RUNA BOGER

TID – TANKE – ROM
TIME – THOUGHT – SPACE

EN MEDITASJON OVER EVA HESSES BILDER

Denne utstillingen til Runa Boger består av tekstilarbeider i grove
og vevde ulltepper fra Forsvaret. Formene som danner motivene
er limt, eller sydd sammen kant i kant med små og regelmessige
kastesting. Alle flatene er innfarget for hånd, deretter trykket
eller malt med etzfarger som gir flaten ulike grad av metning og
kulørendringer.
Allerede denne korte og tørre beskrivelsen avdekker viktige sider
ved verkene. Ull har en ekstremt matt overflate og når ullstoff
blir farget så er resultatet en flate som i første rekke har
fargekarakter. Når fargen blir påført som her med variasjoner
i metning og kulører, oppstår det pulserende og levende flater,
som setter øyet i bevegelse. Det ser ut som ulike partier trekker
seg tilbake eller ligger fremme i billedflaten. Disse verkene
handler om arbeid med farger på en todimensjonal flate, slik
malerne tradisjonelt har beskjeftiget seg med i maleriet.
I minimalismen ble arbeidet med formale og materialrelaterte
problemstillinger langt på vei selve innholdet eller meningen
med kunstverket. Runa Bogers verk kan derfor sees på som verk
som inngår i minimalismens maleritradisjon.
Komposisjonsprinsippet her er et spill av gjennombrutte former,
slik at noen former kan leses som del av en bakgrunn som
kommer til syne mellom formene. Dette bidrar til romvirkning,
tredimensjonalitet, fordi det er ulike plan i flatene. I
tekstilkunstens historie var det i perioder ikke ønskelig med
tredimensjonalitet i tekstilverk. Tekstilene ville da skape «hull»
i veggene de hang på. Idealet var derfor lenge todimensjonale
billedkomposisjoner. Ved å tilføre former som skaper romlige
virkninger avviker dermed verkene til Runa Boger fra en sentral
konvensjon innen tekstilkunsten.
Samtidig knytter denne komposisjonsmåten seg til kunst
historiens collagetradisjoner, hvor ulike former blir ført sammen
og det oppnår nye sammenhenger. Det gjennomgående form
elementet i Bogers bilder er et rektangel, avgrenset av en
ramme. Det kan leses om et vindu. Vindusmotivet kan stå som
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symbol på åpenhet, innsikt, oversikt og men også som et skille,
avsondrethet. Ved å reflektere hva som er innenfor og utenfor
vinduer får vi fornemmelsen av viktige aspekter ved både vårt
hverdagsliv og følelsesliv. I denne framstillingen er det få motiver
i selve bildet, de fleste vinduene er «blinde». De har ulike farge
felt og et atmosfærisk uttrykk og åpner for en meditativ betrak
tning, i slekt med virkningen av Mark Rothkos bilder. I noen av
vinduene ser vi trær. Disse mer realistiske fremstillingene
knytter seg til Runa Boger tidligere vindusbilder, hvor vinduene
var deler av hus og reflekterte lys og motiver fra eksteriøret eller
interiøret. Men selv da kunne vinduene forstås som noe mer, som
utrykksfylle øyne, som så på oss og som vi så igjennom.
Vinduet som motiv gjør at flaten blir delt opp i ruter, bildet blir
som et rutenett. I modernismen har det vært stor interesse for
rutenettet som motiv og komposisjonsprinsipp, helt fra Mondrian
til den norske samtidskunstneren Harald Fenn. Det ligger en
spenning i ethvert rutenett, om det er flatt eller romlig, om det
ligger noe bak linjene som definerer rutenettet. Det konkrete
bildet kan sees på som et utsnitt av et større rutenett. Tekstil er
i sitt grunnvesen fletting, av tråder som legges over og under
hverandre. Ved å se på et utsnitt og forstørre det vil man se en
tredimensjonal situasjon, trådene som ligger i ulike plan, og en
bakgrunn mellom trådene. I vev er det nettopp programmering av
rutenettet gitt av renning og innslag som gir mønsteret, motivet.
Så ved å applisere former som hentyder et rutenett knyttes Runa
Bogers verk også til en tekstil tradisjon.
Stingtypene har både praktiske og dekorative funksjoner. Bruken
av sting som virkemiddel avdekker at kunstneren har kjennskap
til tekstilkunsten. Broderier kan sies være tegning med farget
tråd istedenfor fargestifter. Det ligger et kjønnsaspekt knyttet til
valg av virkemidler. Broderi og annen tekstilkunst har i perioder
vært sett på som kvinnesysler, mens det rene maleriet har vært
mannens domene. Ved å velge virkemidler fra begge felt skaper
Runa Boger et «urent» verk og bidrar til oppløsning av
tradisjonelle konvensjoner. Dette har også andre kunstnere gjort

tidligere. Runa Boger sier at hun er inspirert av Eva Hesse. Eva
Hesse (1936-1970) var en av de tidligste og mest markante
kunstnerne innen modernismen som utviklet et kunstnerskap
basert på «kvinnelige» virkemidler som tekstil og tråd. Hun er
kjent for romlige installasjoner, hvor tråder forlater de todimen
sjonale billedflatene og omformer verkene til tredimensjonale
objekter. Det estetiske uttrykket er ikke preget av tradisjonelle
estetiske skjønnhetsidealer, men fremstår som rått, aggressivt
og ufullkomment.
De siste bildene til Eva Hesse er utført som gouache på papir.
Malingen er både transparent og tett, og påført i lag som delvis
dekker over hverandre. Det er tydelige spor av penselbørsten,
samt skraping med trespissen av penselen. Motivet er rektangler,
avgrenset av rammer. Det er små variasjoner i arbeidene og det
er uklart om det er vinduer eller et rutenett som er motivet.
Uttrykket ligger i de skjøre rissene i malingoverflaten og den vare
fargebruken. Den stadige gjentagelsen av det samme motivet gir
bildene et flyktig preg, som om det er prosessen med å fange
motivet som er selve innholdet. For Hesse var det serielle ved
billedserien både en referanse til minimalismen og en måte å
gjenta absurditet på.
Ved å ta på seg oppgaven med å overføre disse papirbildene av
Hesse til andre materialer, til tekstil og broderi, ser det ut for
meg som Runa Boger i større grad fryser øyeblikket. Bogers
bilder blir mer varige og monumentale enn Hesses. Det er mer
ro i fargede tekstile flater og broderte linjer. Selv om Runa Bogers
farger også varierer og flyter ut som akvareller, og strekene i
broderiene er vare og letende, så gir likevel Runa Bogers bilder
ett annet uttrykk enn Eva Hesses nettopp fordi TIDEN det tar å
lage disse verkene er uendelig mye lenger enn den tiden det tok
for Hesse. Runa Boger må farge stoffer, trykke/ male/ tegne og
sy delene sammen med små og jevne sting, og brodere de
letende linjene til Hesse med presisjon. At denne tidsdimen
sjonen blir synlig blir for meg en ekstra kvalitet ved Runa Bogers
arbeid. Runa Bogers arbeider blir som en meditasjon over

Hesses bilder. Ved å omforme bildene til sine egne må Runa
Boger foreta mange valg og fortolke og forenkle de billed
skapende elementene hos Hesse. Dette er ikke kopier av Hesse,
heller ikke direkte appropriasjoner, men verk som oppstår i et
møte med et motiv som finner samklang hos begge kunstnerne.
Kanskje lang erfaring hos begge kunstnerne fører til behovet for
forenkling, til å gå tilbake til utforskning av billedfeltet, et utsnitt
av verden, en bit av rutenettet. I tekstilkunsten bidrar de
materielle utfordringene til ekstra konsentrasjon og ro fordi
tekstilarbeid tar tid. Hesse var også opptatt av «workmanship»,
kunnskap om de ulike medienes uttrykkskraft og konvensjoner.
Runa Boger bygger i denne utstillingen videre på tidligere
erfaringer, og samler trådene fra verkstedpraksis og kunst
historiestudier til en overbevisende markering av «workman
ship», innsikt og kunnen gjennom disse verkene. Verkene har tatt
sin tid. Og nå utfordrer de oss i vår tid til et aktivt synsarbeid som
også tar den tiden det tar.

Hilde Mortvedt

A MEDITATION ON EVA HESSE’S IMAGES

This exhibition of work by Runa Boger consists of textile pieces
of coarse and woven woollen blankets from the Norwegian
Armed Forces. The forms that make up the motifs have been
glued or sewn together edge against edge using small, regular
whipstitching. All the surfaces have been coloured by hand, then
printed or painted with etching dyes that give the surfaces varying
degrees of saturation and colour changes.
This brief, terse description is enough to reveal important aspects
of the pieces. Wool has an extremely matt surface, and when
woollen fabric is dyed or coloured, it results in a surface which
initially has colour characteristics. When the dye is applied as
here, with variations in saturation level and colours, pulsating
and live surfaces arise that set the eye in motion. It seems as
if various sections retreat slightly or become prominent in the
image surface. These pieces have to do with working in colours on
a two dimensional surface, as painters traditionally have done in
painting. In minimalism, the work on formal and material-related
issues became to a great extent the very content or meaning of
the work of art. These pieces by Runa Boger can therefore be
seen as being part of the painting tradition of minimalism.
The principle of composition here is an interaction of open-worked
forms, executed in such a way that certain forms can be read as
part of a background that becomes visible between the forms.
This contributes to a spatial effect, three-dimensionality, because
there are various levels in the surfaces. In the history of textile art
three-dimensionality in pieces was not desirable during certain
periods. The textiles would then create ’holes’ in the walls on
which they were hung. Therefore, the ideal for a long time was
two-dimensional image compositions. So by adding forms that
create spatial effects, Runa Boger’s pieces diverge from a central
convention within textile art.
At the same time, this manner of composition links up with
the collage traditions of art history, where various forms are
juxtaposed and new contexts arise. The recurring formal
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element in Boger’s images is a rectangle, demarcated by a
frame. This can be interpreted as a window. The window motif
can be a symbol of openness, insight, overview, but also as a
partition, as seclusion. By reflecting on what lies inside and
outside windows we get a feeling of important aspects of both
our everyday lives and emotional lives. In this presentation
there are few motifs in the actual image – most of the windows
are ‘blind’. They have different colour-fields and atmospheric
expression and invite a meditative reflection, one closely related
to the effect of Mark Rothko’s images. In some of the windows
we can see trees. These more realistic presentations are linked
to Runa Boger’s earlier window images, where the windows
were parts of houses and reflected light and motifs from the
exterior or the interior. But even then, the windows could be
understood as something more, as expressive eyes that looked
at us and that we looked through.
The window as a motif means that the surface is divided up into
squares, the image becomes like a grid or mesh. In modernism
there has been considerable interest in the grid as a motif and
principle of composition, right from Mondrian to the contemporary
Norwegian artist Harald Fenn. A tension exists in every grid as
to whether it is flat or spatial, whether something lies behind the
lines that define it. The concrete image can be seen as a segment
of a larger grid. By nature, textiles are basically interlacing, a
weaving of threads place above and below each other. So by
looking at a segment and enlarging it one will encounter a threedimensional situation, the threads lying on various levels, and a
background between the threads. In weaving it is precisely the
programming of the grid resulting from woof and warp that create
the pattern, the motif. So by applying forms that imply a grid,
Runa Boger’s pieces are also connected to a tradition in textiles.
The types of stitches have both practical and decorative functions.
The use of stitches as a device reveals that the artist is familiar
with the art of textiles. Embroidery can be said to be drawing with
coloured threads instead of crayons.

There is a gender aspect linked to the choice of devices.
Embroidery and other textile art has at certain periods been
viewed as a female occupation, while pure painting has been a
male domain. By choosing techniques from both fields, Runa
Boger creates an ‘impure’ work and contributes to the blurring
of traditional conventions. Other artists have also done this
previously. Runa Boger states that she has been inspired by Eva
Hesse. Eva Hesse (1936–1970) was one of the earliest and most
striking artists within modernism, someone who developed an
artistry based on ‘female’ effects such as textiles and thread.
She is known for her spatial installations, in which threads
leave the two-dimensional picture surfaces and turn the pieces
into three-dimensional objects. The aesthetic expression is not
typified by traditional aesthetic ideals of beauty, but have a rough,
aggressive and incomplete appearance.
Eva Hesse’s final pictures were gone in gouache on paper. The
painting is both transparent and dense, and applied in layers
that partially cover each other. There are clear traces of the
paintbrush as well as scraping done with the wooden point of
the brush. The motif is rectangular, bordered by frames. There
are small variations in the pieces and it is unclear whether
windows or a grid is the motif. The expression lies in the delicate
scratches in the painting surface and the sensitive use of colour.
The constant repetition of the same motif gives the pictures a
transient feel, as if it is the process of capturing the motif that
is the actual content. For Hesse, the serial nature of the series
of images was both a reference to minimalism and a way of
repeating absurdity.
By taking on the task of transposing these paper images of Hesse
to other materials, to textiles and embroidery, it seems to me
that Runa Boger freezes the moment to a greater extent. Boger’s
images become more lasting and monumental than Hesse’s.
There is more tranquillity in the coloured textile surfaces and
embroidered lines.

Although Runa Boger’s colours also vary and spread out like
watercolours, and the strokes in the embroidering are sensitive
and searching, Runa Boger’s images nevertheless create a
different expression from those of Eva Hesse precisely because
the TIME it takes to make these pieces is infinitely longer than the
time it took for Hesse. Rune Boger has to colour/dye materials,
print/paint/draw and sew the pieces together with small, regular
stitches, and embroider Hesse’s searching lines with precision.
That this time-dimension becomes visible gives Rune Boger’s
work an extra quality, in my opinion. Her pieces become a kind
a meditation on Hesse’s images. By converting the images Runa
Boger has to make many choices and interpret and simplify
the image-creating elements in Hesse. These are not copies
of Hesse, nor direct appropriations, but pieces that arise in a
meeting with a motif that strikes a chord in both artists. Perhaps
long experience in both artists leads to a need of simplification, of
going back to an exploration of the image-field, a segment of the
world, a section of the grid. In textile art, the material challenges
contribute to extra concentration and calm, because such work
takes time. Hesse was also preoccupied with ‘workmanship’, a
knowledge of the expressive force and conventions of the media.
In this exhibition, Runa Boger is building further on earlier
experiences, and drawing together the threads from workshop
practice and studies of art history into a convincing accentuation
of ‘workmanship’, insight and skills through these pieces. The
pieces have required time. And now they challenge us in our own
time to engage in active visual work which also takes the time
necessary to complete it.

Hilde Mortvedt

6

Orange Title (2016) 107 x 80 cm
Innfarging, collage, håndsøm, pastellkritt på ull /
Hand dyeing, collage, hand sewing, pastel crayons on wool.
Orange Title, detalj /detail
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BlueNote (2016) 94 x 66 cm
Innfarging, blokktrykk, monotypi, pastellkritt, håndsøm på ull og bomull /
Hand dyeing, block print, monotype, pastel crayons, hand sewing on wool and cotton.
BlueNote detalj/detail
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Harmony (2017) 140 x 91 cm / Papirskisse/paper sketch
Harmony, detalj / detail / Innfarging, monotypi på ull / Hand dyeing, montype on wool
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EH No Title 1969 (2015) 96 x 78 cm
Innfarging, pastell kritt, handsøm på ull /
Hand dyeing, pastel crayons, hand sewing on wool
EH No Title detalj / detail
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RB No Title (2016) 96 x 78 cm
Innfarging, pastellkritt, håndsøm på ull /
Hand dyeing, pastel crayons, hand sewing on wool
Green sister (2017) detalj / detail
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Homage to Eva Hesse (2017) 155 x 110 cm
Innfarging, monotypi, pastell kritt på ull og seilduk /
Hand dyeing, monotype, pastel crayons on wool and canvas
Homage to EH, detalj / detail
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Red Square (2015) 104 x 82 cm
Innfarging, montypi på ull / Hand dyeing, monotype on wool
Red Square detalj / detail
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EH No Title 1968 (2015) 104 x 82 cm
Innfarging, blokktrykk, handsøm på ull /
Hand dyeing, block print, hand sewing on wool
Papirskisse / paper sketch
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Den ufullendte / The Uncompleted (2016) detaljer / details
Innfarging, blokktrykk, handsøm på ull /
Hand dyeing, block print, hand sewing on wool
Papirskisse / paper sketch
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White Square III (2014) 90 x 66 cm
Innfarging, håndsøm på ull / Hand dyeing and hand sewing on wool
Materialskisse / material sketch

Eva Hesse: No Title (1969) 56,2 x 38,1 cm
Ink, black pencil metallic gouache on paper
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Pink Pleasure (2016) 107 x 80cm
Innfarging, blokktrykk, håndsøm på ull/
Hand dyeing, block print, hand sewing on wool
Pink Pleasure detalj / detail

Atelier TRAFO kunstnerhus, Tøyen /
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Studio TRAFO artisthouse, Tøyen
BlueSky (2016) 92 x 66 cm

TID – TANKE - ROM

TIME – THOUGHT – SPACE

Tema for utstillingsprosjektet er studier av Eva Hesses tegninger. Tysk/amerikanske
Eva Hesse (1936–1970) var en ukonvensjonell og radikal kunstner på 1960-tallet i New
York. Hesse var opptatt av absurditeten i kunsten og arbeidet med myke og forgjengelige
materialer i skulpturelle former. Men i de siste årene av sitt liv utførte hun, fra 1968 til 1970,
en serie tegninger på papir. Det er disse arbeidene jeg har utforsket og hentet motiver fra. En
form for appropriasjon av Hesses verk, utført i et tekstilt materiale. I denne transformasjonen
ligger en hyllest – hommage – til en kvinnelig kunstner som representerte en ny trend med
personlige visjoner og som banet vei for andre kvinnelig kunstnere. Eva Hesse hadde en kort
og ekstraordinær karriere som fikk betydning for flere generasjoner kunstnere.

The theme for the exhibition project is studies of Eva Hesse’s drawings. The German/
American Eva Hesse (1936-1970) was an unconventional and radical artist in New York in
the 1960s. Hesse was taken up with absurdity in art and worked with soft and impermanent
materials in sculptural forms. But during the last years of her life, from 1968 to 1970, she did
a series of drawings on paper. It is these works that I have explored and taken motifs from.
A kind of appropriation of Hesse’s work, executed in a textile material. In this transformation
there lies a tribute – homage – to a female artist who represented a new trend of personal
visions and who paved the way for other female artists. Eva Hesse had a brief and
extraordinary career which was to have significance for several generations of artists.

Hvordan fordype seg i en annen kunstners verk? Prosjektet er en fordypnings studie i form,
farger, abstraksjon, energi, tekstur og utforskning av materialenes muligheter. Med andre ord
komposisjon og uttrykk. Dette har for meg vært et forsøk på å utvikle og å finne frem til nye
innfallsvinkler for kreativitet og billeddannelse. Prosjektet har gitt meg stor glede og energi.

How does one delve down into another artist’s work? The project is a speculative study in
form, colours, abstraction, energy, texture and the exploration of the potentialities of the
materials. In other words, composition and expression. For me, this has been an attempt to
develop and arrive at new angles of approach for creativity and image-formation. The project
has given me much joy and energy.

Det startet som en form for appropriasjon, men hvor det tekstile materialet var en førende
veiviser. Med fokus på det formale finner innholdet sitt uttrykk i komposisjonen. Spenningen
mellom to farger, forholdet farge og form. Hvordan formelementer og størrelse forandrer
billedflaten. Hvordan ulike tekstile kvaliteter formidler fargeenergi, stemning, tilstand.
Hvordan bygge komposisjoner som fremhever materialets sanselighet? Det tekstile
materialet har tilknytning til kjønn og identitet – på godt og vondt. Historisk sett er jeg
fascinert av kvinnelige kunstnere og feminisme i kunsten. Inngangen til mine arbeider
har referanse til og tar utgangspunkt i min tekstile arv, erfaring, utdannelse og et langt
liv som tekstilkunstner. Dette er et prosjekt som kombinerer mitt engasjement både som
tekstilkunstner og som kunsthistoriker.
Farging av ullstoff er en viktig del av arbeidsprosessen. Resirkulasjon av gamle militære
ulltepper gir referanse til tema og motiv. Teknikken varierer; innfarging, etzfarger, monotypi,
collage, pastellkritt og håndsøm/broderi.

Runa Boger
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It started as a kind of appropriation, but one where the textile material led the way. With a
focus on the formal aspect, the content finds its expression in the composition. The tension
between two colours, the relationship between colour and form. How form-elements and
size change the picture surface. How different qualities of textiles communicate colourenergy, mood, state. How does one construct compositions that emphasise the sensual
quality of the material? The textile material is connected to gender and identity – for better
or worse. Historically speaking, I am fascinated by female artists and feminism in art. The
way into my pieces has a reference to, and has as its point of departure, my inheritance
in textiles, experience, education and a long life as a textile artist. This is a project which
combines my engagement both as a textile artist and as an art historian.
The dyeing of woollen material is an important part of the working process. A recycling of
old woollen army blankets provides a reference to theme and motif. The technique varies:
dyeing, etching colours, monotype, collage, pastel crayons and hand-sewing/embroidery.

Runa Boger
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