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kolleksjonen solgte vi i en designbutikk. 
De har for eksempel startet en filial av 
det nederlandske designstudioet Droog 
i New York som selger mote, og i den 
forbindelse ble flere nederlandske des
ignere invitert til å delta. Vi også! Og  
så selger vi gjennom personlig kontakt 
med kundene; vi drar for eksempel rundt 
med et et skjermbrett slik at folk kan 
prøve, og selger plaggene på forskjellige 
steder. Den direkte kontakten er svært 
viktig. Dette er noe som i høy grad har 
forsvunnet fra distribusjonen av mote
klær. For bare få år tilbake var det 
«hands on»; slik er det ikke lenger, og 
det ønsker vi å gjøre noe med. I tillegg 
holder vi workshops og fore lesninger; 
dessuten blir vi stadig invitert til utstil
linger – ikke minst på grunn av filoso
fien bak prosjektet Gjen sidighet er det 
ledende prinsippet i alle våre forhold, så 
kunden må legge inn litt tid og anstren
gelser også for å få ett plagg fra Painted. 
Der er bare å kontakte oss!

ESH: Dette er vel dessverre neppe 
nok til å få dette til å gå rundt økono-
misk; hvor dan finansierer dere det? 
MS: I begynnelsen fikk vi litt støtte av 
det offentlige til å drive forskning. Og 
så selger vi litt – til kunder som har råd 
til det. Det er for øvrig et viktig spørs
mål dette, hvordan vi finansierer det,  
og jeg kan fortelle at Saskia nå jobber  
med et prosjekt som involverer jeans og  
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HØGSKOLEN I OSLO HADDE RETT FØR JUL BESØK FRA NEDERLAND. DET VAR  
DEN EKSPERIMENTELLE TEATERDIREKTØREN MARGREET SWEERTS SOM KOM FOR 
Å SNAKKE OM SITT «GOLDEN JOINERY»-PROSJEKT OG OM MOTEKOLLEKTIVET 
PAIN TED, SOM HUN OG DESIGNER SASKIA VAN DRIMMELEN STÅR BAK. 

GYLDEN LAPPETEKNIKK

ESH: Fortell litt om hva Painted og 
«Golden Joinery»går ut på?
MS: Painted er et slags hybrid motekol
lektiv; tanken er å skape en rekke plagg 
som er unike, og som etter hvert kan 
selges til en ganske høy pris. Hvert plagg 
er laget spesielt for og med den frem
tidige brukeren, så det blir veldig per
sonlig plagg.

Her finner gamle håndverksteknik
ker veien til nye plagg. Tanken er at 
hvert enkelt plagg sakte skapes gjennom 
å bli sendt fra den ene til den andre, slik 
at en rekke hender setter sitt preg på 
plagget. Painted har samarbeidet blant 
annet med bulgarske kniplingspesia
lister som hver har sin «håndskrift» , og 
dermed er med på å sette sin signatur på 
det ferdige plagget. Paintedserien er i 
stadig utvikling; det legges hele tiden 
nye plagg til – akkurat som et band 
repertoar som er i stadig endring.

«Golden Joinery»prosjektet er på 
sin side basert på «broken is better than 
new»estetikk. Tanken er at å gjøre  
synlige reparasjoner av ødelagte plagg, 
gjerne i form av broderier, bidrar til å 
øke et plaggs verdi. Dette er inspirert av 
japansk tradisjon, Kintsugi, der det er 
vanlig å reparere ødelagt keramikk med 
gull. Denne filosofien har så Painted 
overført til mote. Hver Golden Joinery
deltaker har «aksjer» i merket. Golden 
Joinery spres rundt i verden uten for
handlere og markedsføring. 

ESH: Dere baserer dere på hva noen  
ville kalle ødelagte klær? 
MS: Kjærligheten til det uperfekte er 
det som ligger til grunn. Tanken er å 
tilføre plagget en skjønnhet ved å bro
dere et «gyldent arr» der hvor plagget 
er ødelagt. Vi arrangerer workshops, 
som «Golden Joinery» i praksis er, der 
vi møtes for å bidra til å utvikle en sta
dig voksende kolleksjon. Den enkelte 
deltaker blir bedt om å ta med seg et 
plagg som man ønsker å få gjort noe 
med. «Ta med deg et kjært, men øde
lagt plagg og vilje til å jobbe med nål og 
tråd,» er beskjeden de får. 

ESH: «Golden Joinery» har sprunget 
ut av motekollektivet Painted; har 
dere andre prosjekter på gang? 
MS: Absolutt. Vi er hele tiden i en pro
sess med hensyn til nye veier å skape, 
vise og distribuere klær. (Hun viser 
fram et strikkeplagg.) Her ser du et 
unikt plagg, og her ser du en annen 
fortolkning av det. Dette kunne være 
starten på en kolleksjon. (Hun viser 
fram ett plagg fra Painted Series.) Dette 
er ett unikt plagg, og dette her er en 
maskinstrikket fortolkning av det, hvor 
håndarbeid er integrert. Dette kan være 
starten på en minikolleksjon.

ESH: Hvordan får dere solgt plaggene? 
MS: Vi jobber kontinuerlige med å 
finne måter å selge det på. Den første 
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prosjekt hvor vi laget en «bordkjole» 
en kjole som starter på kroppen og  
ender som en duk på et bord. Vi drøm
mer om å lage en kolleksjon av «Bord
kjoler» fra hele verden, forhåpentligvis 
også en norsk én! Videre samarbeider 
vi med lokale designere og kunstnere 
ved å samle håndarbeid og deres  
personlige«hånd skrift» i prosessen 
med å lage ett «Gesamtwerk». Kort 
sagt: Bare fantasien setter grenser. n

www.paintedseries.com
www.facebook.com/pages/
painted-series/186636284716954 
www.freudenthalverhagen.
com/?proj=1029

Vi driver også med andre prosjekter, 
for eksempel har vi jobbet med å be
nytte oss av indiske tradisjoner i kles
design. Det dreier seg om å «oversette» 
gamle ting til noe nytt, om å forandre 
ting til moderne «couture». Vi tok ut
gangspunkt i en antikk Choli, som er 
toppen brukt under Sarien. Denne var 
bygd opp av firkanter og triangler, så 
den skulle passe perfekt til kroppen. 
Disse formene oversatte vi og satte sam
men med ett klassisk skjørt: deremed 
ble det ett helt nytt uttrykk.

Painted lager også prosjekter som 
ligger i grense landet mellom mote og 
performance: På Aruba hadde vi ett 

HER FINNER GAMLE  
HÅNDVERKSTEKNIKKER  
VEIEN TIL NYE PLAGG.  
TANKEN ER AT HVERT  
ENKELT PLAGG SAKTE  
SKAPES GJENNOM Å BLI 
SENDT FRA DEN ENE TIL  
DEN ANDRE, SLIK AT EN  
REKKE HENDER SETTER  
SITT PREG PÅ PLAGGET.

Dette er jeg sterkt uenig i. Det er fint at 
folk vil vise tingene våre, men vi ønsker 
ett reelt samarbeid. Hvordan vi skal få 
dette til, gjenstår å se. 

ESH: Hvor går veien videre for dere 
som kollektiv? 
MS: Golden Joinery har akkurat startet 
og er fortsatt litt «undercover». Vi kom 
til Oslo denne gangen etter initia tiv fra 
kunstformidler Tone Dalen. Golden 
Joinery må vokse fram skritt for skritt 
ved hjelp av «live» Joineries. Dette nye 
«merket» lanseres til våren flere steder, 
kan skje også i Oslo. Det vil vokse og 
kan fortsette å vokse år for år.

jeansprodusent som har kunnskapen og 
kapasiteten til å produsere. Jeg er ikke 
sikker på om dette vil fungere ennå; det 
gjenstår å se, men tanken og viljen er 
der i hvert fall. 

ESH: Hvordan har dere tenkt at dette 
skal distribueres? 
MS: Dette er ikke avklart ennå. Det er 
en utfordring å selge via nettet. Klær er 
i høyeste grad taktile, og så lenge det 
ikke dreier seg om standardplagg, er det 
nesten umulig. Folk ber oss om å lage 
utstillinger, og det burde vi selvsagt 
gjøre, men så ber de oss samtidig om 
ikke å bringe pengespørsmålet på bane. 

bulgarsk folklore! Vi har planer om et 
samarbeid med et jeansmerke om å ta 
utgangspunkt i standard jeans og «per
sonliggjøre» dem sammen med kun
dene, basert på nettopp bulgarske kles
tradisjoner.

ESH: Hvordan løses dette i praksis?
MS: Tanken er å ta utgangspunkt i en 
standard jeanstype, og så la den enk elte 
kunden få bestemme hvordan han eller 
hun vil at den skal se ut, hvordan den 
skal dekoreres osv. Deretter kan kunden 
bestille plagget. Saskia har allerede laget 
modellen; det er veldig viktig for henne, 
men vi vil gjerne samarbeide med en 


