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ALLAS VÅR A
BER ÄTTELSER

! FÖR MIG ÄR MINA VÄVAR SÅ DETALJRIK A ATT DET K ÄNNS SOM ATT DE INNEHÅLLER LIK A MYCKET 
INFORMATION SOM EN HEL FILM. 

"Jag har hittat en kamera och en mjuk-
vara som gör att jag kan komma väldigt 
nära föremålen. Men samtidigt blir det 
en uppblandning av tekniker och mate-

rial till en gräns då jag inte riktigt gör skillnad 
mellan dem längre, säger Miriam Bäckström, 
konstnären bakom det digitalt vävda konst-
verket Ready to tell all eller Det vi trodde vi 
lämnat bakom oss.

– Jag vill skapa en "ytande arkitektur 
genom rummet, säger Miriam Bäckström om 
sitt monumentala samtidsverk på sjukhuset 
Nya Karolinska i Solna. 

Miriam Bäckström har inte utfört en statisk 
väv bunden till en vägg i Sune Bergströms 
Aula på Karolinska Universitetssjukhuset i 
Solna (strax norr om Stockholm). Hon har 
efter nära samarbete med väveriet i belgiska 
Flandern och beställaren, Stockholms läns 
landsting och projektledare Martin West, 
låtit skapa en gigantisk väv som hänger från 
taket i rummet. Den kan röra sig i sin egen 
rumslighet och den skäms inte för att ta plats, 
att plötsligt efter ett knapptryck bli större och 
efter ytterligare en impuls bli än större. Den 
kan famna rummet. Den vilar i sin minsta 

form och utbredning i tredubbla lager, avvak-
tande och tar sats, vräker mekaniskt ut sig till 
hälften omslutande det cirkulära, eller ovala, 
aularummet. Den är strålande! Den är unik 
både som bild eller rättare som ett gigantiskt 
konglomerat av bilder, och som rums- 
skapande element. Den dominerar och den 
trivs. Aldrig har jag sett textilt material 
användas på detta storartade sätt. Måtte den 
nu hålla alla verklighetens påfrestningar, inte 
blekas, inte krympa mer, inte töjas, inga trå-
dar som fastnar eller pillas med… Den släpar 
redan lätt mot golv, men förstärker då märk-

Miriam Bäckströms textila verk  Ready to tell all eller Det vi trodde vi lämnat
bakom oss till Sune Bergströms Aula på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
(Den vita randen framför verket är överkanten på ett glasat räcke.)
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ligt bara tyngden och sin betydelsefullhet. 
Akustiskt bör den gagna rummets funktioner, 
liksom den är samtalsskapande, fantasieggan-
de. ”Baksidans” gråskala lugnar i pauser och 
är ra#nerad. Vid en provtvätt krympte den 
något, men inte mer än att det kunde åtgärdas 
genast och inte bli till senare överraskning.

Ett par år tidigare hade Bäckström skapat 
en installation New Enter Image, en svit av sju, 
"era meter stora, digitalt vävda vävar, för en 
utställning i Marabou konsthall. De utgjorde 
egentligen en gigantisk förstudie. De hängde 
fritt i rummet med framsida och baksida 
eller tvärtom synliga. De vände ryggarna 
mot varandra utan att vända ryggen till. Jag 
kunde gå runt dem och jag kunde helt nära 
se de långa skutt trådarna ibland tog, eller 
trådarnas abrupta vändningar och ändrade 
riktningar, som de tog på prov. Det var på 
prov, ett skissarbete i stort format, öppet och 
ärligt. Några var monterade på oregelbundet 
formade ramar av metall med långa tråcklade 
stygn, väl synliga från båda håll. I en vävs ena 
sida kunde bilden trängas samman, tryckas 
ihop och bli bildmässigt ”tyngre”, skall vi fås 
att tro, eftersom den kvadratiska ramen bryts 
och ”faller” mot golvet. Den typen av lustig-
heter lämnades turligt i det slutliga verket. 

– För att ta itu med Karolinska behövde 
jag göra de verken som jag visade på Marabou 
konsthall, för att förstå teknikens och proces-

sens möjligheter. I det arbetet uppenbarades 
helt nya saker, som jag väldigt snabbt började 
arbeta mer med, berättar Miriam Bäckström.
  Miriam Bäckström har representerat Sverige 
på Biennalen i Venedig 2005, hon har på en 
tio meter bred, digitalt vävd väv, porträtterat 
skådespelaren Börje Ahlstedt som intar scenen 
som en Pierrot. Han ligger utsträckt i alla sina 
metrar i ljus silkig stass, iakttar sin publik. 

– Tolv trådar ska skapa alla färger i bilden. 
Antingen använder man trådar i de nyanser 
som redan $nns i bilden, eller så tar man 
trådar i färger som tillåter en att skapa "est 
möjliga nya nyanser. Detta är en ständig 
balansgång, lärde jag mig. 

Bäckström deltar med maskinvävda verk 
på internationella konstscener samt med 
fotogra$er. Det är i första hand fotograf och 
$lmare hon är och hon har här valt sina verk-
tyg för att gå mycket nära verkligheten, även 

om verkligheten kan förefalla vara rymdens 
stjärnhimmel eller återbruk av världens alla 
saker, leksaker, konsumtionssamhällets före-
mål. Bilderna bygger på en collageteknik på 
högupplösta, tunga digitala bilder med stark 
verkan.

Ready to tell all eller Det vi trodde vi lämnat 
bakom oss är 46 meter lång och tre meter hög, 
en väv som löper som en elliptisk fris längs 
aulans övre våningsplan. Det är ett högtidligt 
och allvarligt rum för modern medicinsk 
forskning och dess pedagogiska fortsättning-
ar, att dela med sig och förhoppningsvis få 
återkopplingar. Konstverket kommer att ses 
av många, många kommer från hela världen. 
Och alla har konstverket framför ögonen, 
kan verkligen studera dess färggranna myller 
av bortglömdhetens och onödighetens parad, 
som kanske har mer att ge och som kan ge 
oanade nya tankar, återbrukas. Nertill agerar 
föreläsare och ett långt bord med tekniska 
hjälpmedel $nns på plats. Föreställningen 
äger rum precis som på en antik teaterscen 
med god akustik. Och akustiken är god. 

"Det krävs tid och rörelse 
av betraktaren för att 
omfatta den här bilden."

Börje Ahlstedt som Pierrot, Lunds konsthall.
Foto: Terje Östling



1 0    VÄV  2  2 0 1 9  VÄV  3  2 0 1 9

MIRIAM 
BÄCKSTRÖM

Född 1967 i Stockholm, utbildad vid 
Konstfack 1994–98.
Hon är i grunden fotograf.
Hon representerade Sverige på 
Biennalen i Venedig 2005.
Miriam Bäckström använder sina 
egna digitala bilder, som är extremt 
högupplösta och detaljrika, i form-
givningsprocessen. Hon är konstnä-
ren bakom det drygt 46 meter långa 
textila verk som omfamnar Sune 
Bergströms aula. 

– Det krävs tid och rörelse av betraktaren 
för att omfatta den här bilden. Den presenterar 
en parallell värld som använder vårt vetande 
och kunnande utifrån andra intressen än våra. 
Sakerna placerar sig i förhållande till rummet, 
till varandra och vi får ögonkontakt. Vi upp-
täcker det intressanta i ytor och former, föremål 
levandegörs. 

Vävens andra sida, den som vetter mot 
”mingelsidan” en trappa upp, hålls i övervägan-
de grå toner. Här kan man avläsa motiven på 
nära håll. Mobiltelefonen, en väskas dragkedja, 
en gungande leksak, en maskot från idrottsvärl-
den… Allt tecknas med noggrannhet, har sin 
färg på andra sidan, byter som i en saga inuti. 
Det är spännande att se hur ra!nerat bind-
ningarna i en digital jacquardteknik utnyttjas. 
Åsar, håligheter, svängningar, garnets karaktär: 
glänsande, matt… blir på nära håll till land-
skap. Detta skapas med… trådar. Men skall 
man benämna detta textila verk gobeläng? Jag 
är mycket tveksam, svarar nej. Själva tekniken i 

gobelängländerna, här Tournai i Flandern,  
borde döpa sin teknik anpassad till dagens 
digitala värld.

Under högteknologisk utveckling och med 
digitala förlagor har en fabrik, Flanders  
Tapestries i Belgien, börjat tillverka textila bilder 
i rasande fart. Man möter dagens teknik. En 
femtio meter lång vävnad kan ”skjutas” på några 
dagar. Flandern har sedan århundraden en lång 
tradition av gobelänger med inplock för hand, 
gjorda efter färg. De sinnliga, taktila material-
mötena, nu Trevira, är i Bäckströms konstverk 
annorlunda och hantverkskunnandet ett annat. 
Det tog ungefär fyra år av förberedelse att skapa 
en stillbild som kan ge känslan av en rörlig bild. 
”Slow Art” har inte en chans i dessa rum! Eller 
har det på ett annat sätt?     

Mailis Stensman är författare och konstkritiker.

OM TREVIRA

Säkerhetsnormerna för offentlig miljö 
ställer höga krav och de traditionella 
materialen ull och lin lämnades alltmer 
under sent 1900-tal eller behandlades 
med förstörande och giftiga flam-
skyddsmedel. Fibern Trevira, egentligen 
ett produktnamn, kom under tidigt 
1980-tal och användes bland annat 
till möbeltyger i offentlig miljö samt för 
att producera kopior av textilhistoriska 
verk. 

Trevira är en permanent flamskyddande 
polyesterfiber och utgör grunden för en 
ny generation av funktionella textilier. 
Flamskyddsmedlet kan inte tvättas bort 
och förloras inte med ålder eller 
användning och gör inte materialet 
sprött så det faller i bitar.

Detaljer från båda sidorna - Maskot från den färgglada sidan och en gammal telefon från andra sidan som går i grått. 
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