”Jeg behandler alle materialer som tekstiler”
Tekstile overflader i samspil med lys er omdrejningspunktet for formgiver Astrid Kroghs arbejde. Hendes
baggrund som tekstildesigner er det faste fundament, hvorfra hun skaber værker, der emmer af særlighed og langtidsholdbar kvalitet.
Af Helle Lorenzen, kommunikatør og journalist (DJ), Fischer Gardiner.

”China Blue” fra Det Danske Universitetscenter i Beijing. Gardinerne skærmer et glasatrium midt i bygningen samtidig med, at de
har en akustisk effekt. Gardinerne består af flere lag.
Det første øjet falder på, da jeg træder ind i det højloftede og
hvidvæggede atelier i en baggård først på Amager, er blåt, blåt,
blåt, der toner nedad til hvidt. Et flere meter højt gardin, der hænger
foran det halve af et stort vindue. Det er ikke fordi, der ikke er andet
at kigge på i rummet; en stor væv, fletprøver i glinsende metaller,
modeller med bladguld, lys-prøver med optiske fibre og bøger fra
gulv til loft i en hjørnereol med titler som ”Sacred Geometry”, ”Verdens religioner”, ”Det danske vejr” og ”Danmarks flora”, naturligvis
foruden alle bøgerne om design, tekstiler og kunst. At arbejde med
tekstiler kan bringe én ad mange veje…
”Ja, de fleste mennesker, der kommer ind i rummet, bemærker
som det første det gardin. Nu er det jo også en speciel blå farve,
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men uanset, så gør det lange gardin noget ved rummet,” siger
Astrid Krogh, som gerne vil kaldes formgiver – ”ikke kunstner, ikke
kunsthåndværker, heller ikke designer” – selvom hun er uddannet
tekstildesigner.
”Og det er jeg enormt glad for, fordi det er meget hands on, meget
konkret. Det at skabe et tekstil er noget helt fantastisk. At være
tekstildesigner er grundlaget for at skabe noget nyt, og ikke kun traditionelle tekstiler, for du kan jo væve i mange forskellige materialer,
fx sølvfolie, papir eller lys. Når jeg tænker tekstil, tænker jeg mere i
flader, i ”lærreder” end i stof,” fortæller Astrid Krogh og tilføjer:
”Min tekstile baggrund ligger dybt i mig, og jeg behandler alle materialer som om, de er tekstiler. Det giver så mange muligheder.”
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”Hold da op, hvis en af universets grundstrukturer ligner et tekstil,
er det da den vildeste dimension! Jeg vil gerne tage et lillebitte skridt
ud i at skabe noget, der kan udtrykke universets natur og sammenhæng. Men det bliver noget af en udfordring. Hvordan kan det lade
sig gøre både at give den der wooouuuu-fornemmelse af universet,
det ufattelige, abstrakte og samtidig udtrykke det konkrete, som en
stjerne, en planet, en galakse jo er?”
Arbejdet med tekstiler kan bringe én ad mange veje…

Astrid Krogh blev i 2015 hædret med Nationalbankens Jubilæumspris. I den anledning skabte hun ”Flux Luminous” til banken.
Værket bestod af tre elementer: et gigantisk gardin, en lyscirkel og forskellige aluminiumspaneler. Gardinet blev leveret af
Fischer.
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Kirkerummet på Rigshospitalet gløder af guld og varme fra værket ”Lysvæld”.

At skabe det særlige med omhu

Byggerier uden karakter og tekstur

Uagtet den umiddelbare lethed, der præger Astrid Kroghs værker,
stræber hun efter at udtrykke tyngde, en langtidsholdbar kvalitet
og en særlighed, som taler til mennesker. At beskueren ubevidst
mærker, at skaberen har brugt tid og været omhyggelig.
”På et tidspunkt besøgte jeg et frilandsmuseum i Sverige. Der hæftede jeg mig ved den omhu, kvinderne bearbejdede tekstiler med i
tidligere tider, hvor de havde tid til at sy, brodere og væve. De gamle
tekstiler har en rigdom i sig og en detaljeringsgrad, som fortæller
historier. Det er en stor værdi.”

Selv om Astrid Krogh ikke har brugt tekstiler i sin udsmykning af
kirkerummet på Rigshospitalet, fremhæver hun, at værket ”Lysvæld”
har en tekstil overflade. ”Lysvæld” er en altervæg udformet med
bladguld i forskellige nuancer både i forgrund og baggrund. Forgrunden løfter sig ud som skyformationer med glødende lys i kanterne.

Sammen med tekstile overflader er lyset det dominerende omdrejningspunkt i Astrid Kroghs arbejde: ”Min første fascination af tekstil
var dets evne til at filtrere lys. Det er blevet min kobling. At arbejde
med lys har jeg taget videre til fx at væve med lys eller arbejde med
rum, skabe rum, hvor tekstile overflader filtrerer dagslys eller kunstigt lys – eller har et samspil – så det er sådan set ikke lyset i sig selv.
Det er lige så meget den sanselighed, som det tekstile kan i kraft af
sin overflade, sin tekstur og struktur.”

Fischer Danmark A/S

”Før jeg lagde bladguldet på skyernes kanter, krammede jeg det,
så det fik struktur som et tekstil. Nu står den væg og lyser af varme,
hvor der før bare var en kold glasplade helt uden tekstur, meget
ulig et kirkerum, og folk går ofte derind og bare sidder,” siger Astrid
Krogh og påpeger, at i nutidens byggerier er detaljer og udsmykning
helt skrabet væk.
”Det er lige linjer, glatte overflader og hårde materialer. Der er ikke
den karakter, som fx tekstiler kan tilføre et rum. Det er lidt fattigt,
synes jeg, for det betyder faktisk mere for mennesker, end vi tror.
Måske er vi ved at få øjnene op for de kvaliteter, der ikke kan masseproduceres, men som giver noget helt unikt. Tekstilerne er faktisk
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”Layers of Colours and Light” på Malmö Högskola forener æstetik og funktion og er en aktiv medskaber af rummet. Gardinerne er
op til otte meter høje og består af flere lag. Fischer syede og monterede gardinerne, af i alt to kilometer tekstil.
på vej tilbage i de store byggerier af glas, beton og stål, hvor et par
baner tekstiler kan gøre noget næsten magisk ved et rum. De bryder
de hårde omgivelser, de er bløde og organiske og kan formes. Og så
er der jo samspillet med lyset…

Fischer stod for syning og montering af de to kilometer tekstil, der
blev anvendt.

Forening af æstetik og funktion
Udover tekstilers sanselige og dekorative værdier, har de også en
funktionalitet, når de regulerer dagslyset eller dæmper støjen. Denne kombination betyder meget for Astrid Krogh: ”Det er en anden
måde at arbejde på, end når det gælder ren kunst, og det tiltaler mig
meget.”
Et godt eksempel på kombinationen af æstetik og funktion er
projektet ”Layers of Colours and Light”, som Astrid Krogh skabte til
Malmö Högskola. Gardinerne afskærmer helt praktisk vinduerne i tre
store auditorier samt café- og restaurantområdet samtidig med, at
de spiller sammen med lyset og rummene og eksisterer i deres egen
ret som en kunstnerisk udsmykning af bygningen. Det mangefarvede
væld af gardiner i op til otte meters højde, er monteret i flere lag, der
kan trækkes for eller fra uafhængigt af hinanden.
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””Layers of Colours and Light” viser også tydeligt, at tekstiler kan
være en aktiv medskaber af rummet – ikke kun et mere eller mindre
perifert tilbehør.”

The cosmic web
Lige nu er Astrid Krogh meget optaget af universet, og hvordan det
hænger sammen. Hun har indledt en dialog og et samarbejde med
en amerikansk professor, Dr. Margareth Geller, Harvard University,
og Astrid Krogh tænker, at det nok med tiden udvikler sig til et
projekt.
Margareth Geller har kortlagt universet, som er fyldt med mønstre
og strukturer på alle mulige måder, og hun har opdaget det største
kendte mønster derude. Det kaldes the cosmic web og ligner et
nonwoven tekstil – et tekstil af fibre, der ligger hulter til bulter,
holdes sammen af et bindemiddel, og som kan trækkes i forskellige
retninger.
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”Hold da op, hvis en af universets grundstrukturer ligner et tekstil,
er det da den vildeste dimension! Jeg vil gerne tage et lillebitte skridt
ud i at skabe noget, der kan udtrykke universets natur og sammenhæng. Men det bliver noget af en udfordring. Hvordan kan det lade
sig gøre både at give den der wooouuuu-fornemmelse af universet,

det ufattelige, abstrakte og samtidig udtrykke det konkrete, som en
stjerne, en planet, en galakse jo er?”
Arbejdet med tekstiler kan bringe én ad mange veje…

”Sky I + II + III” (her et udsnit) er en serie af tre tekstiler vævet af optiske fibre og papirgarn. ”Sky” er inspireret af himlens evigt
skiftende farvespektrum. Værket var udstillet på Galerie Maria Wettergren i Paris.
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