektuelle perspektivet. Arbeidstittelen på prosjek-
tet hennes var «Det kostelige», og det handler først og fremst 
om følelsen som de ornamentale tekstilene i maleriene gir.

– Sett i fra mitt perspektiv som tekstilkunster gir disse 
bildene meg «et kick» ved den måten malerne gjenskaper 
taktilitet når de fremviser ornamenter i tekstilene. Dette er 
noe som griper meg, sier Aarset, som også forklarer at hun ser 
hvordan malere som Holbein må ha hatt god kjennskap til 
tekstiler for å kunne male disse ornamentene så inngående.

– Jeg kan også lett identifiserer meg med de tekstile form-
giverne fra tiden da Holbeins bilder ble malt. Flere av dem 
som skapte disse tekstilene var kjente navn i sin samtid, og vel 

Fra serien «Dype blonder»: Lucretia i rødt, 2012.  Dacron, 140x160 cm, !re lag.  Foto: Rune Klakegg
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Tekstiler har gjennom historien utgjort en viktig for-
bindelse mellom mennesker fra ulike kulturer, men Aarset 
forklarer at det også er viktig å huske på at de mest kostbare 
tekstilene historisk også har representert «et super-high-
tech område». Der kunne man se hvordan mønstre og 
ornamenter utviklet seg sammen med den teknologiske 
utviklingen.

Forsøker du da i ditt eget arbeide å følge denne utviklingen 
av ornamentet, fra renessansen og fremover til i dag?

– Det jeg lager er personlige visuelle tolkninger av  ornament 
og mønstre fra en  avgrenset tidsperiode, ikke teoretisk  
forskning i vanlig forstand. Der er jeg ydmyk, for jeg er ikke 
en kunsthistoriker. Jeg forsøker å lese datiden gjennom  
tekstilene i bildene, og slik blir de for meg også metamønstre 
og spennende referanser som viser tilbake til en gitt historisk 
virkelighet. Utviklingen av mønster og ornament gikk hånd  

ansett ved de kongelige hoffene. Samtidig syns jeg det er spen-
nende at hoffene holdt seg med egne portrettmalere som også 
ble satt til å male på bannere og å dekorere andre former for 
brukstekstiler.

Hva har malerne fra sin side lagt i måten disse stoffene 
gjengis, mener du?

– Dette står for makt og rikdom, og tekstilene er bevisst 
brukt og symboliserte også fremskritt siden det viser utviklingen 
av ornamenter og tekstilindustriens nye produksjonsteknikker.

Aarset skyter inn en fortelling om hvordan norditaliensk 
og fransk tekstilindustri skjøt fart da korsfarernes fremtog mot 
det hellige land i Palestina blokkerte Silkeveien, som land-
ruten mellom Kina og Venezia kalles. Allehånde tekstiler var 
blant de viktigste handelsvarene som ble fraktet langs ruten, 
og importen økte betraktelig et par hundre år senere, da  
sjøveien ble tatt i bruk. 

«JEG FORSØKER Å LESE DATIDEN GJENNOM TEKSTILENE I BILDENE,  
OG SLIK BLIR DE FOR MEG OGSÅ METAMØNSTRE OG SPENNENDE  
REFERANSER SOM VISER TILBAKE TIL EN GITT HISTORISK VIRKELIGHET.»

– INGRID AARSET

Over t.v.: Fra serien «Myke relie"»: Hermitage (detalj),  2012. Seilduk, 195x390 cm.   
Over t.h. og neste side fra serien «Dype blonder»: Lucretia i sølv, 2012.  Dacron, 140x160 cm, !re lag.  Alle foto: Rune Klakegg.
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med skyggenes hjelp på veggen – og ornamentets opprinne-
lige syntaks kan således sies å ha blitt helt forvrengt. Men er 
likevel gjenkjennelig nok. For mens ornamentet er lett å 
overse og å irritere seg over som et overmåte intrikat fenomen 
– et babylonsk, kaotisk «språk» nesten, er det fremdeles noe 
som alle kulturer behersker brokker av. Den etymologiske roten 
til ordene tekst og tekstil er jo for bestandig den samme.  �

INGRID AARSET (1958) er høgskolelektor ved  
avdelingen for spesialisert kunst ved Kunsthøgskolen  
i Bergen. Her utdannet hun seg også i perioden 1982–1986, 
så nær som i 1985, da hun studerte ved Middlesex  
Polytechnic i London. Aarset bidrar også til Bergenskolens 
kunstneriske forsknings- og utviklingsarbeid ved prosjektet 
«Future Textiles». Dette utviklingsarbeidet resulterte i 
Tech-Styles-visningen med to kolleger, som ble formidlet 
ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum i 2012 samt en 
bokutgivelse ved forlaget Skald.
Se www.skald.no/utgjevingar/tech_stiles
www.ingridaarset.no
www.sfk.museum.no

En kontrast til renessansetekstilene som hun lar seg inspi-
rere av oppstår ved at Aarset konsekvent monterer opp arbei-
dene sine som flater. De er helt uten noen form for fysiske 
draperinger og ligner således nærmest på malerier. Likevel er 
det ikke mono-ornamentale, for Aarset bruker lys til å gjen-
skape noe av den samme dybden som ble utviklet i de realis-
tiske renessanseskulpturene og maleriene i Nord-Europa. 
Lyssettingen brukes som et aktivt virkemiddel og utgjør en 
del av Aarsets pågående undersøkelse av det kostelige. Effek-
tene som oppstår da hun monterer tekstilet ut fra veggen, er 
et tilsiktet spill av skygger i form av tilfeldige gjentagelser og 
forvrengninger av tekstilet – det gjennomarbeidede, tilskårne 
mønsteret i seilduken. Dermed gjenskapes ornamentet i en 
forvrengt versjon som skygge på veggen. Her gir Aarset be-
trakter et grunnlag for å assossiere hennes visuelle mønstere 
med den herjingen barn gir enkle setninger når de leker 
hviske leken, for selv om hun lytter til renessansens tekstilde-
signere, må hun høre det fra Holbein og andre, før hun over-
later til teknologien, datamaskiner og laserkuttere, å tolke det 
hun selv har tegnet for hånd. Mer enn 600 år gamle tekstiler, 
som bare er bevart i form av avbildninger, gjendannes til sist 

i hånd med utviklingen av tekniske muligheter. Tekstil-
produksjonen både fulgte og drev frem teknologisk utvik-
ling, sier Aarset, og minner om det mest kjente eksempelet, 
nemlig hvordan tekstilindustrien på 1700-tallet utviklet det 
hullkortsystemet som er forløperen til datamaskinens infor-
masjonsbehandling – som kort fortalt går ut på å la en sekvens 
av hull i et pappkort systematisere bevegelsen til tråden i 
vevstolen, slik at tråden enten går over eller under rennings-
tråden. Dette tilsvarer prinsippet bak binære koder (kombi-
nasjoner av nuller og ett-tall), som utgjør fundamentet for all 
elektronisk databehandling.

– Arbeidet mitt kan leses som en hommage til den koste-
ligheten som disse ornamentene representerte slik de eldre 
maleriene som er samtidige med disse tekstilene, viser. Sam-
tidig er jeg opptatt av hvordan man siden den gang da disse 
vevteknikkene ble utviklet, har «misbrukt» disse mønstrene 
og ornamentene, for i vår tid er de også brukt som simple 
trekk på madrasser og lignende. 

Handler ditt eget arbeid da om å følge opp den delen  
av tekstilhistorien ved å skape assosiasjoner til rikdom  
og makt?

– I mitt eget arbeid søker jeg et samtidsuttrykk, og det er 
røffere enn de eldre, malte tekstilene som jeg henter inspira-
sjon fra. Disse store billedvevene og tapiseriene fungerer som 
innfallsvinkel til mitt eget arbeid, og jeg føler ærbødighet 
overfor dette historiske materialet.
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Etter å ha stått overfor Ambassdørene og kjent på sin egen 
begeistring for Holbeins tekstiler, eksperimenterte Aarset 
med 3D-printer og laserkutter. 

– Jeg prøvde ut masse forskjellig og undersøkte mange 
ulike måter og materialer jeg kunne utnytte i denne teknolo-
gien, som ligger helt i front i dag. Uttrykket mitt utvikler seg 
også mens jeg ser etter hva som fungerer sammen med eller i 
kontrast til uttrykket mitt. I disse eksperimentene finner jeg 
frem til og kommuniserer med forskjellige fagmiljøer som 
bistår meg i prosessen – teknikere og andre eksperter. Dacro-
nen fant jeg frem til på denne måten, sier Aarset, og forklarer 
at dette er en seilduk og et helt nytt produkt.

– Dacron er et stoff som er laget for å svare til et spesifikt 
formål, og den er utviklet av noen som har greie på dette. 
Dacron er en form for polyester og det er dagens high tech.

Så hva går prosessen ut på, fra du observerer ornamentet 
slik Holbein gjengir det til at stoffet skjæres av en digitalt 
styrt maskin?

– Jeg begynner med å tegne mønstrene for hånd før jeg 
skanner dem for videre digital bearbeiding. Arbeidene mine 
som relaterer til ornamenter og tekstiler i eldre malerier  
skjærer jeg til ved et verksted  i Rogaland som har den største  
laserkutteren jeg kunne finne. Da de ble skåret var jeg selv 
tilstede og stod ved siden av hele tiden sammen med tekni-
kerne. De er motivert for å gå i dialog og bidra med sin kunn-
skap, og dette blir derfor for meg det utvidet atelier – der jeg 
uansett må velge hvor raskt eller langsomt laseren skal skjære 
og ta andre avgjørelser om de tekniske faktorene som er vik-
tige, fordi de er med å bestemme hvordan mønsteret i tekstilet 
gjengis. Mange vil tro at siden jeg jobber med digital tekno-
logi og på maskiner, så mister jeg hands on-kontakt med mate-
rialet, men for meg er laserkutteren mer som en avansert saks. 

Gjengivelsen av de vevde mønstrene som man ser i Hol-
bein-motivet, uttrykt gjennom et fysisk relieff i tekstil  
representerer vel en stor utfordring med tanke på at  
mønsteret rent fysisk skal henge sammen?

– Ja, det er veldig viktig, og det er blant annet derfor jeg 
har valgt å bruke seilduk som Dacron fordi den er nokså stabil. 
Når jeg designer mønsteret lager jeg min tolkning som også 
gjør at det teknisk kan produseres med denne teknologien. 
Da er det viktig å lage «broer» mellom de positive elemen-
tene, så ikke innmaten i en negativ form faller ut. I begyn-
nelsen da jeg startet på prosjektet, hadde jeg lyst til å bruke 
silke, men den turte jeg ikke å gå videre med.
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Aarset maler på tekstilene og gir dem andre former for ulik 
overflatebehandling for å gi arbeidet et uttrykk som er best 
mulig tilpasset ideen hun forsøker å få frem. Dette handler 
foruten om sanselighet også om symbolikk.

– Den røde fargen er en symbolsk viktig farge som ofte ble 
brukt i renessanse-avbildningene av Maria, som kjennetegnes 
ved at hun bærer en kappe som er enten rød eller blå. Og i flere 
av van Eycks motiver viser han oss en person som bærer rød 
turban som han lar plassere inn i ulike sammenhenger. Han har 
den også på i et selvportrett og bruker den som signatur. Jeg har 
brukt rødfargen  som henvisning til dette i enkelte arbeider og 
samtidig som en signalfarge, for å skape konstrast.

MER ENN 600 ÅR GAMLE TEKSTILER, SOM BARE ER BEVART I FORM AV 
AVBILDNINGER, GJENDANNES TIL SIST MED SKYGGENES HJELP PÅ VEGGEN.

Fra serien «Dype blonder»: Bronzino, 2012.  Dacron, 195x390 cm, !re lag.  Foto: Rune Klakegg


