THIERRY CREUX

HAVETS RÖST
MER ÄN VARTANNAT ANDETAG K AN V I TACK A ALGER NA FÖR. T YSTA, DISKR ETA OCH LJUDLÖSA HAR DE I
ÖVER 3 MILJAR DER ÅR VAR IT EN V IKTIG FAKTOR FÖR ALLT LIV PÅ JOR DEN. I V IOL AINE BUETS ARBETE GER
DE OSS ETT V IKTIGT BUDSK AP.

T E X T: T I N A I G N E L L

F OTO : B E N G T A R N E I G N E L L / T H I E R RY C R E U X
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Violaine Buets favoritalg/tång är Saccharina latissima (sockertång). Här, i studion i Auray färgas den in med koschenill, indigo och olika växter.

"För mig är arbetet med tången främst en kommunikation.
Jag vill att vi ska få upp ögonen för den betydelse tången har för allas
vår överlevnad. Genom att synliggöra den och ge den en plats kan dess röst
visa oss vägen till ett nästa steg för vår civilisation."

V

iolaine Buet bor i Bretagne, nära havet. Vi träffas en
blåsig dag i september när vågorna ger skum på havet
och stranden doftar av den tång som sköljts upp. I
Violaines ateljé i Auray doftar det av strandens fynd.
Med stor respekt för dess fortlevnad och välstånd
plockar Violaine den tång hon behöver. Under endast ett par timmar
möjliggör lågvattnet att hon går ut och skördar.
– Jag älskar att gå på klipporna och vara tillsammans med havet
och dess växtlighet. Det är mäktigt och jag är full av respekt för den
kraft tången utgör. Den berättar om jorden och transformerar den
berättelsen till oss. För mig är det viktigt att jag är en del av hela processen, från att välja varje tång tills att jag har arbetat klart utifrån den
intention jag får från materialet.
Hemma i ateljén arbetar hon vidare. En del av tången bleks i en skonsam kemisk process innan den färgas, naturfärgad tång färgas in som
den är och den övriga tången förblir naturell. När solen kastar sitt ljus
genom fönstret fångas det upp av dessa uråldriga havsväxter. Tångens
egna färger tillsammans med indigoblått, skarpt koschenillrött, gult,
turkost och grönt, infärgat av olika växter. Vid beröringen känns
tången som mänsklig hud; mjuk och len, lite seg, varm men ändå
svalkande – levande.
– Samtidigt som tången är hållbar att arbeta med är den ömtålig ur
ett ekologiskt perspektiv och det som är ömtåligt berättar nog mest för
oss människor, poängterar Violaine.
Violaine har använt tången i många skilda tekniker. På bordet

ligger små vävar med intrikata mönster, någon har reservagefärgade
inslag infärgade med indigo, andra är förgyllda. Ett klippt repetitivt
mönster ger en känsla av ett sofistikerat läderhantverk. Hon har stickat
och flätat och gjort både små och stora installationer. Ett skärp som
hon nyligen har vävt har tången som inslag. Skärpet är både funktionellt och rituellt, inspirerat av den samiska kulturen. Hon beskriver:
Buret runt midjan är det placerat mellan jorden och himlen.
De olika arterna har sina specifika egenskaper, former och storlekar.
Bara här i Bretagne finns det över 700 arter av tång. Hennes favorit är
Saccharina latissima, en kraftfull tång med vågiga kanter. Det är den
tången som odlas i Finistère för att ätas.
Violaine Buet är industridesigner, utbildad på ENSCI, École nationale
supérieure de création industrielle i Paris. Under en sju år lång vistelse
i Indien väcktes hennes intresse för textil då hon under en tid arbetade
med blocktryckare i Bangalore. När hon 2016 återvände till Frankrike
och Bretagne där hon vuxit upp, gick hon en ettårig textilutbildning
på École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) i Paris. Där
fann hon tången som arbetsmaterial.
– Jag kände direkt att jag hade hittat något som jag ville utforska
vidare. Jag fångades av materialet som sådant men också av dess materialitet och egenskaper. Och dess personlighet. För mig bär tången
djupa, tysta kunskaper grundade i miljarder års existens på jorden. Det
är mäktigt. På ett sätt är den primitiv, på ett annat sätt är den otroligt
avancerad.
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Nedan t v Violaine Buet bär en cape i makramé utav tång. Den visas på utställningen Future of fashion på museet i Bourgoin-Jallieu i Frankrike.
T h En mindre väv med knutar av alger/tång.

"Upplevelsen av alger och tång ligger någonstans mellan växt, djur och
mänskligt skinn, det är mycket taktilt."
På utbildningen kom hon i kontakt med vävningen. I ateljén står en
vävstol med en väv där inslaget är tunna remsor av tång.
– Att få arbeta med detta uråldriga material i en långsam teknik
som vävning känns självklart. Det är bra när det får ta tid. Vi lever i
en bullrig och hektisk tid. Där kan tången som material och hantverk,
som vävningen, vara en viktig motpol – en möjlighet till ett nödvändigt lugn och eftertanke.
SAMARBETEN OCH UTSTÄLLNINGAR

Violaine Buet har deltagit i flera utställningar, både med större och
mindre verk. I trendgurun Li Edelkoorts Trend Tablet är hon
porträtterad, flera utställningar och samarbetsprojekt väntar.
Samarbetet med olika hantverkare, formgivare och konstnärer är
viktigt. Hennes tidigare roll som industridesigner, där hon drev projekt
och samordnade olika kompetenser, kommer väl till pass.
– Jag kan se tången användas i olika tekniker; dels det vi ser här,
men även i sammanhang med glas, metall, keramik och korgflätning.
Jag kan se tången som en del i modet, i inredning och i konsten. Och
jag vill gärna utveckla samarbeten mellan hantverket, design och
forskning.
Sedan två år tillbaka samarbetar Violaine med den tyska konstnären Julia Lohmann, de ingår båda i ett tvärvetenskapligt kollektiv av

tillverkare som specialiserar sig på hållbar användning av tång,
“Department of Seaweed”.
Violaine Buet vill i framtiden utforska andra länders traditioner
och sätta in dem i en kontext som appellerar till just den platsen.
Japan står högt upp på önskelistan. Ett land där havet, hantverket
och traditioner är viktiga och där alger har en stor betydelse, inte
minst i matlagningen.
– Men, poängterar hon, för mig handlar det inte om att få igång
en konsumtion utifrån dagens ekonomiska tänkande. När vi talar om
miljövänlig produktion och att ställa om till en hållbar konsumtion
blir det ofta att vi fortsätter som förut, med samma storskaliga produktion, frakter över hela världen och en överkonsumtion.
För mig är arbetet med tången främst en kommunikation. Jag
vill att vi ska få upp ögonen för den betydelse tången har för allas vår
överlevnad och genom att synliggöra den och ge den en plats kan dess
röst visa oss vägen till ett nästa steg för vår civilisation. Om vi är redo
för det?
Aktuellt: Ett flertal verk visas på utställningen "La Manufacture:
a Labour of Love" kurerad av Li Edelkoort, 9 september–8 november i
Lille, Frankrike.
violainebuet.com
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Ovan Ett bälte med inslag av alger. Väven är inspirerad av den samiska kulturen, en kultur som står nära naturen.
Nedan t v, Förgylld alg/tång. Mitten En veckad yta. T h Indigoinfärgade tunna remsor, som ikat.

ALGER/ TÅNG
Tång, ett vardagligt ord för större arter av havslevande alger och
vissa fanerogamer.
De mikroskopiska algerna, växtplankton är de största
producenterna för syreproduktionen.
På grund av klimatförändring, föroreningar och mänsklig exploatering av haven är deras existens hotad. Exempelvis i Östersjön kan
de allt lägre salthalterna få skadliga effekter på blåstången och
därmed sätta ekosystem ur spel.
Alger finns och används över hela världen; som föda, som gödningsmedel, som möbelstoppning, i jodproduktion för glastillverkning. I kristider har tångmjöl varit ett sätt att dryga ut brödbaket. På
olika ställen finns skilda arter av alger varav en del är det som vi till
vardags kallar tång. I Bretagne odlas alger/tång till största delen för
att ätas. Under några få nätter när sommaren är som ljusast släpps
miljontals spermier och ägg ut i Östersjön. Det är då blåstången
styrd av månens faser förökar sig.
Nationalencyklopedin:
alger (franska algue, av latin alga ’sjögräs’, ’tång’), Algae, sammanfattande namn på flera grupper av en- och flercelliga organismer
som kan fotosyntetisera och som lever i fuktiga miljöer, det vill säga
såväl hav och sjöar, som dammar, diken, fuktig jord, våta klippor och
snö. De varierar från mikroskopisk storlek – de flesta arter – till
60–70 m längd. Av nu kända levande arter, i runt tal 40 000, kan
säkert uppemot 8 000–10 000 finnas i nordiska vattenmiljöer.
Enbart av grönalger anses det finnas cirka 5 000 arter i Sverige.

