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Annemor Sundbø (NO), Atacac (SE), Carole
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(UK), Elisa van Joolen (NL), Fibershed (US)
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van Deijnen/Tom of Holland (NL)

Offentlig opning 19. oktober 2019 klokka
14.00 i storsalen på Galleri F 15.

Kuratorer
Maria C. Havstam og Franz P. Schmidt

En utstilling om klesindustrien – en av verdens mest forurensende industrier.

PRESSEMELDING | 15.10.2019

DON’T FEED THE MONSTER!
EN UTSTILLING OM KLESINDUSTRIENS PÅVIRKNING PÅ MILJØET
MOSS | 19. oktober – 22. januar 2019
PRESSEVISNING 17. OKTOBER KL. 14.00
Galleri F 15 | Påmelding sendes til so@punkto.no
Individuelle visninger kan avtales.
Don’t feed the monster! er en utstilling som stiller kritiske spørsmål til klesindustriens påvirkning
på miljøet og åpner for en mangefasettert undersøkelse av temaet. Tekstil- og klesindustrien er
en av verdens største, og en av de mest forurensende globalt sett. Forbruket av klær i verden
øker kraftig og gjennomsnittlig antall ganger et klesplagg brukes før det avhendes synker. Samtidig er det forsvinnende lite av tekstiler og klær som gjenbrukes eller gjenvinnes. Utstillingen
kartlegger situasjonen slik den er i dag, og arbeidene som vises både provoserer og oppfordrer til
nytenkning. De tolv designerne og kunstnerne deler sine tanker, metoder og alternative historier
gjennom konkrete designløsninger, aktivisme, utvikling av teknologi og nyskapende ressursbruk
samt kulturhistoriske undersøkelser, hele tiden med et fast blikk på det akutte.
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Velkommen til pressevisning av Don’t feed the monster! på Galleri F 15 torsdag 17. oktober klokken 14.00. Inviterte journalister får mulighet til å se utstillingen, møte kuratorene og flere av
kunstnerne som stiller ut under tematikken klesindustri og miljø. Flere av prosjektene går i direkte
dialog med publikum, og stiller spørsmål om hvordan vi forholder oss til de klærne vi har, og hvor
mye vi vet, eller kan få vite om hvordan de er produsert, hva de er laget av og under hvilke forhold. Velkommen til visning!
KUNSTNERE
Annemor Sundbø (NO), Atacac (SE), Carole Frances Lung alter ego Frau Fiber (US), Celia Pym (UK),
Elisa van Joolen (NL), Fibershed (US) med Amanda Coen (US), HAiKw/ (NO), Pati Passero (NO),
Rational Dress Society (US), Siri Johansen (NO), Tim Mitchell (UK), Tom van Deijnen alter ego Tom
of Holland (NL)
KURATORER
Maria C. Havstam og Franz P. Schmidt
ÅPNING
Lørdag 19. oktober | 14.00
Storsalen, Galleri F 15
Utstillingen åpnes av generalsekretær i WWF, Bård Vegard Solhjell
Kunstnerne vil være til stede
PRESSEKONTAKT
Informasjonskonsulent, Punkt Ø – Galleri F 15 og MOMENTUM
Simen Østad
so@punkto.no
+47 994 06 066

Punkt Ø er fylkesgalleri for Østfold og driver Galleri F 15 og Momentum – Nordisk biennale for
samtidskunst.
www.punkto.no
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KURATORTEKST

DON’T FEED THE MONSTER!
En utstilling om klesindustriens påvirkning på miljøet.
Don’t feed the monster! er en utstilling som stiller kritiske spørsmål til klesindustriens påvirkning
på miljøet og åpner for en mangefasettert undersøkelse av temaet. Tekstil- og klesindustrien er
en av verdens største, og en av de mest forurensende globalt sett. Utstillingen belyser situasjonen slik den er i dag, og arbeidene som vises både engasjerer og provoser til endring. De tolv
deltakende designerne og kunstnerne deler sine ideer, metoder og alternative historier gjennom
visuelle narrativ, konkrete designløsninger, aktivisme, utvikling av ny teknologi og nyskapende
ressursbruk samt kulturhistoriske undersøkelser.
De fleste av oss kjenner til at klesindustrien, og da spesielt gjennom den delen av næringen som
betegnes som fast fashion, presser fram stadig økt forbruk til tross for inhumane produksjonsforhold og alvorlige miljø- og klimaavtrykk. Klimakrisen er akutt, men samtidig peker pilene når det
gjelder forbruk av klær feil vei. Vi lukker øynene og handler fortsatt billigere og mer. De siste 15
årene har produksjonen av klær i verden fordoblet seg og det gjennomsnittlige antall ganger et
plagg blir brukt før det avhendes har i samme periode sunket med 36%. [1] Aktørene i den globale
klesindustrien tar minimale grep. De snakker om problemet og fremsetter høye ambisjoner uten
å konkretisere hvordan disse skal nås. [2] Systemene som fører til overproduksjon og forbruk av
lett tilgjengelige klær skaper dyptgripende belastninger på miljø og naturresurser. Rettigheter til
sunne arbeidsforhold og rettferdige lønnsnivåer blir oversett, samtidig som industrien påvirker
natur, enkeltmennesker, demografi og samfunnsutvikling verden over. Symptomlindringer som
fokus på sirkulærøkonomi og nye teknologiske løsninger er langt fra tilstrekkelig til å snu utviklingen.
Kles- og tekstilindustrien er etisk sett en svært problematisk bransje når det gjelder overproduksjon, utnytting av naturresurser og arbeidskraft. Det arbeider ca. 300 millioner mennesker i næringen i dag, fra utvikling av råvare til salg av ferdig produkt. [3] Det er ofte lang avstand mellom
markeder og produsenter, og bevissthet- og kunnskapsnivå både hos produsent og forbruker er
7

generelt sett lavt. Drastiske endringer må til i tenkning om produksjon og forbrukerkultur. I flere
tiår har kleskjedene jobbet under merkelappen Corporate Social Responsibility (CSR). [4] Dette
er selvpålagte etiske retningslinjer, men som kun bli minimale skritt mot en mer ansvarlig tekstilbransje når behovet er et kvantesprang.
Hvordan forholder vi oss til dette? Hvem har ansvar? Hvem skal ta ansvar? Er det slik at industrien verken er villig, eller rett og slett ikke i stand til å begrense volum, øke klærnes kvalitet og
radikalt bedre menneskeverd til alle ansatte i næringen? Er forbrukerne i stand til å tenke annerledes når det gjelder klærnes sosiale og praktiske betydning? Kan endring i det hele tatt skje på
grunnlag av etablerte økonomiske systemer og ideer om kapitalisme, vekst og lineær ressursutnytting? Er den eneste løsningen å slutte og produsere tekstil og klær industrielt? Hvordan skal
det i så fall skje, og hva vil konsekvensene være?
Dette er spørsmål Galleri F 15 undersøker i Don’t feed the monster!. De inviterte bidragene viser
forskjellige holdninger til problemstillingen, gjennom fortellinger om industriens myteproduksjon
og miljøbelastning samt hvordan vårt forhold til klær har endret seg. Dette spenner fra nødvendighet og nytte, til at klær har blitt et kommunikasjonsverktøy som forsterker identitet og
forteller om status, tilhørighet og verdi. I utstillingen gir vi rom for designere som arbeider med
reparasjon og gjenbruk av allerede eksisterende tekstiler, samt radikale aktivistiske og sosiale
prosjekter og undersøkelser av nye teknologiske løsninger. Vi har også invitert prosjekter som går
i direkte dialog med publikum, og som stiller spørsmål om hvordan vi forholder oss til de klærne vi
har, og hvor mye vi vet, eller kan få vite om hvordan de er produsert, hva de er laget av og under
hvilke forhold. En siste kategori av prosjekter vi viser synliggjør tid, nærhet til jorden, vekstene,
dyrene og stedene som tekstilproduksjon foregår. Disse praksisene står i sterk kontrast til hurtig
masseproduksjon som skjer for utspredt og langt unna oss til at vi kan være del av, eller i det
hele tatt forstå hvordan meningsfulle endringsprosesser kan settes i gang.
Maria C. Havstam
Franz P. Schmidt
1 Ellen MacArthur Foundation, A new textiles economy: Redesigning fashion’s future, (2017, http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications).
2 H&M har satt som mål å være 100 prosent sirkulære innen 2030, uten å vite hvordan det skal skje, men de uttrykker at de ønsker et mål å strekke seg mot. Kilde:
Fremtiden i våre hender, juni 2018. Moteindustriens våte, grønne drøm.
3 Ellen MacArthur Foundation, A new textiles economy: Redesigning fashion’s future, (2017, http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications).
4 Corporate social responsibility (CSR, also called corporate sustainability, sustainable business, corporate conscience, corporate citizenship or responsible business.
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PRESSEBILDER

DON’T FEED THE MONSTER!
19. oktober 2019 - 22. januar 2020
Galleri F 15, Moss
Vennligst respekter opphavsretten!
Disse bildene skal kun brukes som pressemateriale for å promotere utstillingen Don’t feed the
monster! Bildene skal ikke beskjæres. Vennligst
send to originalkopier av publikasjonen bildene
brukes i til:
Punkt Ø - Galleri F 15 og Momentum
Postboks 1033 Jeløy, N-1510, Moss
Tlf. 69271033 | so@punkto.no | www.punkto.no

Ved bruk av bildene samtykker du til vilkårene for bruk. Reproduksjon av bildene på et
senere tidspunkt er kun tillatt ved skriftlig
forespørsel.
Samtykke til reglementet for bruk gis automatisk ved bruk av bildene. Bildene kan
lastes ned fra: https://bit.ly/2kdK9ly
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ANNEMOR SUNDBØ

1.
Installasjonsfoto: Ånden i fillehaugen
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Annemor Sundbø / Punkt Ø

2.

Installasjonsfoto: Ånden i fillehaugen
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Annemor Sundbø / Punkt Ø

3.

Installasjonsfoto: Ånden i fillehaugen
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Annemor Sundbø / Punkt Ø

4.
Installasjonsfoto: Ånden i fillehaugen
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Annemor Sundbø / Punkt Ø

5.
Installasjonsfoto: Ånden i fillehaugen
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Annemor Sundbø / Punkt Ø
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ATACAC

1.

Installasjonsfoto: Meetings in the Anthropocene
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Atacac / Punkt Ø

2.

Installasjonsfoto: Meetings in the Anthropocene
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Atacac / Punkt Ø

3.

Fra åpnignen
Foto: Ingeborg Øien Thorsland
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Atacac / Punkt Ø

4.

Avatar
Foto: Atacac
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Atacac
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CAROLE FRANCES LUNG alter ego FRAU FIBER

1.
Installasjonsfoto: Motives, Migrations and Misapproriations
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Carole Frances Lung / Punkt Ø

2.

Installasjonsfoto: Motives, Migrations and Misapproriations
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Carole Frances Lung / Punkt Ø

3.
Installasjonsfoto: Motives, Migrations and Misapproriations
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Carole Frances Lung / Punkt Ø

4.

Installasjonsfoto: Motives, Migrations and Misapproriations
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Carole Frances Lung / Punkt Ø
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CELIA PYM

1.

Installasjonsfoto: Norwegian Sweater, 2010
Genser – Annemor Sundbøs fillesamling, reparasjon i hvit ull, 90
cm x 130 cm
Foto: Vegard Kleven
©Celia Pym / Punkt Ø

2.

Installasjonsfoto: Norwegian Sweater, 2010
Genser – Annemor Sundbøs fillesamling, reparasjon i hvit ull, 90
cm x 130 cm
Foto: Vegard Kleven
©Celia Pym / Punkt Ø

3.

Norwegian Sweater, 2010
Genser – Annemor Sundbøs fillesamling, reparasjon i hvit ull, 90
cm x 130 cm
Foto: Michele Panzeri
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Michele Panzeri/Celia Pym

14

ELISA VAN JOOLEN

1.
INSTALLASJONSFOTO: PORTAL MOSS
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Elisa van Joolen / Punkt Ø

2.

Workshop documentation PORTAL MOSS, Galleri F 15, Moss 2019
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Elisa van Joolen

3.

Workshop documentation PORTAL MOSS, Galleri F 15, Moss 2019
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Elisa van Joolen

4.

Workshop documentation PORTAL MOSS, Galleri F 15, Moss 2019
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Elisa van Joolen
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FIBERSHED
1.
Installasjonsfoto
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Fibershed / Punkt Ø

2.
Installasjonsfoto
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Fibershed / Punkt Ø
3.

Installasjonsfoto: Amanda Coen Clothing Guide Illustrations
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Fibershed / Punkt Ø

4.
Grow Your Jeans
Foto: Paige Green
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Fibershed / Punkt Ø

5.
Indigo
Fra Grow Your Jeans-prosjektet
Foto: Paige Green
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Paige Green/Fibershed

6.
Hemp For Liberty
Fra Kentucky Cloth-prosjektet
Foto: D. Hedden
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© D. Hedden/Fibershed
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HAiKw/

1.
Fra åpningen: Ser du etter noe spesielt?
Foto: Ingeborg Øien Thorsland
© HAiKw/ / Punkt Ø

2.
Fra åpningen: Ser du etter noe spesielt?
Foto: Ingeborg Øien Thorsland
© HAiKw/ / Punkt Ø

3.
Fra åpningen: Ser du etter noe spesielt?
Foto: Ingeborg Øien Thorsland
© HAiKw/ / Punkt Ø

4.
Installasjonsfoto: Ser du etter noe spesielt?
Foto: Vegard Kleven
© HAiKw/ / Punkt Ø
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PATI PASSERO

1.

Installasjonsfoto: Uten tittel
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Pati Passero/Punkt Ø

2.

Installasjonsfoto: Uten tittel
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Pati Passero/Punkt Ø

3.

Utstillingsdesign: Don’t feed the monster!
Foto: Pati Passero
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Pati Passero/Punkt Ø

4.

Utstillingsdesign: Don’t feed the monster!
Foto: Pati Passero
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Pati Passero/Punkt Ø
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RATIONAL DRESS SOCIETY

1.

Fra åpningen (kuratorer og ansatte): Jumpsuit
Alle iført jumpsuits fra Rational Dress Society.
Foto: Ingeborg Øien Thorsland
© Rational Dress Society / Punkt Ø

2.

Fra åpningen (kuratorer og ansatte med RDS): Jumpsuit
Alle iført jumpsuits fra Rational Dress Society.
Foto: Ingeborg Øien Thorsland
© Rational Dress Society / Punkt Ø

3.

Fra åpningen (ansatte ved Galleri F 15): Jumpsuit
Alle iført jumpsuits fra Rational Dress Society.
Foto: Ingeborg Øien Thorsland
© Rational Dress Society / Punkt Ø

4.

Make your own Jumpsuit
Foto: Rational Dress Society
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Rational Dress Society

5.

Make your own Jumpsuit
Foto: Rational Dress Society
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Rational Dress Society

19

SIRI JOHANSEN

1.
Installasjonsfoto: Waste Yarn Project
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Siri Johansen / Punkt Ø

2.
Installasjonsfoto: Waste Yarn Project
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Siri Johansen / Punkt Ø

3.
Installasjonsfoto: Waste Yarn Project
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Siri Johansen / Punkt Ø

4.
Installasjonsfoto: Waste Yarn Project
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Siri Johansen / Punkt Ø

5.
Installasjonsfoto: Waste Yarn Project
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Siri Johansen / Punkt Ø
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TIM MITCHELL

1.
Installasjonsfoto: Welcome to Fashion Week + Clothing Recycled
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Tim Mitchell / Punkt Ø

2.
Installasjonsfoto: Welcome to Fashion Week + Clothing Recycled
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Tim Mitchell / Punkt Ø

3.
Installasjonsfoto: Welcome to Fashion Week + Clothing Recycled
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Tim Mitchell / Punkt Ø

4.
Workers cutting up western clothing for shoddy processing,
Panipat, India 2004
Foto: Tim Mitchell
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Tim Mitchell

5.
Karl Lagerfeld, Chanel, Paris, France 2004
Foto: Tim Mitchell
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Tim Mitchell
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TOM VAN DEIJNEN alter ego TOM OF HOLLAND

1.

Intsllasjonsfoto: Visible Mending Programme
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Tom van Deijnen / Punkt Ø

2.

Intsllasjonsfoto: Visible Mending Programme
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Tom van Deijnen / Punkt Ø
3.

Intsllasjonsfoto: Visible Mending Programme
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Tom van Deijnen / Punkt Ø

4.

Intsllasjonsfoto: Visible Mending Programme
Foto: Vegard Kleven
Gjengitt med tillatelse av kunstneren
© Tom van Deijnen / Punkt Ø
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KUNSTNERBIOGRAFIER

ANNEMOR SUNDBØ
https://annemor.com/

ÅNDEN I FILLEHAUGEN
Torridal Tweed og Ulldynefabrikk som ligger
7 km nord for Kristiansand ble startet tidlig i
1950-årene i en tid med råvareknapphet, men
med overskudd av utslitte ullklær etter harde
krigsår i Norge. Virksomheten ved fabrikken var
å gjenvinne ullfiber til nytt garn til tweed, ulltepper, pledd, og til stoppull som fyll i dyner,
soveposer og madrasser.
I 1983 kjøpte jeg fabrikken. Det var betingelsen
som den tidligere eieren, tekstilingeniør Bernhard Konrad Bergersen stilte for å gi meg opplæring, noe som medførte nye utfordringer med
nesten hundre år gamle maskiner og med rundt
16 tonn ullfiller på råvarelageret. Fabrikken hadde to Texo maskinvevstoler og 12 halvautoma-

Annemor Sundbø
Foto: Astrid Snipsøyr
© Kunstneren

tiske vevstoler. Spinning og etterbehandling
av ulltepper, pledd og tweed ble utført på Sjølingstad Uldvarefabrik i Mandal.
Kunder kom daglig til fabrikken med fillete, utbrukte ullvarer. Det ble gitt en viss kilopris for
fillene som kunne brukes som delbetaling på
nye varer. Plaggene ble først krasset opp til
fiber i en ullrive-maskin kalt wolf, en trommel
med kvasse tagger. Gjenbruksulla eller sjoddien,
av det engelske ordet for fillete, shoddy, ble så
kjemmet ut på en kardemaskin.
Det å stå med andres skaperverk i hendene i
form av strikkeavfall som skulle resirkuleres, ble
en helt omvendt måte å tilvirke nye produkter
på. Tidligere spant jeg min egen tråd til kunst23

neriske arbeider. Nå ble andres ullvarer matet
inn i filleriveren, og alle spor ble utslettet etter
den nytten som plaggene hadde tjent ved å bli
forvandlet til en gråmelert fibermasse. Mønster
og strikketeknikker ble utvisket.

faglige virksomhet på Ose i Setesdal. Hennes
engasjerte og personlige utforsking av den tekstile kulturhistorien har gjort at Sundbø er en
ettertraktet forfatter av fagbøker, foredrags- og
kursholder.

Nesten hver dag sto jeg overfor skjebnevalg om
hvilke strikkefiller jeg skulle omdanne til fiber, og
hvilke plagg som ville ha betydning for framtidig
strikkehistorie og som derfor måtte spares.
I mine år ved fabrikken har jeg valgt ei samling
kulturskatter på nesten ett tonn strikkevarer
fra vanlige folks hverdag og som er blitt en unik
kilde som jeg har kunnet øse tekstilkunnskap av
og dele med andre.

Sundbø er statsstipendiat og har fått Kongens
fortjenstmedalje, Norges Husflidslags fortjenstmedalje 2004, Aust-Agder fylkes kulturpris
1999, Vest-Agder fylkes kulturpris 2017, Bygland
Kommunes kulturpris 2004, Kristiansands kommunes kulturpris 2017, Hadeland glassverks hederspris 2017, Dyrsku’n i Seljords Heiderspris
2018 og Sørlandets litteraturpris 2006. Annemor er medlem av Norske kunsthåndverkere.

OM ANNEMOR SUNDBØ
Annemor Sundbø er utdannet kunsthåndverker, tekstildesigner og faglærer i vev og tegning
ved Kunsthåndverkskolen i Bergen og Statens
lærerhøgskole i forming i Oslo. Hun driver sin
24

ATACAC

http://atacac.com/

Vi tilbringer stadig mer tid i den virtuelle verden,
og hopper frem og tilbake mellom den virtuelle
og den fysiske virkeligheten, samtidig som de
veves mer og mer inn i hverandre. Atacac er designstudioet som kler deg for begge verdener.
Siden oppstarten for tre år siden har Atacac
snudd opp ned på motebransjen med sine digitaliserte designmetoder. De designer klær for
virkelige mennesker, samtidig som de reformulerer hvordan klær kan presenteres, selges og
produseres. De har utviklet en forretningsmodell hvor klær bestilles før produksjon, noe som
kommer kjøperen til gode ved at produktene bli
rimeligere fordi ekstra kostnader fra overproduksjon og lagring faller vekk. Siden klærne designes og produseres på huset, tar prosessen
kun noen uker i stedet for år. Atacac ønsker å

Rickard Lindqvist og Jimmy Herdberg på åpningen
Foto: Ingeborg Øien Thorsland
© Punkt Ø / Galleri F 15

sette en standard for digitalisering av mote og
å motivere til forandring ved å vise hvilke fordeler dette medfører for alle: både moteselskaper
og kunder, og - viktigst av alt - planeten vår.
OM ATACAC
Atacac er et designstudio grunnlagt i Gøteborg
av Rickard Lindqvist og Jimmy Herdberg som
har som mål å endre måten klesplagg designes,
presenteres, selges og produseres.
Rickard Lindqvist er motedesigner og forsker.
I hans forskning presenteres nye grunnlag, teorier og metoder for tilskjæring av mønster, i
spennet mellom abstrakte problemstillinger og
praktiske prosjekter. Lindqvist er utdannet herreskredder, har studert motedesign ved den
svenske Textilhögskolan og har tatt doktorgrad
25

i motedesign ved samme sted. Mellom 2007
og 2011 drev han klesmerket Rickard Lindqvist.
Som konsulent har han arbeidet for klienter
som Vivienne Westwood og Nudie Jeans.
Jimmy Herdberg er grunnleggeren av Kokokaka,
et kreativt studio som produserer digital haute
couture. Han oppdaget programmering da han
var 12 år gammel og har siden vært fascinert
av mulighetene som ligger i den digitale verden.
Siden begynnelsen av 2000 tallet har Jimmy og
hans kreative team utforsket møtet mellom det
digitale og moteverdenen, for kunder som Wrangler, Prada, Burberry, Louis Vuitton og Dolce &
Gabbana, Vivienne Westwood og Nudie Jeans.
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CAROLE FRANCES LUNG alter ego FRAU FIBER
https://fraufiber.wordpress.com/

Carole Frances Lung (født 1966 i San Francisco,
California) er kunstner, soft power-aktivist og
førsteamanuensis i mote, stoff og tekstil ved
California State University i Los Angeles. Som
biograf og arkivar for sitt eget alter ego, Frau
Fiber, skaper Lung kunstneriske metoder i form
av unike klesplagg, installasjoner, performancer
og sosial skulptur, for å snakke om produksjon
og forbruk av mote og tekstil. Slik hyller hun arbeid, historisk produksjon av klær og samtidens
produksjonssystemer.
Hennes performancer er blitt presentert på Human Resources i LA, California, San José Quilt
and Textile Museum i California, The Elisabeth
Foundation i New York, LA Municipal Art Gallery,
Wingdall Museum ved Chaffee College, Elsewhere Collaborative i Greensboro, Nord-Carolina,
Michener Art Museum i Doyelstown Pennsylvania,Craft in America Study Center i LA, Jane Addams Hull House Museum i Chicago, Illinois, Craft
and Folk Art Museum i LA, Center for Craft, Cre-

Carole Frances Lung på åpningen
Foto: Ingeborg Øien Thorsland
© Punkt Ø / Galleri F 15

ativity and Design i Asheville Nord-Carolina, Museum of Contemporary Craft i Portland Oregon,
og The Ghetto Biennale i Port au Prince, Haiti.
Hun har publisert i blant annet KCET Artbound,
Surface Design Journal og Art in America. I tillegg har hun skrevet flere kunstavhandlinger.
Hun har mottatt følgende utmerkelser: United
States Artists Fellowship, Kohler Arts and Industry Residency, Craft Creativity and Design
Center Grant, At the edge gallery 400 award og
Fred A. Hillbruner Artist Book Fellowship. Carole
er kurator og organisator for Institute for Labor
Generosity Workers and Uniforms, Frau Fiber’s
Headquarters and Experimental Factory i Long
Beach, California.
OM FRAU FIBER
Frau Fiber (født 1966 i Apolda, Tyskland) er en
tekstilsuperhelt som gjennom langvarige performancer, der målet er å gi lokalsamfunn kunnskap om de menneskelige kostnadene ved masseproduksjon og forbruk, tar i bruk pedagogiske,
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materielle og lekne strategier. Flere av performancene finner sted i Frau Fibers butikk og hovedkvarter i sentrum av Long Beach, California,
The Institute 4 Labor Generosity Workers & Uniforms (ILGWU). ILGWU gjennomfører kampanjer hvor målet er å gi synliggjøre fast fashions
bruk av kulturelle plagg og motiver. Motivene
reiser «fritt» verden rundt mens menneskene,
for eksempel flyktninger fra Syria, ikke får lov
til å flykte over grensene. Hennes livsprosjekt,
Sewing Rebellion, er en opprørskampanje for å
få folk til å “SLUTTE OG SHOPPE OG BEGYNNE
Å SY!”.

på 1800-tallet i USA), la til rette for at folk kunne
samles, utveksle ressurser, diskutere politikk og
arbeide for å skape forandringer i mote- og tekstilbransjen.
Sewing Rebellions er gjennomført i Chicago,
New York, New Orleans, Denver, Sheboygan WI,
Ames Iowa, San Francisco, Los Angeles, Long
Beach, Asheville i Nord-Carolina, Portland i Maine, Portland i Oregon, samt i London og Weimar,
Tyskland.
FRAU FIBERs PRAKTISKE ARBEIDSVERKSTED
MOTIVES, MIGRATIONS AND MISAPPROPRIATIONS

The Sewing Rebellion, er ILGWUs pedagogiske
virksomhet, og oppfordrer deltakerne til å fylle
fritiden med egenproduksjon og hedre arbeidet
bak merkene. Frau Fiber mener det fører til at
man tar kontrollen tilbake, gjennom utveksling
av håndverksteknikker, det bidrar til bygging av
fellesskap, og det støtter sosial endring. Gjennom The Sewing Rebellion knyttes et bånd
mellom deltakerne og kulturhistorien. “Sparsommelighet og gjenbruk” og “quilting bees”-bevegelsen (en sosial og kreativ kvinnebevegelse

Til Don`t feed the monster! inviterer Frau Fiber
deg til en pop-up av The Institute 4 Labor Generosity Workers & Uniforms (ILGWU). Du kan
støtte kampanjen ved å delta på dette verkstedet og lage din egen versjon av et luksusklesplagg*, til en lavere pris.
*(Syrisk barnekåpe fra samlingen ved Textile
Museum i Washington DC).
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CELIA PYM

Celia Pym på åpningen
Foto: Ingeborg Øien Thorsland
© Punkt Ø / Galleri F 15

http://celiapym.com/

Celia Pym bor og arbeider i London. I sitt kunstnerskap har hun siden 2007 utforsket skader
og reparasjoner av tekstiler. Hun har en omfattende erfaring i alt fra reparasjon av små,
hverdagslige hull, rift og slitasje på tøy, til mer
dramatiske skader, knyttet til skadedyr, brann,
vann og møll. Pym er mest opptatt av hvordan
analysen av skadene og selve reparasjonsprosessen gir nærmere innsikt i hvordan klær og
tøy slites, ut i fra hvordan det brukes og kroppens bevegelser. Celia sier om prosessen: “Jeg
liker at stopping kan være en gest som uttrykker omsorg, og at man blir oppmerksom på hvor
ting rakner og slites ut.”
Pym ble nominert til Women’s Hour Craft Prize,
ved V&A Museum i London og turné (2017-2019)
og innvielse av Loewe Craft Prize ved COAM i
Madrid, Chamber Gallery i New York og 21_21
Gallery i Tokyo (2017). Arbeidene hennes er re-

presentert i samlingen til Crafts Council UK and
Nouveau Musée National de Monaco. Hun jobber som lærer og er for øyeblikket gjesteforeleser i tekstil ved Royal College of Art.
Celia Pyms arbeider har nylig blitt stilt ut i
Subversive Stitch, TJ Boulting, London (2019),
Kind Things, Curator’s Cube, Tokyo (2019) og i
I have sharp elbows but my needle is sharper,
TOAST, London (2019). I 2018 ferdigstilte hun
det nye verket Flying Gold Cape på oppdrag fra
Nouveau Musée National de Monaco. Dette prosjektet handlet om å reparere en skadet kappe
fra museets arkivsamling. Hun tok den med seg
fra Island til London via Monaco slik at folk kunne ha den på seg og opptre i den. Hun mottok
Crafts Council’s Penland Fellowship i 2018, og
vil i 2019 reise tilbake til Penland School of Craft
i Nord-Carolina for å undervise ved arbeidsverkstedet MENDING.

NORSK GENSER
Annemor
Jeg fikk høre om Annemor Sundbø og hennes
fillehaug i 2007 fra min venninne Siri Johansen.
Siri viste meg et bilde av en godt brukt, men
reparert genser som vi begge ble veldig begeistret for. Jeg husker at jeg ble slått av den forvridde formen og hvordan det opprinnelige strikkemønsteret hadde gått i oppløsning slik at det
bare var spor av mønster igjen - som et stille
ekko av originalen.
Jeg satte inn et bilde av genseren i skisseboken min sammen med et fotografi tatt av
Maggie Steber hentet fra magasinet National
Geographic. Bildet viser snitt gjennom to forskjellige hjerner, den ene normal, den andre herjet av Alzheimer. Sammenligningen ga gjenklang
både visuelt og følelsesmessig fordi teksturen
til hjernen med Alzheimer minnet om genserens
tekstur. Bildet av den skadede hjernen gjorde
et voldsomt inntrykk og etterlot seg en brutal
følelse av tap på grunn av hjernens hull. Genseren til Annemor fikk meg til å føle noe lignende.
Besøket
I 2008 inviterte Siri meg på besøk i Oslo, og
hun foreslo at vi skulle ta en biltur for å besøke Annemor i Ose. Ifølge notatene mine tok det
fem og en halv time å kjøre fra Oslo til Ose, og
vi stoppet i Vestfossen for å besøke Kunstlaboratoriet der.
Siri og jeg bodde to netter hos Annemor, og
hun viste oss fillesamlingen som var omhyggelig sortert i esker i kjelleren hennes. Hun fyrte
opp i peisen og lot oss være alene mens vi undersøkte både fragmenter av tekstiler og hele
strikkeplagg. Den andre dagen viste jeg Annemor noen bilder av reparasjoner som jeg hadde
gjort, og senere samme dag hentet hun fram en
genser som var veldig skadet og slitt og tilbød
meg å sette den sammen igjen. I motsetning
til tidligere oppdrag, hadde jeg denne gangen
ingen opplysninger om eieren av genseren. I
stedet var jeg nødt til å lete etter spor i stof-

fet og i hullene, et detektivarbeid som innebar
å se nøye på strikkearbeidet og kjenne etter på
overflaten for å finne uregelmessigheter. Det er
rustmerker på fremsiden, noe som antyder at
den har hatt spenner som har løsnet. Et erme
er strikket med lilla i stedet for svart - betyr
det at den som strikket gikk tom for svart, eller kanskje at ermet ble bleket eller på en eller
annen måte falmet? Var genseren blitt skadet
og ermet strikket på nytt senere - og i så fall,
hvordan ble den skadet? Vrangborden nederst
på ermene viste tydelige tegn på gjentatte reparasjoner, og ullen rundt hullene var filtet, noe
som antydet at den på et eller annet tidspunkt
var blitt våt.
Reparasjon
Da jeg kom tilbake til London, reparerte jeg genseren på Prick Your Finger, som er en garnforretning, skole og et galleri i Bethnal Green. Jeg
satt i en liten og behagelig lenestol ute i butikklokalet mens jeg arbeidet. Jeg reparerte på
dagtid, “på utstilling” kan man vel si, siden kundene kom bort til meg og spurte hva jeg holdt
på med. Hver kveld hang vi genseren opp i vinduet slik at forbipasserende kunne følge med
på utviklingen.
Jeg valgte å reparere genseren med hvitt. Det
minnet mer og mer om snø og arr etter hvert
som stoppestingene og reparasjonen spredte
seg. På et tidspunkt, da genseren var mer eller
mindre stabil og hang brukbart sammen, prøvde
jeg å ta den på meg. Men det føltes ikke som om
den passet til en kvinnekropp.
Det tok meg nesten tre måneder å gjøre genseren hel igjen. Jeg fortsatte å tenke på sammenligningen mellom den skadede og den normale
hjernen, og den fillete genseren. Blant annet
fordi stopping er et vanskelig arbeid, og noen
ganger kan det være umulig å reparere skade.
Når skaden har skjedd, handler reparasjonen
om å forsone deg med den, og ikke prøve og få
det som er ødelagt tilbake til den opprinnelige
tilstanden.
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ELISA VAN JOOLEN

Elisa van Joolen med Anouk Beckers på åpningen
Foto: Ingeborg Øien Thorsland
© Punkt Ø / Galleri F 15

http://www.elisavanjoolen.com
https://www.elisavanjoolen.com/7171445e-13cc-4548-b8f1-1a3a3cc554cf

PORTAL 005 (MOSS)
I PORTAL utforsker Elisa van Joolen de følelsesmessige, sosiale og økonomiske verdiene av
klesplagg brukt av folk i Moss som ble invitert
til å delta i undersøkelsen. Deltakerne i PORTAL
ble bedt om å ta av seg et klesplagg, lage et omriss av det med tape og besvare en serie med
spørsmål om klesplagget, angående produksjon
(Hvor er det laget?), materialer (Hva er det laget av?), eierskap (Tilhører det deg?) og verdi
(Hvor mye kostet det? Hvilken emosjonell verdi
har det?). Samlingen av informasjon resulterer i
denne installasjon hvor et landskap av personlige historier knyttes sammen og danner et nytt
nettverk av informasjon om klær og mote.
Den første utgaven av PORTAL fant sted under
et kunstneropphold på IASPIS i Stockholm høsten 2016, og Van Joolen har senere gjennomført tilvarende prosjekter i Rotterdam, Amsterdam og Arnhem.

OM ELISA
Elisa van Joolen er basert i Amsterdam. Hennes tilnærming til klesdesign kjennetegnes av
intervensjons- og restruktureringsstrategier.
Van Joolens prosjekter gjenspeiler ofte bestemte sosiale sammenhenger og vektlegger
samarbeid og deltakelse. Prosjektene synliggjør
relasjonelle aspekter ved klær og snur om på
forestillinger om verdiskapning.
Van Joolen har en bachelorgrad fra Gerrit Rietveld Academy i Amsterdam (2006), en mastergrad fra Parsons i New York (2012), og har
bodd i Stockholm som en del av artist in residence-programmet IASPIS (2016). Hun er nå
artist in residence ved Jan van Eyck Academy
i Maastricht (2019/2020). Siden 2016 har hun
vært rådgiver for Design Committee Creative
Industries Fund i Nederland. Hun underviser ved
Gerrit Rietveld Academy og er gjesteforeleser
ved ArtEZ University of the Arts.
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I tillegg til å drive sitt eget studio er hun en av
grunnleggerne av Warehouse, et sted for klær i
kontekst, i Amsterdam.
Van Joolens arbeid er blitt belønnet med en
Han Nefkens Award (2016) og Fulbright Award
(2010), og nominert til Dutch Design Award
(2013) og New Material Award (2014). Hun har
deltatt i show og utstillinger ved Stedelijk Museum Amsterdam, Arnhem biennal for mote,
Museum Boijmans van Beuningen i Rotterdam,
New York Fashion Week, den 5. brasilianske design-biennal i Florianopolis, Museum für Kunst
und Gewerbe i Hamburg, OCAT Art Terminal i
Shenzhen og West Bund Art Center i Shanghai.
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FIBERSHED

https://www.fibershed.com/

I 2010 bestemte Rebecca Burgess seg for å
få laget klær, en hel garderobe, hvor fiber, fargestoff og den nødvendige kunnskapen til å
produsere klærne skulle finnes innenfor en radius på 150 miles (240 km) fra området San Geronimo i California, USA. The 150 mile wardrobe-challenge ble starten på Fibershed. Burgess
forventet ingenting fra utfordringen hun gav
seg selv annet enn å redusere sine egne miljømessige fotavtrykk, og kanskje inspirere noen
andre til å gjøre det samme.
Burgess slo seg sammen med en talentfull
gruppe jordbrukere og håndverkere for å lage
klærne for hånd. Dette var nødvendig fordi teknisk utstyr til industriell produksjon hadde forsvunnet fra området for mer enn 20 siden. Målet var å demonstrere at det fremdeles fantes
tilstrekkelig med lokalt dyrkede fibre, naturlige
fargestoffer og kunnskap til at det var mulig å
fremstille en av våre grunnleggende nødvendigheter - klær. I løpet av noen måneder vokste pro-

sjektet og ble til en bevegelse, og både navnet
og konseptet bak Fibershed ble etterhvert kjent
over hele verden. Burgess grunnla Fibersheds
501c3 for å spre kunnskap om de miljømessige,
økonomiske og sosiale fordelene ved å desentralisere den tekstile næringskjeden. På vegne
av selvstendige gårdbrukere og produsenter
utvikler Fibershed produksjonssystemer som
er regenererende og lokale. Dette gjøres ved at
de skaper grunnlag for jordbruk som gir karbonvekst, er katalysatorer for å gjenopprette lokal
produksjon samt ved å knytte bånd mellom forbruker og produsent gjennom informasjon og
utdanning. Fibersheds visjon er at det vil vokse fram et internasjonalt system bestående av
regionale tekstilsamfunn som genererer samarbeid og gir eierskap til “fra jord til jord”-baserte
tekstilprosesser. Disse sammensatte tekstile
kulturene har som formål å bygge karbonlager i
de landskapene de avhenger av, samtidig som
de styrker den lokale økonomien. Næringssystemene som produserer både mat og tekstile
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fiber står nå ovenfor drastiske klimaendringer,
og vi er avhengige av å benytte både det beste av nedarvet kunnskap og nye vitenskapelige løsninger for å kunne opprettholde disse
systemene på sikt.
Etter hvert som Fibershed-samfunnene tar i
bruk lokale ressurser for å utvikle varige produksjonssystemer, vil tiltakene som gjøres for
å ta fullt ansvar for et klesplagg og dets livssyklus, føre til mindre miljøbelastning på sterkt
forurensede og økologisk vanskeligstilte områder i verden. (Kina produserer 52 % av tekstilene i verden. Tekstilindustrien er den tredje største kilden til vannforurensning i landet).
Fremtidens Fibershed-lokalsamfunn vil være
avhengig av fabrikker som drives av fornybar
energi og som vil befinne seg i samme nærområde som der hvor fibrene vokser. Gjennom strategisk beite, konserverende jordbruk samt en
lang rekke vitenskapelig kontrollerte metoder
som øker jordkarbon, vil Fibershed produksjonskjeder skape miljøvennlige klær som vil bli den
nye standarden i en verden hvor det er viktig å
redusere virkningene av klimaendringer på en
effektiv måte. Fibersheds arbeid viser at det er
i ferd med å vokse fram en positivt genererende
tradisjon hvor den som eier klærne knyttes direkte sammen med jorden der tekstilene er produsert, et system som kan leve videre i utallige
framtidige generasjoner.
KENTUCKY CLOTH
Kentucky Cloth er dyrket på jordene tilknyttet
Wendell Berry Farming Program og på beitemark
i Paris og Richmond i Kentucky. Stoffet har fått
sitt navn etter landområdet som tidligere var

USAs ledende produsent av hamp - et produkt
som var en viktig bærebjelke i tekstilproduksjonen helt fram til tobakk ble utbredt etter den
amerikanske borgerkrigen.
Hamp har en lang historie i Appalachene, og
dyrkeforholdene er gode fordi store nedbørsmengder om sommeren gjør det unødvendig å
bruke syntetiske kjemiske tilsetningsstoffer i
produksjonen. Historiske kilder forteller at det
var mulig å høste mellom 5 og 12 tonn tørket
stilk per acre, (om lag 4000 kvadratmeter) avhengig av vekstforhold og jordtype. Likevel var
høsting og bearbeiding av hamp, ifølge en rapport fra det amerikanske landbruksdepartementet på 1920-tallet, kjent for å være noe av de
“vanskeligste arbeidet innen landbruk.”
Første utgave av Kentucky Cloth markerer begynnelsen på en kreativ prosess som viser at
det er mulig å skape systemer og metoder for
samarbeid i produksjonen av råmaterialene. Fiberblandingen som var utgangspunktet for det
første Kentucky Cloth Project besto av 40 %
hamp og 60 % ull, og er et resultat av entusiastiske jordbrukere og vevere som bearbeider jord
til tekstil.
The Wendell Berry Farming Program ved St. Catharine College dyrket hamp for den første tekstilprøven, som utgjorde 40 % av stoffets vekt.
Stilkene ble dyrket på et forskningsjorde hvor
formålet var å undersøke forbindelsen mellom
hvordan jorda ble behandlet etter innhøsting, og
den videre tilstanden i jordsmonnet. De første
eksperimentene med avkokning av hampen for
å fjerne lignin og pektin ble utført av BastCore,
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i et 75 liters vaskekar for ull. Fiberen ble delvis tørket i en tørketrommel i nettingposer før
de ble manuelt trukket fra hverandre, og kjørt
igjennom en pigget valse for å åpne fibrene.
Sauebonden Kathy Meyer leverte ullen som utgjør 60 % av fiberblandingen. Gården hennes
produserer over 300 kilo ull i året, og sauene
klippes hvert år i mars måned. Kathy avler en
flokk av rasen Texelsau (Cotswold, Wensleydale,
Rambouillet), og er svært opptatt av å produsere ull av høy kvalitet. Avlsværen er en Border
Leicester X CVM/Rambouillet.
Den andre utgaven av Kentucky Cloth ble laget
av 35 % hamp, 35 % alpakka og 30 % ull. Alpakkafiberen kom fra Alvina Maynard, en jordbruker bosatt i Richmond, Kentucky. Ullen kom fra
Kathy Meyer i Paris, Kentucky, og hampen fra
gårder i østlige Kentucky. Disse gårdene dyrket
hampen på fjellområder hvor det opprinnelig var
kullgruver, et type landskap som er kjent som
mountain top removal sites, ettersom toppene
ble sprengt bort med dynamitt slik at kullforekomstene kunne utvinnes.
Garnet til Kentucky Cloth ble spunnet av Bruce
Bennett, og tekstilen ble vevd av Martha Richard fra Boston, Kentucky.
GROW YOUR JEANS
I samtalene som fulgte The 150 mile wardrobe-challenge i 2010/11, som var starten på Fibershed, var jeans blant de mest etterspurte
og omdiskuterte plaggene. Å produsere et par
jeans er ingen enkel oppgave, men likevel spurte vi oss selv om hva vi kunne gjøre for å dyrke

frem råmaterialet til våre egne jeans i nærområdet.
Dette spørsmålet satte oss på sporet av å utforske dyrking av indigo, og vi innledet et samarbeid med en lokal biodynamisk bomullsbonde
samt en lokal vever, mønstertegner og skredder. Dongerien vi laget sammen var et stedbundet samarbeidsprodukt og det innledende
forskningsprosjektet resulterte i 18 par bukser.
Vi er nå i ferd med å vurdere alle mulige hinder,
og å få på plass de nødvendige mekanismene
for å opprettholde et lokalt drevet dongeribukseprosjekt som etter hvert kan vokse seg større.
Indigo plantes fra slutten av april til midten av
mai. Den første innhøstingen gjøres i slutten
av juni eller tidlig i juli når avlingen er høy nok
til beskjæring. Den andre innhøstingen foregår
sent i august, og deretter utvikler planten frø
til utpå høsten. Etter hver innhøsting blir bladstilkene lagt ut til tørk, og varsomt sankes de
inn til nøyaktig rett tidspunkt, når stilkene er
myke og bladene er knusktørre. De tørkede bladene og stilkene blir samlet sammen i hauger
og stampet (tråkkes med føtter), før stilkene
fjernes og komposteres med tanke på næringsstoffsyklusen. Bladene blir lagret helt til slutten
av årstiden. Når alle bladene samlet inn, blir de
kompostert på et spesiallaget kompostgulv som
er laget av stein, sand, risskall og leire. Haugen
snus hver 7. dag i 100 dager. Resultatet, et blad
som er kjent under navnet sukumo, blir deretter
langsomt gjæret i vann ved hjelp av hjemmelaget askelut fra løvtre og knust kalk. Gjæringen
kan ta mellom 18 og 30 dager. Når stampen er
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klar, kan fargingen begynne. Det blir ikke brukt
metallbeis for å lage fargen. Det tar 9 til 10 måneder fra tidspunktet man begynner å plante,
før man kan begynne fargeprosessen og det
kreves stor arbeidsinnsats gjennom hele året
for å oppnå denne typen blåfarge.
Bomullen plantes etter den siste frostperioden,
rundt midten av mai. Frøene spirer i løpet av
en uke til ti dager, og deretter begynner vekstsesongen. Bomullsavlingen brukt i dette prosjektet plantes hvert år sammen med en rekke
andre plantearter som durra, teff og nitrogenbindere, blant annet kuerter. Bomullen høstes
inn sent utpå høsten, og blir sendt sørover
for fjerning av frø. Deretter blir den sendt til
Nord-Carolina, hvor fiberen, kardes, kjemmes og
spinnes til garn.
Vevingen av dongeristoffet gjøres ved TangleBlue, i studioet til Leslie Terzian Markoff på
Shipyard ved Hunters Point i San Francisco.
Leslie og assistenten hennes, Jessica Teitelbaum, jobber på en manuell vevstol av merket
Macombre. Ved å jobbe med Leslies manuelle

vev unngikk vi å bruke de olje- og harpiksbaserte tilsetningsstoffene som vanligvis tilføres
garnet for å hindre at det ryker når det veves i
industrielle vevstoler.
I en hilsning fra tilskjæreren og skredderen Daniel DiSanto sier han: “Jeg har jobbet med buksemønster i over 30 år. Mens jeg syr blir jeg
inspirert til å prøve ut forskjellige søm- og konstruksjonsmetoder hentet fra historisk dongeri.
Buksene “forteller meg” hvordan de skal se ut,
og jeg lytter.”
Stoffet er så forskjellig fra den harde dongerien
som kommer fra industriell produksjon at disse
buksene gjør at vi må se helt nytt på hva tradisjonell dongeri er. Designet vi har valgt, det
myke stoffet og fleksibiliteten vi har lagt inn i
passformen vil gjøre at folk må legge bort sine
forutinntatte forestillinger om hvordan dongeri “skal” se ut, og åpne øynene for hvordan en
tradisjonell 5-lommers bukse kan være når den
produseres lokalt. Det finnes ikke to par som er
helt like.
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HAiKw/

https://www.haikwithus.com/

Ida Falck Øien og Harald Lunde Helgesen på åpningen
Foto: Ingeborg Øien Thorsland
© the artist

HAiKw/ (opprettet 2012) er et klesmerke som
opererer som plattform for samarbeid innen/på/
med/rundt klær. Navnet, som kommer fra det
norske verbet “å haike”, gjenspeiler arbeidsmetoden. De inviterer stadig nye og ulike mennesker til å delta i prosjektene deres, og oppnår
dermed en eksperimentell tilnærming til tematikken. De har hatt kunstneropphold ved Rogaland Kunstsenter og Bergen Kunsthall Upstairs i
Norge, laget moteoppvisninger i samarbeid med
kunstner-duoen Trollkrem ved Kunstnernes Hus
i Oslo og Bergen Kunsthall, og stilt ut ved Galleri
Rod Bianco og Galleri Format. Samarbeidet de
hadde med Torill Johannessen ble vist som del
av Johannessens utstilling ved Wiels Museum
i Brussel. HAiKw/ er basert i Oslo og drives av
Harald Lunde Helgesen og Ida Falck Øien.
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SER DU ETTER NOE SPESIELT?
HAiKw// Saga Bernadina Andersson /James
Ferraro
Kom inn
se
få oversikt
lytt
prosesser
berør
føl behag
samle informasjon
les
prøv på
få tilknytning
lek
selg
kjøp
oppnå hedonisk tilfredsstillelse
oppnå sosial tilfredsstillelse
spør
fortell
sitt
gå
bli igjen
hold på oppmerksomheten
ignorer forstyrrelser
oppretthold adferden
bli reeksponert
gå igjen
kom tilbake

OM SAGA BERNADINA ANDERSSON
Saga Bernadina Andersson er utdannet arkitekt
ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, og fra Escola da Cidade i São Paulo,
Brasil. Andersson har siden 2014 i hovedsak arbeidet med urbane prosjekter i stor skala, hvor
hun fokuserer på hvordan vi former våre felles
omgivelser på nye måter, i relasjon til økonomiens, politikkens og historiens premisser. Andersson bor og jobber i Oslo. Hun er for tiden aktuell
med prosjektet Death and Degrowth som en del
av Oslo Arkitekturtriennale 2019, et samarbeid
med HAiK/w og Nabolagshager.
OM JAMES FERRARO
James Ferraro er en amerikansk komponist/
musiker fra New York basert i Tyskland. Hans
musikk, hovedsakelig studioalbum, er kjent for
å utforske tema som kan kategoriseres under
post-9/11 world order theory. Ferraro startet
karrieren sin tidlig på 2000-tallet som medlem
i støy/droneduoen The Skaters sammen med
Spencer Clark. Etter dette begynte han å fokusere på solo-arbeid under eget navn, og en
mengde ulike aliaser. Ferraro ble anerkjent blant
et større publikum i 2011 da hans dystopiske
klassiker Far Side Virtual ble valgt til Album of
the Year av The Wire. Hans musikk er kjent for
å uttrykke spesifikke tema knyttet til det moderne, som det 21 århundrets konsumkultur,
kybernetikk, frigjøringsprosesser, hyperrealiltet,
økologisk katastrofe og sivilisasjonens kollaps.
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PATI PASSERO

http://2018.designavgang.no/pati-passero

Pati Passeros arbeid til Don’t feed the monster!
baserer seg på å viske ut skillet mellom det oppdragsbaserte arbeidet og det autonome. Mellom
det som defineres som grafisk design og det
som defineres som kunst. Ut ifra utstillingens
tema undersøker Passero hvordan problemstillinger knyttet til miljø og klimapåvirkning i tekstil- og klesindustrien kan overføres til hans
eget fagområde, publisering og trykte medier.
Ved å jobbe imot det generiske og ukritiske utforsker han metodisk det potensialet som ligger
i å spare mest mulig ressurser. Dette gir andre
muligheter i produksjonen og i materialene, som
for eksempel i det fysisk papiret og i trykkvaliteter.
OM PATI PASSERO
Pati Passero er visuell formgiver og arbeider
med og mellom feltene grafisk design og kunst.

Pati Passero installerer verket sitt på Galleri F 15
Foto: Ingeborg Øien Thorsland
© Punkt Ø / Galleri F 15

Hans praksis spenner fra oppdragsbaserte
prosjekter i det kulturelle feltet til utvikling av
eget kunstnerskap. Med utgangspunkt i hans
bakgrunn som grafisk designer arbeider han
med repetisjoner, serialitet og produksjon ved
å utforske forskjellige trykkteknikker. Samtidig
undersøker han den autonome gesten.
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RATIONAL DRESS SOCIETY
https://www.jumpsu.it/

Maura Brewer og Abigail Glaum-Lathbury introduserer JUMPSUIT under åpningen
Foto: Ingeborg Øien Thorsland
© Punkt Ø / Galleri F 15

JUMPSUIT
JUMPSUIT kommer i to former, som et plagg
som kan bestilles ferdig sydd etter mål, og som
et «open source» mønster som fritt kan lastes
ned. JUMPSUIT har sitt utspring i dongeriens
visuelle språk og i arbeidsklærnes historie, og
fremmer likestilling fordi den er frigjort fra forestillingene om klasse, rase og kjønn. Plagget
er tilpasset 248 forskjellige kroppsstørrelser
og har et kjønnsnøytralt design. Designet trekker paralleller til historier om revolusjonerende mote, fra Sans culotte-bevegelsen tidlig på
1800-tallet til den futuristiske TuTa på 1910-tallet. JUMPSUIT er utviklet ut i fra tanker om feministisk og utopisk klesdesign, og er tilpasset
et bredt utvalg kroppstyper, samtidig som det
gir brukerne lik identitet. JUMPSUIT er et anvendbart klesplagg, men det er også en dialog
- en kollektiv nytenkning om vårt forhold til klær.
OM RATIONAL DRESS SOCIETY
Rational Dress Society er et alternativt motekollektiv dannet av designeren Abigail Glaum-Lathbury og kunstneren Maura Brewer. Sammen pro-

duserer de JUMPSUIT, et kjønnsnøytralt «open
source» klesplagg som skal erstatte alle andre
plagg i garderoben. Rational Dress Society holder kurs, performancer og workshops hvor man
kan lage sin egen JUMPSUIT, for slik å bidra til å
skape en offentlig debatt rundt spørsmålet om
mote, identitet og forbruk.
Maura Brewer bor og arbeider i Los Angeles.
Hun har en mastergrad fra UC Irvine fra 2011,
og i 2014-15 var hun stipendiat ved Whitney Independent Study Program. Hennes videoer og
performancer er vist verden over. Hun underviser ved Art Center College of Design.
Abigail Glaum-Lathbury bor og arbeider i Chicago, hvor hun er designer og førsteamanuensis i
mote ved School of the Art Institute i Chicago.
De siste ti årene har hun produsert klær under merkene Elmidae og Abigail Glaum-Lathbury.
Hun har vært medvirkende på mange juryerte
designmarkeder og utstillinger, og hennes kolleksjoner selges internasjonalt.
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SIRI JOHANSEN
WASTE YARN PROJECT
bakerst i fabrikken var det store hauger av esker med garn, rester fra tidligere produksjon.
hver eske inneholdt forskjellige farger, sortert
etter garnets sammensetning og tekniske informasjon.
sovende garn. i vente på å bli brukt igjen.
hva om alt dette materialet, uten for mye arbeid, kunne gjenoppstå?
vekket opp igjen av et pragmatisk system, inn i
en ny verden med en ny historie.
ikke lenger glemt, ikke lenger restegarn.
det var det vi ville gjøre.
designe enkle former, et blankt lerret for de individuelt håndlagde genserne, som omfavner
tilfeldighet og
lykkespill, med uendelige kombinasjoner.
en liten hyllest til det originale og uforutsette.
OM SIRI JOHANSEN
Siri Johansen er en norsk strikkedesigner, som
bor og arbeider i Paris. Hun har svennebrev i

Siri Johansen
© kunstneren

kjole og draktsøm fra Lørenskog videregående skole, og en MA i strikk fra Royal College of
Art i London. Hun har arbeidet som strikkedesigner for motehuset Burberry, hvor hun designet herrestrikk i tre år, og Pringle of Scotland,
hvor hun hadde ansvar for dame- og herrestrikk
under Alistair Carr. Johansen har arbeidet for
Kenzo, Paris siden 2013, først med ansvar for
herrestrikk, før hun i 2016 tok over som ‘Head
of Knitwear’.
Johansen har siden hun lærte å sy vært interessert i å lappe ting sammen av rester; det er
praktisk og miljøvennlig, og interessant fra et
designperspektiv. I 2007 så hun for første gang
Annemor Sundbøs fillehaug, og den ble en viktig
inspirasjon for hvordan restegarn kan brukes i
designprosessen. I 2015 tilbragte hun en måned på Josef and Anni Albers’ kunstresidency
Thread i Senegal sammen med filmregissør Ivana Bobic. Der utviklet hun prosjektet WASTEYARN.
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TIM MITCHELL

https://www.timmitchell.co.uk/

WELCOME TO FASHION WEEK + CLOTHING RECYCLED
Tim Mitchell forener to sett med fotografiske
kunstverk, hvor han prøver å komme på sporet
av klærnes fødsel og død: Welcome to Fashion
Week (2002-2005) og Clothing Recycled (20042005).
Welcome to Fashion Week ble produsert da
Mitchell var en uinvitert artist-in-residence ved
moteukene i Paris og Milano etter å ha sikret
seg tilgang til alle områder for å dokumentere
livet bak scenen. Her gir han oss en øyevitneskildring av hvordan begjær oppstår gjennom et
spill som involverer enorme budsjetter. Hans fotografier avslører et usynlig aspekt ved et høyst synlig fenomen, men ikke det glitrende glansbildet som resten av verden får se.
Clothing Recycled presenteres i utstillingen

Tim Mitchell på åpningen
Foto: Ingeborg Øien Thorsland
© Punkt Ø / Galleri F 15

gjennom Tim Mitchells bok Product*. Her sammenstiller han Clothing Recycled med Welcome to Fashion Week, og viser slik to sider av
samme historie. Motens “opphavsmyter” under
moteukene i Paris og Milano, og klesplagg som
fraktes fra Storbritannia til det indiske subkontinent, hvor de brytes ned og til slutt resirkuleres. Moteuken og resirkulering av tekstiler er
to sider av samme sak, sammenstilt og nært
forbundet som to sider av samme prosess, én
historie, to sykluser. Den ene er prangende og
flyktig og uvirkelig, den andre enorm og støvete og skaper opphav til spørsmål om avfall og
sosial rettferdighet, og er en uunngåelig konsekvens av etterspørsel etter bearbeidede varer
og at mennesker kollektivt velger en bestemt
type handling.
*Product/Tim Mitchell, KERBER utgivelser, 2019.
Utgitt til utstillingen Tim Mitchell Product 31. au42

gust – 9. november 2019 Northern Gallery for
Contemporary Art. Til Don`t feed the monster!
vises et utvalgt antall bilder som sammenholder
og forener Welcome to Fashion Week og Clothing Recycled.
Tim Mitchells Clothing Recycled er produsert i
samarbeid med Dr. Lucy Norris. Til Don`t feed
the monster! bidrar Dr. Norris med en tekst i en
publikasjon som utgis av galleri F15.
OM TIM MITCHELL
I tjue år har Tim Mitchell studert den moderne
tids verden av objekter gjennom å stille spørsmålene “Hvordan lever vi, og hva setter vi pris
på?”. Hans produksjon omfatter et bredt spekter av tematiske innganger, og han samarbeider
ofte med ledende forskere. I sitt arbeid stiller
han alltid spørsmål om hvordan en bærekraftig,
etisk produksjonsmodell bør se ut. Han utfor-

sker prosessene hvor verdi skapes og går tapt
- både som produkter, luksus og arv - helt fra
idé- og produksjonsstadiet til distribusjon og
ødeleggelse.
For Mitchell er mennesker, steder og ting, og
ikke minst måten de forvandler seg på, beviser
på hvordan våre verdisystemer har endret seg i
det tjueførste århundret.
Tim Mitchell er utdannet ved Chelsea College
of Art, og har etter utdannelsen hatt utstillinger ved Northern Gallery for Contemporary Art,
National Glass Centre, Horniman Museum, Museum of Arts and Crafts i Hamburg, Cambridge
Sustainability Residency og PhotoEast. I tillegg
til sitt arbeid som kunstner har han bred undervisningserfaring fra grunnskole til universitetsnivå.
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TOM VAN DEIJNEN alter ego TOM OF HOLLAND
https://tomofholland.com/

Tom van Deijnen har alltid vært interessert i å
lage klær som varer, og de seneste årene har
han blitt mer og mer opptatt av spørsmål rundt
produksjon av “fast fashion”. Å reparere klær er
en aksjonistisk handling som er i opposisjon til
kjernen av fast fashion som lanserer stadig nye
kolleksjoner. Gjennom sitt Visible Mending Programme forsøker han å bryte med fast fashion
gjennom kunnskap, reparasjon, inspirasjon og
ferdigheter. Han arbeider for å gjøre reparasjon
vanlig, og han inspirerer til det ved å gjøre reparasjonene synlige i all sin skjønnhet.
Tom van Deijnen ser flere paralleller mellom reparasjon som aktivisme og reparasjon som ferdighet. I denne utstillingen er det spesielt ett
aspekt han ønsker å fremheve, og det er kunnskap. -Å ha en agenda som aktivist innebærer å
holde seg informert om problemstillingene som
opptar en. Å reparere er å forstå hva som fun-

Tom van Deijnen på åpningen
Foto: Ingeborg Øien Thorsland
© Punkt Ø/Galleri F 15

gerer og hva som ikke gjør det, hevder han.
Før i tiden var det normalt å reparere klær. Klær
var kostbart, og folk eide få plagg sammenlignet
med i dag. I samtiden er det akseptabelt å bytte
ut eller kaste slitte klær, selv om de kan repareres. Tom van Deijnen ønsker at vi reflekterer
over bruk-og-kast-mentaliteten, og han gjør det
ved å vise til fakta om fast fashion-industrien.
Når vi får klær reparert, vil vi at reparasjonen
skal være minst mulig synlig, og at plagget skal
fremstå som nytt. Når reparasjonen ikke synes,
kommer det av inngående kunnskap om stoff og
teknikker. Å gjøre reparasjonen tydelig åpner for
en ny måte å verdsette plagget på.
OM TOM VAN DEIJNEN
Tom van Deijnen er en selvlært tekstilkunstner fra Nederland, som nå er bosatt i Brighton,
Storbritannia. Helt siden barndommen har han
drevet med mange forskjellige tekstilrelaterte
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håndverk, blant annet strikking, sying, brodering og spinning. Han har alltid vært interessert
i mote og stil, og har reparert klær hele livet. Etter en fornyet interesse for strikking som voksen ble han mer bevisst klesplaggenes personlige betydning, og på sitt eget forhold til klær.
Hans møte med Sarah Corbett, grunnleggeren
av Craftivist Collective, bidro til å forme måten
han forholder seg til tema knyttet til moteindustrien. Han fikk en mer gjennomtenkt og personlig tilnærming som tekstilkunstner og reparatør. Tom van Deijnen startet Visible Mending
Programme i 2011 under navnet Tom of Holland.
Her deler han sine egne ferdigheter med andre i
form av både reparasjon og inspirasjon.

te han en dag sammen med en skredder ved
Gieves & Hawkes for å lære håndsøm. Denne
opplevelsen satte dype spor etter seg, og som
en følge av dette reparerer og syr han nå klær
utelukkende for hånd.
Tom van Deijnen jobber langsomt med sitt
håndverk, noe som gir en dypere forståelse for
stoffenes egenskaper og de tradisjonelle teknikkene han bruker, hvor det å skape og reparere tekstilgjenstander er i uopphørlig dialog med
hverandre.

Å lære tradisjonelle reparasjonsteknikker fra
gamle symanualer, og ved å studere stoppemetoder fra eldre tider, har han fått interesse for
suturteknikker i skredderfaget. I 2017 tilbrak45
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KURATORBIOGRAFIER

Kuratorene Maria C. Havstam og Franz P. Schmidt på åpningen.
Begge iført jumpsuits fra Rational Dress Society.
Foto: Ingeborg Øien Thorsland
© Punkt Ø / Galleri F 15

FRANZ P. SCHMIDT

MARIA C HAVSTAM

Franz P. Schmidt er utdannet herreskredder
og tekstilkunstner. Han bor og jobber i Oslo
og Skien, og deler sin tid og praksis mellom
arbeid i eget atelier og undervisning ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Han har i mange år
arbeidet med tekstilindustrihistorie som tema.
Prosjektene hans tar form av installasjoner
med vevde stoffer, arkivmaterialer, dokumentasjon fra industristeder og arbeidsprosesser, og
klær sydd av stoffene han vever og farger. Han
utvikler prosjekter med en tilnærmet sosialantropologisk metode gjennom deltagelse, samarbeid og produksjon over lang tid.

Maria C. Havstam er leder av kunstfaglig avdeling i Punkt Ø-Galleri F 15 og Momentum. Hun er
utdannet Cand. philol i kunst- og kulturstudier
fra Universitetet Sørøst Norge, hvor hun også
har arbeidet som høyskolelærer. Maria har bred
kuratorerfaring og har arbeidet i ulike kunstinstitusjoner i Norge.

I 2018 avsluttet han stipendiatprosjektet Weaving Fabrics for Suits ved KHiO. Prosjektet var
en utforsking av hans fra barnsben av tiltrekning til tekstiler og klær, og etterhvert også til
veveriene, vevstolene og arbeidsfellesskapene
som produserer bekledningsstoffer i Norge.
Han er i dag i en prosess hvor han undersøker
erfaringen han har fra industrien i lys av tanker
om økologi og kritisk teori om økonomi, produksjonskrefter og produksjonsforhold.
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