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Materialiserade mönster
ESTELLE BOUR DET, KONSTNÄR OCH VÄVAR E FL ÄTAR SA MM AN SIN BAKGRUND I SCHWEIZ, DÄR HON FICK 
SIN KONSTUTBILDNING, MED DET TEXTIL A HANTVERK ET FR ÅN HENNES M A MM AS SIDA I HÄLSINGL AND 
OCH VÄVKUNSK APER HON FÅTT FR ÅN STUDIER PÅ CAPELL AGÅR DEN PÅ ÖL AND. ATT DET SKULLE BLI TEXTIL 
VAR KL ART FR ÅN BÖRJAN. 

FÖRSTA GÅNGEN jag såg Estelle Bourdets 
vävar var på Capellagårdens sommarutställning 
2019. Hennes vävar talade ett eget språk. De 
bar på ett starkt grafiskt uttryck, tekniken var 
raffinerad och det visuella hade en helt egen 

karaktär. Det är en utmaning att skapa en 
bildvärld och ett uttryck med en tydlig avsän-
dare och identitet. Det har Estelle Bourdet 
lyckats med. 

Uppvuxen i en liten alpby i Schweiz på 

1260 meters höjd gavs möjlighet till snow- 
boardåkning och bergsklättring i en inspire-
rande och kreativ miljö där hon fick utrymme 
att skapa. Som liten samlade hon på garn  
och virkade. Somrarna tillbringades i 

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

T v Edition 001-01/05, 180×210 cm, 2019. Två ihopsydda längder. Mönstret skapas av trasinplock.
Detalj av väven till vänster. Klätterrep. 
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Estelle Bourdet

Född och uppvuxen i Schweiz. 
Bor nu i Berga, Småland. 
Utbildad på Ecole Cantonale d’Art de 
Lausanne (ECAL), Textil Design - 
Hochschule Luzern (HSLU), 
2 år Textil, Capellagården. 

Kommande utställningar i urval:  
Med Clara Dayet hos Studio Tina Hellberg, 
8–23 oktober i Stockholm
Utställning hos Direktorenhaus, 
höst 2022 i Berlin

Medverkar i utställningen 
Indigo Madder på VÄV2022 i Halmstad. 

Västmanland och Hälsingland som hennes 
mamma kommer ifrån, bland trasmattor, 
handvävda gardiner och fiskenät. Trasmattor 
och textilt hantverk var självklarheter. Och 
känslan av att uppskatta och ta hand om sina 
kläder och de textilier som fanns i hemmet. 
Respekt för görandet och de textila materialen.

Estelle Bourdet påbörjar en bred konstut-
bildning, Ecole Cantonale d’Art de Lausanne 
(ECAL), där hon bland annat får lära sig 
skulptur, grafisk form och måleri. Dock inte 
vävning, och de textila ämnena som broderi 
var inte med i den inriktning hon efter-
sökte. Hon tog time out och var under en 
tid hemmavid. Hon köper en vävstol och lär 
sig väva på egen hand. Det blir hennes första 
trasmatta. Andra vävar görs i ramar hon till-
verkar själv. Och där, i vävningen, hittar hon 
metoden för att arbeta med sina mönster. Att 
omvandla dem i textila material. Hon vill lära 

sig mer om vävning, om hantverket och väv-
teknikerna och söker ett flertal utbildningar 
i Sverige, kom in på alla. Hon väljer Capella-
gården framför en master på Konstfack. 

– Det var det kulturella, mina rötter, och 
fokus på hantverket som fick bestämma valet. 
Jag behövde en paus från konstvärlden. På  
Capellagården fokuserade jag på teknik med 
Berit Grybäck, den bästa vävläraren jag  
någonsin har haft. Och Linda Zetterman, 
formläraren som gav många och viktiga  
impulser att arbeta med form och färger. 

Vi träffas i hennes ateljé i Berga i Småland. 
Hon har just klippt ner en beställning och 
rullar ut den på trägolvet. Med trasor vävda 
i en delvis knallröd varp hoppar en form av 
en fisk livligt på ytan. Väven är skapad efter 
ett koncept där hon bjuder in beställaren 
att utifrån ett par digitala skisser baserade 
på dennes önskan om färger och motiv välja 

en av skisserna som Estelle sedan väver upp. 
På hennes hemsida finns en tydlig mall för 
kunderna att utgå ifrån. Och detta att de har 
valt hennes formspråk ger henne en stor frihet 
att sedan skapa. 

Känner du dig styrd av vävens förutsättningar? 
– Det är en utmaning att inte bara se varp 

och inslag, och det är det som intresserar mig. 
Att bryta konventioner. Att överraska. 

Hur ser processen ut?
– Jag är rätt otålig och det passar mig att 

skissa i datorn, i en snabb process. När jag sedan 
kommer i vävstolen låter jag hantverket ta 
över. Där har jag tålamod. Det får ta tid. Här 
finns handens närvaro. Det oförutsedda får ta 
plats. I skiftningen mellan det digitala och det 
verkliga börjar mina vävar tala. Slumpen kon-
trollerar jag inte. Och det får bli fel ibland. 
Error, är viktiga, de berättar också något. 
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Issei Poisson
La Truite,
140 x 178 cm, 2021
Trasväv med inplock. 
Skiss till mattan. 
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Är det viktigt att du själv står för hela processen? 
– Ja, absolut. En del undrar hur jag orkar 

och hinner med att ta hand om både design 
och produktion. Men det är just det jag 
tycker är syftet, jag vill vara delaktig i hela 
processen, från tanke till slutligt objekt.

GOLV ELLER VÄGG ELLER RUM 
Hennes vävar är både tydliga objekt, som 
matta, samtidigt som de har en bildmässig 
egenskap vilket gör att många vill placera 
dem på väggen. 
Hur tänker du själv? 

– Jag får ofta frågan, om mina vävar ska 
placeras på väggen eller golvet. Den fråge-
ställningen intresserar mig inte riktigt. Det 
kan vara så att om en textil har en bestämd 
funktion, just som en matta, inger det en 
slags trygghet som vi kanske behöver. Och 
jag blir glad om någon väljer att placera 
min väv på golvet. Att den får vara med i 
det dagliga bruket, slitas och åldras. Såsom 
trasmattor är tänkta. 

Men likaså gläds jag av att någon ser det 
som ett verk att hänga upp på väggen, jag 
vill att mina kunder ska använda dem så 
som de önskar.

Vad definierar en matta? 
– Mattan är både dekorativ och funktio-

nell. Kanske lurar jag mig själv lite när jag 
väver något som har en funktion, för att få 
en begränsning, en ram, en trygghet. För att 
sedan kunna skapa något som suddar ut grän-
serna mellan konst och brukshantverk.
    Estelle Bourdet har vid flera tillfällen 
visat sina vävar på utställningar. Rummet 
ger villkoren för vävarna hon ställer ut. I 
utställningen Une fois cinq på La Vraie Vie, i 
Genève 2020 byggde längder av glesripsvävar 
rum i rummet. Efter utställningen kunde de 
delas upp i längder och säljas, som mattor 
eller väggkonst. Samma idé tänker hon bygga 
vidare på i en kommande utställning i Berlin, 
hösten 2022.

NYA UTMANINGAR, NYA MATERIAL 
I ett hörn i hennes verkstad ligger en hög med 
klätterrep. Som i trasvävarna är även detta ett 
återbruk. Repen kommer från Telefonplans 
klättercenter i Stockholm. Inom klättervärl-
den finns en tradition att fläta mattor med 
begagnade klätterrep. Det är inte så långt till 
vävningen och de är även en referens till hen-
nes egen bakgrund inom alpnära sporter.  

Une fois cinq på La Vraie Vie, i Genève 2020. 

Vanligtvis arbetar Estelle Bourdet med natur-
material, detta är syntet och kräver eventuellt 
en annan varp än den hon vanligen väljer i 
bomull eller lin. Nu ska skissen göras och en 
förlaga i skala 1:1 tas fram, sedan sker resten i 
vävstolen. 

MATERIAL OCH MENING 
Vad tillför det textila materialet? 

– Textil är överallt. Och jag har all-
tid haft en genuin relation till textil. En 
självklarhet sedan jag var barn. Jag virkade 
ju som liten och samlade garn, nu väver jag 
med lakan som jag samlar. Det är häftigt, 
lite som att gå på en skattjakt. Textil berät-
tar så mycket. Och nu, med en textil utbild-
ning har jag lärt mig att läsa materialet. Att 
väva med nytt är inte lika spännande för 
mig, det finns redan så mycket. Bättre att ge 
det som redan finns en andra chans. 

Vilka är dina inspirationskällor? 
– Den grafiska traditionen som är stark 

i Schweiz har nog påverkat och inspirerat 
mig. Där finns strukturen. Tidigare utövare 
som Sophie Taeuber, som utforskade många 
medier så som arkitektur, skulptur, målning, 
vävning och dans med ett abstrakt formspråk 
är en inspiratör. Liksom Karin Larsson för 
hennes interiörer och textilier och Tasha 
Tudor för hennes trädgård. Men den allra 
största inspirationskällan för mig är naturen 
med dess förmåga att balansera former och 
färger på det sätt som den gör.

– Vävaren och konstnären Amy Revier är 
ännu en förebild. Jag träffade henne då hon 
var föreläsare på Capellagården. Jag tilltalas av 
den livsstil hon representerar. Att hantverket 
och övriga livet länkas samman på ett natur-
ligt sätt. Att arbeta hemmavid, odla och vara i 
ett sammanhang. 

Estelle Bourdet är tillbaka på Capellagården. 
Nu på en ettårig trädgårdsutbildning. Tanken 
är att det ska ge kunskaper som gör att hon 
kan växla mellan vävningen, som ibland är 
ett ensamt arbete, med säsongsarbete inom 
trädgård. Och så möjligheten att flytta ut på 
landet. Kanske kommer hon att odla färgväx-
ter. Kanske kommer växtligheten in i hennes 
vävars bildspråk. 

Instagram: estellebourdet        estellebourdet.com
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