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NESTE SIDE: 

MASSIVT: Med teppet 
Apokalypseklede har Gaustad fårr 
innpass i den juryerte utstillingen 

«Kunsthåndverk 2015» . Teppet 
som har målene 200x505 cm er 

i håndvevet ull og dobbeltvevd 
(foto: Frode Larsen).

Kunsthåndverk: 
Matilde Westavik 
Gaustad (28) har 
kommet seg gjen-
nom nåløyet til årets 
«Kunsthåndverk 
2015». – Teppet er 
et verktøy som kan 
brukes som skydd 
mot verdens under-
gang, som er virkelig 
og akutt.

Et teppe til skydd mot 
verdens undergang
Tekst:  ODD RAGNAR MYHR
E-post: odd@byavisa.no

– Det er vevd i ull, er om-
fangsrikt og gir beskyttelse. 
Samtidig som det gir varme 
fremstår teppet som mørkt 
og urovekkende. Det kan 
vikles rundt deg og gå i ett 
med kroppen din, forklarer 
Gaustad.

Hun er avgangselev ved 
Det Kongelige Danske 
Kunstakademi. Å da få mu-
ligheten til å stille ut under 
Norske Kunsthåndverkeres 

juryerte årsutstilling –  som 
viser noe av det beste innen 
samtidens kunsthåndverk  
– viser at Gaustads arbeid  
blir verdsatt før endt skole-
gang.

– Med tanke på at det 
er ekstra mange søkere til 
Kunsthåndverk 2015 dette 
året, er det helt fantastisk 
å få være med! Det � ns så 
mange utrolig f linke folk 
med oppmerksomhet og 
følelse i måten de behand-
ler materialer på, ifølge 
Matilde.

Feminisme og fi ction. Hele 
321 kunstnere søkte om å 
delta på «Kunsthåndverk 
2015».  En økning fra fjor-
året på nesten 50 kunstnere.

Av årets søkere gikk 61 
kunstnere til andregangsju-
ryering. Av disse � kk 37 inn-
pass i utstillingen som vises 
ved Kunstindustrimuseet i 
Oslo frem til 6. desember.   

– Jeg jobber i skjærings-
punktet mellom feminisme 
og science fiction. Jeg er 
opptatt og inspirert av 
Donna Haraway. Hennes ar-
tikkel A Cyborg manifesto 
fra midten av 80-tallet som 
fokuserer på opphevelse av 
grensene mellom kjønn, og 
av grensene mellom kropp 
og objekter, er tema jeg har 

latt meg in� uere av, forteller 
Gaustad.

Cyborgere. Donna Haraway, 
professor og � losof ved Uni-
versity of California, lanser-
te begrepet kyberfeminisme 
i boka A Cyborg Manifesto: 
Science, Technology, and 
Socialist-Feminism in the 
Late Twentieth Century 
(1985). En politiske fram-
stilling i hvordan teknologi 
og biologi er blitt sammen-
filtrede størrelser. Lik as-
sistert befruktning hvor 
teknologisk og biologiske 
prosesser møtes, mener 
Haraway vi alle er kyborger 
gjennom vår økende avhen-
gighet til teknologien.

– De som kjenner til Don-

na Haraways virke, kjenner 
igjen referansen i tittelen 
jeg har satt på teppet: Apo-
kalypseklede. Samtidig skal 
arbeidet kunne stå på egne 
ben, uten å kreve kunnskap 
til de pekerne jeg har benyt-
tet i prosessen, sier Matilde. 

Haraway forfekter at 
feminister må ta teknologi 
og biologi på alvor, og ta i 
bruk disse redskapene som 
er med på å skape og forme 
vår materielle verden.

Konkretisert i teppet. Ifølge 
Haraway er en kyborger 
ikke bare en � ktiv � gur 

 ”Jeg jobber i skjæringspunktet 
mellom feminisme og 

science � ction
  Matilde Westavik Gaustad

lik Terminator, gestaltet 
av Arnold Schwarzeneg-
ger. Linjen mellom science 
� ction og vår virkelighet er 
illusorisk. Transformasjon 
mellom teknologi og men-
neske er en nødvendig 
strategi for å overleve i 
fremtiden. 
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OPPSIKT: Matilde Westavik Gaustad er blitt antatt under årets Kunst-
håndverk 2015. På tross av ung alder og ennå ikke ferdig skolegang, 
vekker hennes arbeid oppsikt i miljøet i Norge.
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MER ENN HVA ØYET SER: Arbeidet har Gaustad kalt  ”Spøkelse i veven”. ”Welcoming the apocalypse” er den overhengende tittelen Matilde har satt på en serie arbeider, hvor også  ”Apokalypseklede” hører hjemme. 

 ”Deltakelsen i Kunst-
håndverk 2015 tolker 
jeg som en bekre� else 
på at jeg har noe på 
gang.. 

at apokalypsen er tilstede-
værende. Men på samme 
måte som Haraway mener 
at oppløsning av skillet mel-
lom menneske og teknologi 
ikke er en dystopi, men en 
metafor for en optimistisk 
fremtidsvisjon, tror også 
Gaustad at det � ns håp.

– Krisene verden be� nner 
seg i, må takles på en eller 
annen måte. Situasjonen 
må håndteres. Jeg liker 
ordet håp; at det fins noe 
etter apokalypsen. Mitt 
teppe kan i så måte bidra 
med varme og beskyttelse 
opp i mot de utfordringen vi 
alle vil måtte møte, mener 
Gaustad.  

Vil til Trondheim. Foruten å 
jobbe med tekstil, er Gau-
stad opptatt av både perfor-
mance og � lm. Oppvokst i 
en familie i Trondheim der 
majoriteten har ingeniør-
bakgrunn, har Matilde 

tråkket opp sin egen vei.
– Interessen for kunst har 

alltid vært der. Min vei gikk 
gjennom kunsthistorie og 
forskole, som er vanlig før 
man søker seg mot plass ved 
kunstakademi. 

Gaustad kom inn ved 
akademiene i Trondheim, 
men valgte København når 
den muligheten bød seg. 

– Nivået er kanskje ikke 
høyere, men institusjonen 
er adskillig større. Jeg an-
grer ikke på valget. Sam-
tidig ser jeg frem til å bli 
avslutte studietiden her, og 
reise tilbake til Trondheim, 
sier Matilde. 

Bekreftelse. I sitt siste stu-
dieår er det mye aktivitet 
rundt Matilde Westavik 
Gaustads kunst.  Fredag 
13. november åpner hun 
separatutstilling i Galleri 
Fisk, lokalisert Bergen.

– Deltakelsen i Kunst-

FORSETTELSE 
FRA FORRIGE 
SIDE: 

– Du kan  si at jeg har 
vevd hennes metafor inn i 
teppet, og dermed gjort det 
konkret. Jeg trigges av fu-
sjonen mellom objekter og 
materialene rundt. I dette 
tilfellet vevstolen som verk-
tøy og håndvevet ull som 
utgjør teppet, der grensene 
viskes ut.  Resultatet blir alt-
oppslukende, sier Matilde. 

Undergang og transforma-
sjon. Apokalypseklede er 
dobbeltvevd og er drøye 
fem meter langt og to meter 
bredt. Et massivt arbeid. 

– Jeg betrakter teppet 
som en type kyborg, og et 
redskap for å overleve. Det 
er mange nok kriser å velge i 
mellom. Teppet kan være til 
hjelp for den transformasjo-
nen vi tvinges mot, gjennom 
verdens undergang slik vi 
kjenner den i dag.  

Gaustad mener vi alle-
rede stirrer inn i avgrunnen, 

Tarmtråd/ ”Welcoming the apocalypse

Breaking Through the ICE (Intrusion Countermeasures Electronics)

Spøkelse i veven/ 
Ghost in the Loom

håndverk 2015 tolker jeg 
som en bekreftelse på at jeg 
har noe på gang. Og at mil-
jøet er oppmerksomme på 
det jeg driver med. Det gjør 
meg takknemlig.

Etter avgangsutstillin-
gen i juni, håper Matilde 
på å få anledning til å vise 
frem sitt arbeid ved galleri i 
hjembyen. 

– Kunstmiljøet i Trond-
heim virker imøtekom-
mende, åpent og spennende 
– selv om det ikke er like 
stort som i København.

 ”Jeg betrakter 
teppet som en 
type kyborg, 
og et redskap 
for å overleve

  Matilde Westavik Gaustad
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