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Fortellende tråder

Talking threads

To fargeprektige undulater sitter på hver sin blomsterprydede gren
i Kristine Fornes’ arbeid Forår i sigte, og det er som om fuglekvitteret når ut av tekstilet de er brodert på. Dette svært lydlige
bildet har minituøst utførte detaljer; fuglefjærene spraker i gult og
overganger mellom gult og blått. Den ornitologiske nærstudien i
små sting brytes imidlertid av en skisseaktig mannsfigur med bart
og sleivete armer, som han har heist opp. Er det for å rette på brillene, eller holder han simpelthen for ørene? Han er plassert sentralt
under de to grenene, og med de broderte konturene av denne
puslete og karikerte mannen sklir bildets nesten rokokkopregede
grunntone over i en tegneseriepreget slapstick.

In Kristine Fornes’ work Spring in Sight, two colorful budgerigars
are each sitting on a branch decorated with flowers, and it is as if
one can hear the birds chirping from the embroidered fabric. The
details of this very lifelike picture are intimately executed; the birds’
feathers are a vibrant yellow and variations in yellow and blue. The
ornithological study in small stitches is broken by a sketch-like
male figure with a mustache and whose arms are raised into the
air. Is he adjusting his glasses or simply covering his ears? He is
situated directly under the two branches, and the embroidered contours of this frail and caricatured man changes the picture’s almost
rococo-like representation into a cartoon-like slapstick .

Dette bildet, som er utført med trykk, håndbroderi og stopping på
lin og bomull, er karakteristisk for Kristine Fornes. Hun konsentrerer seg i sin fremgangsmåte om å skape hverdagslige og humoristiske fortellinger ved hjelp av formale og materielle brudd. I ett og
samme bilde innfører hun ulike teknikker og visuelle nivåer – det
realistisk gjengitte møter en mer karikert tegnet stil, fotografisk
trykk møter et tidkrevende håndarbeid. I så måte er hennes
vinkling collagebasert; bildene blir sammenføyende møtesteder
for uensartede uttrykk. Resultatet fremstår som fristilte billedlige
fortellinger, både vimsete og hemmelighetsfulle, fulle av intern og
ekstern koding. Fra bilde til bilde blir man stadig mer fortrolig
med dette universets eiendommelige stilforankring, sjarmen i de
odde trekkene er grunnleggende tiltalende. Ikke uten grunn har
hennes arbeider blitt omtalt som “sofistikert graffiti”. Tekstilene blir
en slags lesbar tekst; litterære fortellinger i en personlig språkdrakt.
Ordet tekstil er historisk knyttet til det å veve, og hos Fornes blir lag
på lag forent, noe som skaper fine poetiske og taktile overganger.

This picture, created on linen and cotton using print, handembroidery, and darning, is what characterizes Kristine Fornes.
She focuses on creating humorous narratives from everyday life by
using stylistic breaks in form and material. She introduces several
techniques and visual layering in a single picture – reality meets
animation, photographic printing meets time consuming needlework. In this respect, her approach is collage based; the pictures
become a joint meeting place between different expressions. The
result appears as independent, pictorial narratives, both whimsical
and secretive, and full of both internal and external coding. From
picture to picture, you become more confident with the peculiar
form of this universe; the charming odd features are fundamentally
appealing. It is not without reason that her work is often referred
to as “sophisticated graffiti”. The textiles become almost a readable
text; literary stories in its own linguistical form. The word “textile”
is historically associated with weaving. Fornes unites layer upon
layer and thus creating clean poetical and tactile transitions.

Kristine Fornes er en klassisk skattesanker, hun finner gamle tekstiler som gjenbrukes som kunstnerisk materiale. Hun kan anvende
opprevne, gamle filler og stoppede tekstiler, arvet og funnet på
loppemarkeder. De gamle tekstilene knyttes til håndverkets møysommelighet, innlevelse og tapte langsomhet. Gamle silkestoffer
blir lerret for trykte bilder, tegninger og håndbroderi, og stoffets

Kristine Fornes is a classic treasure collector; she finds old textiles
and reuses them as artistic material. She uses old and torn rags and
darned textiles, inherited and found at flea markets. These old textiles are tied to the craft’s carefulness, emotion, and lost slowness.
An old silk fabric becomes a canvas for printed pictures, drawings,
and hand embroidery, and its maturity gives her work a patina of

tilårskommenhet bidrar med en patina som gir en gulnet varme
og antydet historikk til hennes arbeider. Noen ganger er disse
tekstilene sterkt preget av tidens tann, nesten råtne og revneferdige.
Fornes holder fram et stykke forfall og transformerer det til mangetydige fortellinger, historier som understrekes i bruken av titler,
som Skjønnhet på vidvanke. Det ekstremt dekorative, representert
av det forfinede broderiet og sarte, delikate farger, kombineres med
en råere, mer eksperimentell og barnaktig strek. Den konvensjonelle skjønnheten forskyves og sendes ut av kurs.
Forrådet av bilder hentes fra spredte kilder, blant annet hobbybøker
og gamle magasiner og moteblader. Innlemmingen av antikverte
antrekk og remedier i lekende og småbisarre sammenhenger skaper
bånd til surrealistiske strategier, særlig i regi av Max Ernst. Hans
gjenbruk av 1800-tallets tekniske apparater og personfremtoninger
i sine collager bidrar til at historien blir malplassert innen samtidige
rammer, historien fordreier og forvirrer nåtiden. Som stilelement
forskjønner disse historiske fragmentene, men deres funksjon forblir
uviss. Også hos Kristine Fornes fornemmer man denne kollisjonen
av tidslag. Men det er kanskje først og fremst navneduken som sammenfaller med Fornes’ måte å komponere bilder på.
En navneduk er et brodert bilde, en slags prøvelapp sammensatt av
forskjellige broderingsteknikker og stingtyper – ofte i form av tekst.
Den plasserer ulike billedspråk, hentet fra mønsterbøker og andre
navneduker, innenfor samme ramme. Denne urenheten reflekteres
i Kristine Fornes’ sammensetning av medier. Man kan også tenke
seg at navnedukens tradisjonelle anvendelse i oppdragelsen av jenter på 1800-tallet spiller en rolle her. Fornes’ billedverden ser ved
første øyekast ut til å være godt forankret i en feminin, uskyldsren
og lettere parfymert verden – men denne punkteres tidvis av flere
stilistiske brudd. Det håndlagde broderiet som en bearbeidelse av
tekstil og tråd er et konsentrasjonskrevende arbeid som historisk
kan knyttes til disiplin og strukturering av hverdagen.

faded warmth and suggestive history. Sometimes these fabrics are
heavily marked by the ravages of time; torn and almost decomposed. Fornes transforms these pieces into ambiguous narratives,
stories that are emphasized in the use of such titles as Beauty Astray.
The conventional beauty shifts and is sent off course.
She collects her supply of pictures from various sources, such as
arts and crafts books, old magazines, and fashion magazines. The
incorporation of antiquated dresses and accessories in playful and
awkward contexts creates ties to surrealistic strategies, similar to
that of Max Ernst. His impressions of people and use of technical
appliances from the 1800’s contribute to the story in his collages
becoming misplaced within contemporary settings; the story
twists and confuses the present time. As an element of style, these
historical fragments are beautifying, but their function remains
uncertain. This collision of different time layers can also be sensed
with Kristine Fornes. But it is perhaps first and foremost a sampler
that identifies Fornes’ way of composing pictures.
A sampler is an embroidered picture, like a sample of fabric
consisting of different embroidery techniques and stitches – often
in the form of a text. It places different imagery collected from
pattern books and other samplers within the same frame. This
impurity is reflected in Kristine Fornes’ composition of media.
One can also imagine that the traditional use of a sampler in raising girls during the 1800’s plays a part here. At first glance, Fornes’
world of pictures appears to be well tied to a feminine, innocent,
and lightly perfumed world. But at times, this world is pierced by
several stylistic breaks. Hand-made embroidery as an adaption of
textile and thread requires a great deal of concentration. This can
historically be linked to discipline and structuring of domestic life.
Kristine Fornes orients herself in small scenes from everyday life,
and she creates a peculiar collection of people through stitch and

Kristine Fornes orienterer seg nettopp i hverdagens små scener, og
gjennom sting og tegning formulerer hun et snodig persongalleri.
Det er særlig konturer av kvinnehistorier som gjør seg gjeldende i
disse bildene, og flere av dem viser ugifte kvinner. Et eksempel er
Dozy Rozy – Never Married, hvor stoffpartier i en yndig rosanyanse
binder sammen en kvinnefigur i gammeldags drakt med viltre krøller og avbildningen av en fotogen marmorkake. Også Rachel Taylor
at Yew Tree Cottage – Never Married viser en kvinne med påbrodert
kjole, her med ugler på kjolestoffet. I bildets andre halvdel er et
trykk av en kurv med epler overført, og et snirklete hus og en høne
er enkelt brodert. Koblingen mellom isolerte kvinner i utdaterte
plagg med krinoliner og flott bakverk er gjennomgående motiver.
Kakenes krem og sødme samspiller med de litt uklare kvinnefigurene, som ser ut til å fylle sitt liv med dekorative og kjøkkenrelaterte sysler. Det er noe fugleaktig ved mange av disse kvinnene, som er
pyntet til trengsel i rysjer og folder, og med dette trekkes paralleller
til det generelt hyppige innslaget av fargerike fugler i Fornes’ billedverden. Ansiktene til mange av disse kvinnene er nebbaktige,
og det er som om de er estetiserte fuglekvinner, kanskje ensomme,
men også bilder på noe eksentrisk og enestående, utenfor formaliserte forhold.
Billedrommet rundt figurene er hvitt og åpent, det har en tekstil
mykhet som fungerer som et slags tidshull. Dette er bilder fra
en annen tid, men den parallelle bruken av overført fotografi og
tegninger trekker disse karakterene inn i vår synsrand på en interessant og samtidig måte. De reaktiviseres og oppfordrer til meddiktning. I noen gruppeportretter basert på fotomontasje er en oppstilt
families reelles ansikter erstattet med en slags stiliserte barnetegninger av ansikter. Effekten er både underholdende og ubehagelig og
understreker Kristine Fornes’ beherskelse av en lettbent absurditet.
Line Ulekleiv

drawing. Stories about women are often a recurring theme in her
pictures, and several show unmarried women. One example is
Dozy Rozy – Never Married. In this picture, pieces of pink shaded
fabric tie together a female figure with wild curls dressed in an
old-fashioned dress and an image of a picture perfect marble cake.
Rachel Taylor at Yew Tree Cottage – Never Married features a woman
with owls embroidered on her dress. On the second half of the
picture, there’s an embroidered house and hen and a print of a
basket full of apples. The connection between pastries and isolated
women in outdated clothing with crinolines, is a recurrent motif.
The sweetness of the cream filled cake interacts with these obscure
female figures, who appear to be filling their lives with decorative
and kitchen related activities. There is something bird-like about
several of these women dressed in ruffles and pleats, and this draws
parallels to the generally frequent use of colorful birds in Fornes’
world of pictures. Many women have beak-like faces, and it is as if
they are aestheticized bird-women, lonely perhaps, but also pictures
of something eccentric and unique beyond formal circumstances.
The characters are surrounded with an open, white space, and its’
textile softness functions as a separation between times. These
pictures are from a different era, but the parallel use of transferred
photography and drawings pull these characteristics into our
horizon in an interesting and simultaneous manner. They are
reactivated, and encourage a continuation of the story. In some
of the collage based group portraits, the actual faces of the family
members have been replaced by child-like drawings of faces. The
effect is both entertaining and unpleasant, and it emphasizes Kristine Fornes’ mastery of such superficial absurdity.
Line Ulekleiv

Storytelling textiles
“Taking a line for a walk,” is how the Swiss painter Paul Klee described drawing. If anyone were to anthropomorphise Norwegian
artist Kristine Fornes’ drawings for the sake of Klee’s walk, then
my guess would be Whippets: elegant, swift and slightly mischievous. Like sophisticated graffiti, Fornes brings alive a playful cast
of cartoon-like characters to populate a magical world.
Fornes “illustrates personal histories about people” drawn from
domestic life around her. She transfers her delicate sketches from
paper to silk or cotton, piecing together discrete elements and
embellishing selected passages with embroidery. Often the entire
surface is dyed or painted with colours the kitchen provides: coffee, fruit juice or syrup. Suffused with child-like innocence, each
walking line captures the personality, mood and emotion of moments that may otherwise litter the day unnoticed. While everyday
situations are recorded, so too are what Fornes explains as “characters carrying out shady business, odd small scale-transactions and
conspiracies.” The narratives that result may feel familiar, but they
do not exist in any storybook you have read before.
As though seeing through a child’s eyes, Fornes gives us insight
into a humorously awkward world where make-believe and reality
can combine. Norwegian national costume, genealogy and parishhistory books are inspiration. So too are the life-style magazines
that “show us the way to live, how to sit, how to stand, how to
hold a bag or a fork, how to stand while you are using the vacuum
cleaner.” Collaged together, they represent humorous, elegant
sketches of a world only partially our own.
Dr Jessica Hemmings
Associate Director
Centre for Visual & Cultural Studies
Edinburgh College of Art
Initially published in Bloom 18 Enchanted, Edelkoort Editions,
September 2008

Tegning og broderi
Drawing and embroidery

omsorg for de eldre

Tegning, trykk og håndbroderi på lin og papir
care for the elder

Drawing, print and hand-embroidery on linen and paper
30 x 30 cm

et merkelig balanse-trick
åndeskrift i hånden

Tegning, trykk og håndbroderi på silke og papir
spiritwriting in the palm

Drawing, print and hand-embroidery on silk and paper
30 x 35 cm

Tegning, trykk og håndbroderi
på silke og papir
a curious balancing-trick
Drawing, print and handembroidery on silk and paper
30 x 35 cm

kjærlighet og samliv

Trykk på lerret
love and common life

Print on canvas
27 x 22 cm

mine menn

Trykk på lerret
my men

Print on canvas
27 x 22 cm

kake fra flandern

Trykk på silke
cake from flanders

Print on silk
35 x 32 cm

hverdagens giftstoffer

oslofrokost

Tegning, trykk og håndbroderi på silke
the poison of everyday-life
Drawing, print and hand-embroidery
on silk
35 x 35 cm

Tegning, trykk og håndbroderi på silke
oslo-breakfast
Drawing, print and hand-embroidery
on silk
35 x 35 cm

hos en kunsthåndverker

Trykk og tegning på lerret og silke
at home with the craftswoman

Print and drawing on canvas and silk
30 x 35 cm

feriekjolen

Tegning, trykk og håndbroderi på lin og papir
the holiday dress

Drawing, print and hand-embroidery on linen and paper
30 x 30 cm

folk og fe på fyret

Trykk, tegning og håndbroderi på silke
crew and cattle at the lighthouse

Print, drawing and hand-embroidery on silk
60 x 60 cm

sirene

Håndbroderi på silke
Hand-embroidery on silk
20 x 15 cm

– never married
Trykk, tegning og håndbroderi på silke
Print, drawing and hand-embroidery
on silk
50 x 50 cm
dozy rozy

fanny

Håndbroderi på silke
Hand-embroidery on silk
15 x 25 cm

eliza in her crinoline

Trykk, tegning og håndbroderi på silke
Print, drawing and hand-embroidery on silk
37 x 40 cm

– never married
Trykk, tegning og håndbroderi på silke
Print, drawing and hand-embroidery on silk
50 x 50 cm
rachel taylor at yew tree cottage

eliza’s heir

Trykk, tegning og håndbroderi på silke
Print, drawing and hand-embroidery on silk
31 x 48 cm

– neither of them ever married
Trykk, tegning og håndbroderi på silke
Print, drawing and hand-embroidery on silk
36 x 53 cm
the taylor sisters

dugurd		

Trykk og håndbroderi på lerret
second breakfast

Print and hand-embroidery on canvas
30 x 35 cm

50
Tegning, trykk og håndbroderi på papir og silke
woman over 50
Drawing, print and hand-embroidery on paper and silk
41 x 29 cm
kvinnen over

forår i sigte

Trykk, håndbroderi og stopping
på lin og bomull
spring in sight

Print, hand-embroidery and
mending on linen and cotton
72 x 52 cm

skjønnhet på vidvanke

Håndbroderi og stopping på lin og bomull
beauty astray

Hand-embroidery and mending on linen and cotton
65 x 57 cm

tropedressen

Trykk, håndbroderi og stopping på lin og bomull
the tropic dress

Print, hand-embroidery and mending on linen and cotton
80 x 92 cm

scener fra et ekteskap

Håndbroderi på lerret
scenes from a marriage

Hand-embroidery on canvas
55 x 63 cm

Tegninger
Drawings

at se, hvem der er feig

Tegning på papir

who is the coward

Drawing on paper
25 x 34 cm

at fremvise en tyv i et spand vand

Tegning på papir
to tell a thief in a bucket of water

Drawing on paper
25 x 34 cm

sammensvergelsen

Trykk og tegning på papir
the conspiracy

Print and drawing on paper
37 x 56 cm

lytt til vinden

Trykk og tegning på papir
listen to the wind

Print and drawing on paper
30 x 20 cm

mannen med planen

Trykk og tegning på papir
the man with the plan

Print and drawing on paper
30 x 30 cm

Illustrasjoner til Kua som falt
ned fra himmelen. Forunderlige
fortellinger fra virkeligheten
av Vera Micaelsen,
Kagge Forlag 2009

Illustrasjoner
Illustrations

det menneskeetende treet

Trykk og tegning på papir
the man-eating tree
Print and drawing on paper
32 x 24 cm

anna omundsdatter

camera obscura

Trykk og tegning på papir
Print and drawing on paper
32 x 24 cm

Trykk og tegning på papir
Print and drawing on paper
32 x 24 cm

de grønne barna fra woolpit

Trykk og tegning på papir
the green children of woolpit

Print and drawing on paper
32 x 24 cm

fata morgana

Trykk og tegning på papir
Print and drawing on paper
32 x 24 cm

Illustrasjoner til eventyret Edderkoppen,
Barnas store prinsessebok,
JM Stenersens Forlag, 2006

slottet

Trykk og tegning på papir
the castle

Print and drawing on paper
25 x 17 cm

dronningen

prinsessen

Trykk og tegning på papir

Trykk og tegning på papir

the queen

the princess

Print and drawing on paper
25 x 17 cm

Print and drawing on paper
25 x 17 cm
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