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et er umulig å ikke tenke på tidsaspektet. Det blir en del av
arbeidene. Veving gjenspeiler kvinners arbeid gjennom
århundrer. Jeg synes det er viktig å reflektere rundt det, sier

Tonje Høydahl Sørli.
I veven henter hun fram en gammel tradisjon. Refleksjon over tid,

historie og kvinneliv er et viktig aspekt for henne.

DOLLY – FASCINERENDE KVINNELIGHET
Hun er vokst opp på Nærøy i Nord Trøndelag, og synes tirsdagene
med ny utgave av Donald Duck var stas.

- Jeg tegnet mye. Etter hvert begynte jeg med snakkebobler, og da
var ikke veien til tegneseriene lang, forteller hun.

Da hun senere ble elev på tekstillinjen ved Statens Kunst- og
Håndverksskole i Oslo, var det obligatorisk med vev. Hun gledet seg
ikke, men fant en stålramme og satte i gang. 

- Det var faktisk gøy, forteller hun.
Siden har det blitt mer og mer vev for Høydahl Sørli. I forbindelse

med en oppgave på skolen leste hun om Bayeux-teppet, et nesten
tusen år gammelt brodert veggteppe laget som en fortellende billed-
serie.

- Jeg fikk lyst til å kombinere tegneserier med tekstil og vev, 
forteller hun.

Høydahl Sørli pløyde gjennom bunker av Donald Duck, og la til
side de utgavene der Dolly er framtredende. 

- Dolly er følelsesstyrt og hissig. Hun er rett fra levra og både 
tekkelig og ikke. Jeg synes hun er fascinerende og hysterisk morsom,
og jeg ser på henne med et humoristisk blikk, forteller kunstneren.

Dolly kommer i andre rekke, og er ikke hovedpersonen. Hun 
skriver dagbok og er opp og ned i humør styrt av romansene hun har
med Donald og fetter Anton. Hun er fylt av drømmer og ser seg i
speilet. Dolly er en kvinneskikkelse mange kan identifisere seg med.

- I min generasjon er vi forespeilet en likestilt verden. Men så
rosenrødt er det ikke. Det er et stort gap mellom forventninger, 
drømmer og virkelighet, noe også Dolly representerer, sier hun.

SEPARATUTSTILLING PÅ HÅ GAMLE PRESTEGARD
Hå gamle prestegard på Jæren i Rogaland har tradisjon for utstillinger
med tekstilbaserte kunstnere. I fjor søkte Høydahl Sørli om å få stille

Hun kombinerer tegneserienes kjappe uttrykk med billed-

vevens tidkrevende langsomhet. Tonje Høydahl Sørli gir

nytt innhold og uttrykk til et håndverk med tradisjoner.
Tekst og foto: Guro Waksvik
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ut. Hun fikk positiv respons, og i vår holdt hun sin første separat-
utstilling, med 11 vevarbeider.

- Det var utfordrende, lærerikt og litt skummelt. Å stille ut alene i
et gallerirom uten andre å spille ball med er noe helt annet.

Utstillingen ”Yoy Might As Well Face It: You´re Addicted to
Love”, fikk gode tilbakemeldinger, og to av arbeidene hennes ble inn-
kjøpt av Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk. Noen av arbeidene
var plassert på veggen. Andre stod på gulvet i stålramme. Besøkende
på Hå kunne bevege seg rundt dem, og en fargerik Dolly som speiler
seg mellom blomstene, har en bakside med tråder i kaos. 

- Håndverket er så synlig. Jeg vil tydeliggjøre det med stålrammer
og tråder bak. Ved å ha en ramme rundt blir
det som i et tegneserie-uttrykk, samtidig
som arbeidene blir hengende litt i rommet.
Det blir mer enn en vevd flate. Mange stus-
ser over baksiden, som er et foruroligende
aspekt. Andre arbeider er mer stiliserte, for-
teller hun.

Snakkebobler med tekster går også igjen,
og titler som ”She is lost in thought” og
”Love lies behind a green door!” sier noe om
kunst-nerens feministiske engasjement. 

KVINNERS LENGSEL 
ETTER KJÆRLIGHET
Hovedoppgaven skrev hun om tegneserier
og selvhjelpslitteratur for kvinner, og opp-
daget fort at kvinners forhold til kjærlighet
er gjennomgangstema. 

- Kvinners forhold til menn er formidlet
som et usunt avhengig-morsomt å oppdage
at friskmelding fra dette usunne avhengig-
hetsforholdet bruker samme lest som
Anonyme Alkoholikere. Det sier noe om
hvordan vi er opplært i å tenke om oss selv i
forhold til menn, sier hun.

For Høydahl Sørli er det vanskelig å
hoppe bukk over de feministiske temaene.
Hun vil sette arbeidene sine inn i en feministisk samfunnskritikk, og
liker dårlig påstander om at kvinnelige kunstnere og forfattere ikke går
inn i viktige problemstillinger i vår tid. 

- Kvinner bidrar bredt, og er en viktig
stemme, sier hun.

KVINNER I VEVEN
- Vi har en ide om kvinner som sitter ved
veven. Det prøver jeg å ha et humoristisk
blikk på. Vi har noen forestillinger om hvor-
dan det er å være kvinne som vever, sier hun.

Mange myter knyttes til veven, og det gir arbeidene flere lag av
informasjon. Samtidig har hun et skjevt blikk på det. 

- Det er en forestilling om at det å veve er spesielt ensomt, og at
vevarbeider kan uttrykke undertrykket seksualitet. 

Veving er et tradisjonelt kvinnehåndverk. Kvinner har i genera-
sjoner vevet pynteåklær, tepper og klær til familien.

- Jeg har sett mor, mormor og farmor veve. Inntil nylig var det
vanlig å ha en vev, og kvinner skulle lære seg søm. Jeg husker jeg lærte
korssting på skolen, men nå er håndarbeid som fag borte fra skolen,
på godt og vondt.

EN RØD TRÅD
I dag er tegneserieverdenen en rød tråd, et fundament for alt hun gjør.
I tillegg til vevarbeidene jobber Høydahl Sørli med tegneserier og
monotypier på dunlerret. Hun tegner til gatemagasinet Sorgenfri i

- For meg har stipendene vært vel-
dig kjærkomne. Å jobbe full tid har
betydd alt for vev-serien jeg stilte ut
på Hå gamle prestegård, sier hun.

I høst skal hun være med på en
utstilling i Akershus Kunstnersenter
på Lillestrøm, og kommende 
sommer en gruppeutstilling i Svolvær. 

Bosatt i Oslo, men turen går ofte
til foreldrene på Nerøy.
Et sted det er viktig og
godt å vende tilbake til.
Lyse sommernetter,
hunde-kjeks og havets
linjer.

Guro
Waksvik

Trondheim som i likhet med magasinet =Oslo blir solgt av narko-
mane. Og hun lager fanziner, som er små egenproduserte tegneserier i
miniatyr. Fanzinene selges på Torpedo og Tronsmo bokhandel i Oslo. 

- Å veve er møysommelig arbeid. Å tegne monotypier og tegne-
seriestriper er mer impulsivt. Dette er en dobbelthet jeg liker, sier hun.

Tre år med Statens Arbeidsstipend for yngre kunstnere, etterfulgt
av et nytt stipendår fra Vederlagsfondet. Høydahl Sørli har i hovedsak
brukt perioden til å videreutvikle tegneserie-uttrykket i billedvev.

HOVEDOPPGAVEN SKREV HUN OM TEGNESERIER OG SELVHJELPS-

LITTERATUR FOR KVINNER, OG OPPDAGET FORT AT KVINNERS FORHOLD 

TIL KJÆRLIGHET ER GJENNOMGANGSTEMA


