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Bildene til venstre - fragmenter:
1 RemaRosa (260x164)
2 StaoilStjerna (235x165)
3 PharmaKorset (276x165)
4 PolyfonPropylen (250x158)
5 VinterRoser (246x160)
6 RosaRosa (235x165)

Bildene på denne siden
1 Hommage à Isac Newton.
Billedveven er 14 m høy og går gjennom tre
etasjer. Foto: Halvard Haugerud
2 Hommage à Isac Newton, detalj

Teppene har titler som StatoilStjerna, RemaRosa
og PharmaKorset, er store i formatet og den første
reaksjonen når de henger i galleriet er: wow! Dette er
noe nytt, dette har vi ikke sett tidligere. At billedvevere
eksperimenterer med materialer er ingen bombe. Men
Berit Overgaard utfordrer de strenge rammene i de
tradisjonelle åklevevene og kombinert med materialbruken skaper hun noe helt unikt i utstillingen, som har
fått navnet ”Dekorative tekstiler fra oljealderen”.

og polypropylen bestemme fargene, forteller Berit
Overgaard.

Miniatyrer
-Vi lever i oljealderen, alt lages av plast. Det er helt slutt
på høyere utdanning i billedvev, det er dramatisk. Med
prosjektet tok jeg utgangspunkt i fragmenter av noen av
de eldste tekstilene vi har, ruteåklærne, og lot posene

1

Ruteåkleprosjektet til tekstilkunstneren startet med
miniatyrtekstilene Mega, Fokus, Jens Evensen, Rimi og
Rema 1000. Arbeidene er 10x10 cm, vevde plastposer,
montert mellom pleksiglass. Disse arbeidene er ikke
figurative, men plastposene gis assosiasjoner til
butikkene.
– Formatet forsterket det ironiske ved å koble plastmaterialet og matvaregigantene opp mot gammel kunsthåndverktradisjon, sier Berit.
De nye teppene er en videreføring av miniatyrene
fra 1995. I StatoilStjerna er bunnen vevd av sorte
plastsekker og bladene i åttebladsrosen har forskjellig
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størrelse, som i oljeselskapets logo. I arbeidet PharmaKorset
dominerer logoen til apotekerkjeden, mens fargene i RemaRosa er
lett gjenkjennelige fra matvarekjedens plastposer.
– Det er litt samfunnssatire i teppene, sier Berit og forteller at hun
skvatt etter en intern vareopptelling i eget medisinskap.
– Jeg regner meg som en nøktern medisinbruker og jeg hadde 95
produkter i skapet, det forteller meg litt om hvordan for eksempel
farmasiindustrien dominerer vårt dagligliv.

Skolert og erfaren
Berit Overgaard har ikke vært spesielt opptatt av folkekunst
tidligere. Hun har solid vevbakgrunn, med utdanning fra Bergen
Kunsthåndverkskole og Statens Lærerhøgskole i Forming i
Oslo og har vært profesjonell billedkunstner siden 1979, da
hun debuterte på Høstutstillingen. Fra 1985-86 ledet hun
fagorganisasjonen Norske Tekstilkunstnere og fra 1984-95 ledet
hun billedvevavdelingen ved Lærerhøgskolen i Oslo- Hun har hatt
mer enn 40 separatutstillinger, mer enn 50 kollektivutstillinger
og en rekke utsmykningsoppdrag. For tre år siden startet hun sitt
åkleprosjekt.
– Jeg er nok kjent for å være mer burlesk og humoristisk enn jeg
viser i åkleteppene. Men jeg tror jeg er på vei til å sentrere meg, bli
mer asketisk i uttrykket, går fra det figurative til det nonfigurative,
sier Berit.
Kunsthistoriker Kirsten Røvig Håberg sier om Berit Overgaards
utvikling som kunstner at hennes uttrykk innen tekstil har tatt en
overraskende vending. Håberg fremholder at Berits billedtepper som
regel har hatt en fortelling og en historie å formidle.
– Billeduttrykket kan være mer eller mindre figurativt, men det har
vært klare uttrykk, som sammen med tittel og komposisjon har hatt
et budskap. Åklevevene er ikke figurative og har ved første øyekast
ingen fortelling, sier Håberg.
– Åklevev er inspirasjonskilden til utstillingens tepper og den setter
strenge rammer. Det viser seg imidlertid at innen disse strenge
rammene er det også plass til selvstendig kreativitet og nyskaping.
Tekstilkunstneren Berit Overgaard behersker alle vevkunstens grunnleggende forutsetninger. Hun kan vise til komposisjoner som har
vært figurative, mens verkene i Dekorative tekstiler fra oljealderen
har alle et ornamentalt uttrykk. Uansett figurasjon eller abstraksjon
så har hun et sikkert øye for hvordan farge og mønster på best mulig
måte skal spille sammen med materialer og teknikk, poengterer
Håberg.
Berit Overgaard bor og arbeider i Drøbak i Akershus. Men i flere
perioder har hun bodd utenlands. Sin første separatutstilling hadde
hun i 1984 i Kunstnernes sentrale Hus i Moskva, der hun hadde
bodd fra 1980. Hennes hovedverk har navnet Hommage à Isac
Newton er vevd i 1997, er 14 meter høyt og henger i Justervesenets
bygg på Kjeller. Berit Overgaard sier at åkleprosjektet ennå bare
er i startfasen og at hun ser for seg at formene etter hvert vil
dekonstrueres. Les mer om prosjektet på www.ruteaakle.no.
Øverst: GullStjerna (280x172)
LykkeRosa (283x170)
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