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høyre, ovenfra og ned:
«Utendørs II», AHO, foto: Hege Vadstein.
«Utendørs på tømmer», Hallingdal Museum, 
foto: Randi Halland.
«Utendørs II og III», Nordre Lindeberg gård, 
foto: Marthe Lindseth.
«Utendørs III», Botanisk Hage, 
foto: Hege Vadstein.
«Utendørs III», Geitmyra matkultursenter 
for barn, foto: Anders Bergersen.
«Utendørs III», Rulleboden, Tveten Gård, 
foto: B.S.
«Blåtøy og teglstein», Hønse-Lovisas hus/
Arbeidermuseet, foto: B.S.
«Utendørs på tømmer», Trøymstugu/
Hallingdal Museum, foto: Randi Halland.
«Utendørs», Trafo kunstnerhus, foto: B.S. 
«Trådsneller», foto: Anders Bergersen.
Foto på forside: «Tau og tråd», detalj, 
foto: B.S. 
Foto på denne side: Fra Ola Narr, foto: B.S. 
Foto på bakside: «Tau og tråd», detalj, 
foto: B.S.
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MATERIALET, STEDET OG TIDEN

Brynhild Slaatto skaper kunst for sansene. For berøring og blikk. Tekstilarbeidene og 
omgivelser smelter sammen i rytmer. I en dialog med bygning og arkitektur. Utforsk-
ning av materialet gjennom et samspill med stedets egenart er en rød tråd i hennes 
kunstnerskap. Sansene våre får bevege seg mellom det menneskeskapte og naturen, 
og det synlige og taktile.

Andre tidligere møter også med mennesker, steder og kulturtradisjoner bærer de 
tekstile installasjonene med seg. Studier, observasjoner og overlevert kunnskap. Som 
spleising av tauverk. Trådsnellen som industriell artefakt og samtidig minnet om 
håndens betydning. Utforskning og eksperimentering av bindingsmønstre fra bøker 
nedarvet fra tidligere generasjoner. Slik flettes innsikt og erindring inn og blir en del 
av nye kunstneriske prosjekt – som det neste kapittelet i fortellingen.

I dialog med Slaatto fanges det ofte opp referanser fra arkitekturfeltet. I sin utforsk-
ning i veven omformer hun arkitektoniske observasjoner til tekstile konstruksjoner. 
Slik blir byggestener omgjort til rapporter av mønster i ulike dimensjoner. Vi kan få 
øye på småmønstrede, fine, unnselige teksturer i kombinasjon satt sammen med 
repetisjonene av større, tydeligere og gjenkjennelige former. Trådens egenskaper 
med variasjon i tykkelser, blankhet og matthet, bruken av farge for å skape kontraster 
eller usynlige overganger, g jør oss oppmerksomme og nysgjerrige.

Vertikale og horisontale linjer tegner seg i vevnadens konstruksjon. Teksturer, farger, 
sjatteringer trer frem og modelleres i lys og mørke gjennom døgnet. Forbindelsen 
mellom stedet og kunsten skapes i møtet med en ytre påvirkning. Farger endres når 
de utsettes for sol, vind og vann. Fra naturen fester det seg sanselige og nesten 
usynlige fragmenter. Forandringer skjer sakte og forblir.
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