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Med naturen og plantematerialer som utgangspunkt arbeider Monika Mørck og Maia Birkeland 

innenfor tekstil og skulpturell installasjon. Gjennom flerårig slåttearbeid og opphold ved den 

fredede gården Havrå i Osterøy har Mørck og Birkeland innarbeidet den gamle bondekulturen 

i sine kunstnerskap. Sanking, plante- og hagearbeid, bevaring, og kunnskapsoverføring mellom 

generasjoner er sentrale element i deres kunstneriske utforskning. Gjennom manuelt 

gårdsarbeid, tradisjonelt håndarbeid og møter med eldre generasjoner omsetter de to 

kunstnerne erfaringer og gammel kunnskap til egen livsstil og arbeidsmetode.  

 

Monika Mørck og Maia Birkeland har begge bakgrunn fra tekstilkunst. Deres fjerde 

utstillingssamarbeid Rekonstruksjonar heimanfrå presenterer individuelt produserte verk som 

springer ut fra en felles utforskning av arbeid, levesett, tid- og ressursbruk. Utstillingen tar form 

som en slags vandring gjennom et landskap med elementer fra kulturhistorie og natur. Gjennom 

installasjon, skulptur og tekstile arbeider legger Mørck og Birkeland til rette for sanselige 

erfaringer og refleksjoner rundt våre omgivelsers ressurser, kunnskaper og verdi.  

 

I utstillingen møter vi flere skulpturer og skulpturgrupper av Maria Birkeland som samlet utgjør 

serien Fysiske førestillingar. Skulpturene relaterer seg til Birkelands eget sykliske arbeid i skog 

og mark. Som for eksempel styving (topping) av tre, sanking, tørking, filting, stell av planter 

og gjenbruk. Gjennom arbeid i vedaskog har hun funnet og samlet inn en mengde materialer. 

Trevirke utgjør et materielt utgangspunkt, og naturens egne fasetterte deler setter hun sammen 

til gjenkjennelige former. Hoggestabber, rekved, kvistede greiner, vedkubber og ulike tresorter 

er bearbeidet og kombinert med innhøstede blomster, siv, stein, stål, garn og nunofiltede flater. 

Gjennom varsomhet, omsorg og gjenbruk danner disse kombinasjons-arbeidene formale 

gjengivelser, eller abstraherte rekonstruksjoner, av egne naturopplevelser. I opplevelsene ligger 

det både en økosorg over tap og endring, og en søken etter å bevare og gjenskape.  

 

Det skulpturelle uttrykket til Birkeland søker seg mot renhet, harmoni og balanse, og 

kunstnerens valg av material og form er ikke tilfeldig. Skulpturen Gullregn er satt sammen av 

blant annet en snirklet grein og gyllent oransjefargede tagetesblomster. Kunstverket er 

resultatet av en hel syklus. Birkeland har hentet frø fra fjorårets blomstring, som hun har sådd, 

vannet og stelt med, slik at disse i igjen kan bli til store blomstrende planter for ny innhøsting. 

Måten materialene fra det vestlandske landskapet er satt sammen viser et (kanskje utilsiktet) 

slektskap til østlig estetikk og meditativ praksis. Det estetiske uttrykket kan gi assosiasjoner til 

japanske landskap, med blomstrende kirsebærtre eller bonsai-trær, likså vel som den norske 

prydbusken Gullregn, som tittelen henspiller på.  

 

I den skulpturelle installasjonen Gran kan tankene i tillegg ledes mot østasiatiske 

arkitektoniske konstruksjoner og monumenter for religionsutøvelse og ettertanke. Selve 
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formen i skulpturen kan minne om eldre pagoder i tre, med sine lagdelte tårn med flere 

takskjegg, som strekker seg oppover som et enkeltstående kraftsenter. Tørkede rognebær og 

nyper tredd på bomullstråd er både dekorative og en praktisk konserveringsmetode, samtidig 

som de kan minne om bønnekranser eller perlerader. Uttrykket peker tilbake på naturen selv 

og søken etter å fremkalle noe opprinnelig i en tilstand av ro, harmoni og produktivitet.  

 

I flere av arbeidene til Monika Mørck danner den brukte og slitte vedsekken et utgangspunkt, 

både som objekt og materiale. I de tre arbeidene Vedsekkbroderi #1, #2 og #3, benyttes slitte 

vedsekker av plast i sin opprinnelige form, tilført dekorative elementer som broderi, perler og 

applikasjon. Gjenbruken av en tilsynelatende verdiløs gjenstand kombinert med tidkrevende 

håndarbeid belyser verdien i seg selv som ligger i det konsentrerte håndarbeidet. Broderiene i 

mange farger kombinerer en rekke former for tradisjonelle sting, som helhetlig danner et lekent 

og abstrakt uttrykk. Bruken av prydsøm er ikke rent dekorativ, men et tankearbeid og en metode 

som understreker verdien av det tidkrevende og repetitive tradisjonshåndverket nedarvet fra 

generasjoner.  

 

Bruken av vedsekker er videreført i installasjonen Plastisk rekreasjon. (Skog), som består av 

syv paneler montert fra taket som i en flytende, vektløs tilstand. Her er større vedsekker 

demontert og løsrevet fra sin opprinnelige form som gjenstand. Den transparente strukturen i 

det vevde plastmaterialet understrekes av rød ulltråden som er brodert inn, som vener eller årer 

som gir det syntetiske materialet liv og et organisk uttrykk. Hvert panel har hver sin nyanse og 

dimensjon og utgjør en kroppslig flate i installasjonen.  

 

I flere av Mørcks broderte eller håndfargede tekstiler innlemmes det trivielle, som har sitt 

opphav i den hjemlige, intime og konkrete livsverdenen. Serien Samtale med mor består av tre 

rektangulære håndfargede silketekstiler. Silkestoffet er gjenbruk fra tidligere verk, og er 

innfarget med selvdyrkede prydblomster, bær, planter og lav. Monteringen av tekstilene i 40 

graders vinkel bryter opp deres rektangulære form og kan gi assosiasjoner til flagg, til noe som 

leder an eller signaliserer tilhørighet. Arbeidene har blitt til i møte med Mørcks egen mor som 

har spesialkompetanse innen søm. Påsydd kantbånd refererer til kunnskapen med å sy egne 

klær, reparere og ivareta tekstiler. Allmennkunnskapen om reparasjon har forsvunnet i takt med 

tilgangen på billige og lett tilgjengelige tekstiler. Vi bytter ut, outsourcer og kjøper tjenester 

der vi tidligere hadde kunnskap om bevaring og ivaretakelse.  

 

Å løfte håndverkstradisjonene, vektlegge det hverdagslige, og opprette koblingen mellom 

kunst og liv, og det å bruke såkalte verdiløse materialer hadde politisk slagkraft i Norge på 

1970-tallet. Kunstnernes tilbakevendende interesse for håndverk og materialitet orienterer seg 

i dag kanskje oftere mer mot det sanselige og formalt orienterte kunsten. Monika Mørck og 

Maia Birkelands balanserer sitt arbeid og i sin utstilling Rekonstruksjonar heimanfrå nettopp 

mellom det politisk engasjerte (Hva kan vi gjøre for å sikre at tradisjonelle metoder og 

teknikker videreføres? Hvordan kan kunstnere i dag produsere arbeid som involverer økologisk 

ansvar?) og de sanselige opplevelsene på en nær og relaterbar måte, gjennom å knytte egen 

kunstpraksis så tett på egne levde liv.  
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Maia Birkeland (f. 1978) bor og arbeider nå på Osterøy, etter mange år i Oslo. Hun er utdannet 

ved Kunsthøgskolen i Oslo og Glasgow School of Art, med mastergrad i Medium- og 

materialbasert kunst fra 2015. Den gjensidige påvirkningen mellom menneske - menneske, sted 

- menneske og menneske - sted utgjør den tematiske kjernen i hennes arbeid. Hun benytter 

primært plantemateriale, hverdagsobjekter og tekstil i sine skulpturer, installasjoner og 

veggarbeider.  

 

Monika Mørck (f. 1984) bor og arbeider i Trondheim der hun er en del av Gregus 

Kunstnerverksteder. Hun er utdannet ved Accademia Italiana, Firenze og Kunsthøgskolen i 

Oslo der hun tok sin mastergrad i 2013. Med utgangspunkt i egen livssituasjon jobber hun 

tematisk med kvinnelig identitet og seksualitet. Arbeidene tar form som broderte og applikerte 

veggtepper, tekstile montasjer, og installasjoner.  

 

I tillegg til individuell utstillingsvirksomhet har Mørck og Birkeland har samarbeidet siden 

2018. Hittil har de hatt et felles kunstneropphold ved gården Havrå, en kunstnersamtale ved 

Galleri Format, og tre duo-utstillinger; ved Osterøy Museum, Hordaland Kunstsenter og Galleri 

Format. 

 

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Trondheim kommune og Regionale prosjektmidler 

for visuell kunst fra KIN - Kunstsentrene i Norge. 

 

Tekst: Margrete Abelsen 

 

 


