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Et av ronrmene i Martino Gampers

100 Chairs in 100 Days Exhibition
(2.-15.10.07) Foto:  Angus Mi l l

Pablo Reinoso

Thoneteando TH 14 05,2045

tre,  {87x180x74 cm)

Fond Nat ional  dArt

Contemporain,  Frankr ike

Foto:  Måxime Ruiz

I lunsthåndverker Elisabeth Engen arbeider med tre. Hun

Jr\ 
fascineres av det fordi det er et materiale vi omgir oss

I \med overalt. Hun sier det er et materiale vi har hatt et
sterkt forhold til gjennom årtusener, og det inngår helt naturlig
i vår kultur, for <tre er noe vi går på, sitter på, spiser av, sover i'.

- Møbler er min viktigste referanse. Jeg liker møbler fordi
de er dimensjonert i forhold til kroppen, ogjeg savner mål som
tomme, fot og favner.

SKATTEFUNN

Engen får her følge av argentineren Pablo Reinoso, som sier det
slik: <For meg er stoler arkitektur, struktur, stil, antropologi -
de er avtrykket av det sittende mennesket. Stoler viser oss
et fravær, og de sier oss noe om kultur, sosial status og den
sittende brukerens hverdag.>

Reinoso, som holder til i Paris, står bak møbelserien <Tho-
neteando>>, en kolleksjon av former basert på ombygde Thonet-
stoler. Han har forlatt bruksaSpektet og lar i stedet materialet
gjenoppstå som installasjoner, musikkinstrumenter - eventuelt
som Pr6t-å-Thonet, former til å bære på kroppen, eller Pr6t-å-
manger, stoler ikledd bakverk.

Gjennom å lage nye objekter satt sammen av kasserte gjen-
stander kommenterer også Elisabeth Engens prosjektFra Sftrot
trl Stas tankeløsheten i alt som skrotes.
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- Er gjenbruk en nødvendighet eller
et valg?

- Begge deler. Kunstnere er en yrkes-
gruppe som ikke har det særlig fett øko-
nomisk sett, og av den grunn kan det være
naturlig å arbeide med gjenbruk. Både
fordi materialet er billig eller gratis, men
også for å peke på skatter som allerede ek-
sisterer, men som samfunnet ikke har
funnet det verd å ta vare på lenger, for-
klarer Engen, som kuppet 17 gulmalte
Thonet no 14 fra et boligkompleks på
Saupstad i Trondheim. Stolene var satt ut
for å kastes.

STOLPLU KKI NG

Pablo Reinoso oppgir at Thonet no 14 for
ham er det madeleinekaker var for Mar-
cel Proust. Essensielle og uunnvær1ige.

<Den perfekte stol finnes ikke, hevder
derimot London-baserte Martino Gam-
per. For et par år siden gikk han selv
omkring i hjembyens gater og plukket opp
alt han fant av stoler: noen skrotede som
var satt ut for å kastes, andre plassert ut
for å bli gitt videre. Med utgangspunkt i
disse produserte kunstneren prosjektet
<lOO stoler på t00 dager>, der han satte

sammen l ikt og ul ikt etter ir-rnfal lsmero-
den. Metoden ga uttelling i form av utsri;-
linger og bokutgivelse.

Selv mener Gamper rekomposisjons-
prosjektet kan lignes med musikk: Alt r-ar
helhjertet improvisering. Noen stoler ble
morsomme, noen stygge, noen fine, ifolge
ham selv. Møblene som ingen ville ha. ble
ti1 en stadig voksende, unik og underfun-
dig stolsamling.

BRUKT BEDRE

-Jeg kommer aldri til å kjøpe en plankebit
så lenge det ikke er til helt spesielle pro-
sjekter som fordrer en spesifikk type tre
jeg ikke kan få tak i brukt, forteller Elisa-
beth Engen.
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i s:edet for å kjøpe materialer til arbei-

drece sine, henter hun det hun trenger i

:";,r"-rinere, på søpla, hos naboen. Brukt

:* :.r like bra som nytt - så lenge fibrene

ilu:r er knekt eller utsatt for fuktighet i en

#:: grad at forråtnelsesprosessen har

{i:u:net begynne.
- Tre er et varmt og levende materiale,

ret:ar utallige ulike egenskaper, og kan
i Er"e lett, tungt, seigt, sprøtt, lyst, mørkt,

nr.ed lange eller korte fibre, preget av rask

r:-er langsom vekst, reflekterer Engen.

- Det finnes tresorter og materialer

med egenskaper som ikke lar seg oppdrive

:nger. Og det skal mye til for å kunne

kjøpe en teakplanke med god samvit-

tighet, selv om materialet har akkurat de

egenskapene man er ute etter. Da er gjen-

bruk av møbler fra 50- og 60-tallet svaret,

poengterer hun.

- Vi har så mange t ing. Folk f lest

bytter ut det de har, alt etter trender og

moter som stadig skifter. I vårt samfunn

blir store verdier kastet uten skrupler og

særlig ettertanke, sier kunsthåndverker

Elisabeth Engen.
Derfor bruker hun detvi andre ikke vil

ha. Hennes prosjekt er å rette søkelyset

mot det som er gjemt og kanskje glemt.

Derfor tok hun de 17 stolene fra Saupstad

med seg.

NYE KAPITLER

- Folk kaster store mengder tre. For meg

som kunstner er det absolutt nødvendig å

arbeide med gjenbruk og ikke gå løs på

nytt råmateriale der det ikke trengs. Når

vi lever i overflod blir det et paradoks for

meg å ha en rolle der jeg skal tilføre enda

flere ting, sier Elisabeth Engen.

Thonet-stolene var en gang stolte bØke-

trær i Sentral-Europas grønne skoger. Nå

er de demontert, pusset, varmet opp og

satt sammen på ny. Gjennom nye kompo-

sisjoner ønsket Engen å fremheve taktile

og visuel le kval i teter ved Thonetstol-

elementene. Ved å dekonstruere stolene

kunne hun fremheve komponentenes ver-

dier ut fra form, materiale og rom. Stolene

bærer med seg en historie, installasjonene
gir denne historien nye kapitler. m

Elisabeth Engens utst i  l ing Fra Skr0t t i l  Stas: Søtten
stoler fra Saupstad og Thonetbukett var en hyl lest t i l

Thonetbrødrenes 1 50-årsjubi leum.
Engen åpner utst l l l ing i  Heimdal Kunstforening {24. mai
- 14. juni) med nye arbeider basert på gjenbruk av stoler.

El isabeth Engen

Thonetbukett. ?001 ,
gjenbrukt  dampbøyet bøk

(97x73x50 cm) (detal j )

Thonelbukett,2n0 l

Foto E. Efg€ |

Bøkeflette,'2047

glenbrukt  dampbøyd bøk

Foto:  Grethe Bf i t l  Frodr iksen

Sargkrage,2401

g jenbrukt  dampl lØyel  bøk

Foto: Grethe Ilritt Fredriksef

Mart ino Gamper

alympia 2, august 2006,

olenbruk av stoldeier

Ioto: Åbike/ Martino Gampef

Thonet meets Jackabsen

meets Thonet/ Painterc

Mate , 18 nat , 7-Aa1

Pablo Reinoso

Thoneteando TH 12 05

2005, t re,  {98x1 1 2x66 cmJ

Foto: Car os Yebra
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