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Arkitektur og tekstildesign er begge 
grundfæstet i en dyb historisk tradition 
bundet op omkring teknisk snilde, 
forståelse for materialer og et ønske om 
at sætte et aftryk på verden og fortælle 
historier om samtiden, menneskets liv og 
færden. Alligevel er det de færreste, der ville
se en sammenhæng mellem tekstildesign 
og arkitektur. De to forskellige typer 
design tilhører på sin vis to forskellige 
områder af det kreative felt. Det på trods 
arbejder mange designere og arkitekter i 
spændingsfeltet herimellem og udforsker 
det markante og interessante, der kan 
opstå, når man tør udfordre den gængse 
opfattelse af, hvad grænsen mellem 
arkitektur og tekstil er. 

Interview / Af Johanna Nyborg Bendtsen

/ RIKKE MAAGAARD
Tekstildesign mellem kunst og arkitektur  
– interview med designer Rikke Maagaard
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En tekstildesigner, der netop gør dette er 
Rikke Maagaard, der i særdeleshed i ’In 
Between – textile [lighting] panels’ udfor-
sker grænsefladerne og potentialet der lig-
ger i tekstil som et arkitektonisk element. 
Her bliver tekstil mere end blot et funkti-
onsbåret element, men en hybrid mellem 
et æstetisk rumligt element, et kunstværk 
og et arkitektonisk og designaktuelt værk. 
Magasinet har mødt hende til en snak om 
arbejdet i spændingsfeltet mellem tekstil-
design, kunst og arkitektur. 

En nysgerrig og innovativ designer
Smilende og fuld af passion for innovativ 
tekstildesign fortæller Rikke Maagaard 
om sit design og vejen til sine projekter og 
arbejdet med tekstil til dagligt. Maagaard 
har altid beskæftiget sig med at træde ind i 
forskellige kreative og abstrakte universer. 
I en ung alder vandt forskellige former for 
tekstiler hendes hjerte, og hun eksperimen-
terede med at sy, væve og lave projekter med 
udgangspunkt i tekstiler. Interessen for 
feltet blev ikke mindre som hun voksede 
op, hvor prominente steder som Aarhus 
Kunstakademi, Central st. Martins i Lon-
don, Kaospiloterne i Aarhus og Kunstaka-
demiets Designskole i København i dag er 
steder Maagaard har udviklet og dygtiggjort 
sig. Med en undersøgende tilgang til projek-
ter er selve processen af væsentlig karakter i 
Maagaards design.

”Jeg starter stort set altid med nysger-
righed på et felt, et område eller et produkt, 
som jeg har lyst til at udforske, og hvor jeg 
virkelig kan udvikle mig. Det er vigtigt for 
mig, at der er fremdrift i den skabende pro-
ces. Jeg befinder mig i lang tid i det ekspe-
rimenterende felt, og sætter pris på at være 
i en form for dialog med materialet. Ved at 
bearbejde, manipulere og undersøge mate-
rialer og teknikker, responderer materialet 
naturligt med form og æstetik. I starten er 
min proces meget abstrakt, men efterhån-
den som jeg er i dialog med materialet, fal-
der tingene på plads. Jeg har altid en ambi-
tion med mit arbejde, men vejen derhen og 
resultatet er betinget af processen.”

Maagaard finder inspiration i alt om-
kring sig, men slår i sin proces ofte ned på 
et konkret område, en designer eller en 
bygning, da det hjælper hende til at sætte 
en ramme som understøtter projektets over-
ordnede fortælling. 

”Som tekstildesigner finder jeg særligt 
inspiration i flader og strukturer, da jeg ofte 
oversætter disse til tekstile strukturer og 
konstruktioner. Teoretisk er jeg meget in-
spireret af Bauhaus tekstilkunstner Anni Al-
bers, som jeg synes har et genialt og reflekte-
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af kunstneren.  

“In Between – textile [lighting] panels’ har til  
formål at udforske nye muligheder indenfor  
det tekstile fagområde. Ved at lade tekstil og  
teknologi smelte sammen inviterer de tekstile 
konstruktioner, transparente materialer og  
optiske fibre beskuerens sanser til at gå på  
opdagelse i nye materialer, hvor taktilitet 
og funktionalitet bliver forenet.”

rende blik på tekstilers virke og funktiona-
litet. Hun formåede virkelig at understrege 
tekstilernes bredde og relevans indenfor 
rum og arkitektur. I forhold til tekstur er jeg 
utrolig inspireret af Frei Otto og Philip Be-
esley, som formår at lade tekstile systemer 
og konstruktioner opnå skala.”

Til daglig arbejder Maagaard som Pro-
duct & Sustainability Engineer hos den 
danske tech- og modevirksomhed ’Son of 
a Tailer’. 

In Between – textile [lighting] panels
Smuk i sin simple æstetik og i materialets 
og teknikkens detaljerigdom bliver jeg 
fuldstændig betaget af ’In Between – textile 
[lighting] panels’ et design i spændingsfeltet 
mellem kunstværk, vægpanel og lyskilde, 
der både fascinerer, udfordrer og pirrer min 
nysgerrighed i en sådan grad, at jeg bruger 
lang tid på at undersøge og betragte det. Og 
det er ikke blot i værkets ydre der er dybde 
og relevans. Det bliver klart, når Maagaard 
entusiastisk fortæller om sit projekt. 

”’In Between – textile [lighting] panels’ 
har til formål at udforske nye muligheder 
indenfor det tekstile fagområde. Ved at lade 
tekstil og teknologi smelte sammen invite-
rer de tekstile konstruktioner, transparente 
materialer og optiske fibre beskuerens san-
ser til at gå på opdagelse i nye materialer, 
hvor taktilitet og funktionalitet bliver for-
enet. Dette får panelerne til at balancere mel-
lem det at være anvendelige rumdelere, men 
også sanselige lysobjekter, og ligger samtidig 
i spændingsfeltet mellem kunst og design. 
Her mødes fortid og fremtid – det tekstile 
håndværk med en historisk tyngde fusione-
res med moderne LED og optiske fibre.”

Maagaard betragter selv designet som 
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en undersøgelse af tekstilers udvikling 
og funktionalitet i fremtiden, og betragter 
derfor ikke designet som værende afsluttet 
– tværtimod er refleksionen over vores tra-
ditionelle opfattelse af tekstiler og værkets 
eksperimenterende karakter netop med til 
at forlænge designets levetid. 

”Med ’In Between – textile [lighting] pa-
nels’ gives der et bud på, hvordan fortid og 
fremtid kan blive hinandens styrker og det 
potentiale der ligger i fremtidens tekstiler.”
 
Teknik og 3D tekstiler
Rikke Maagaard er dybt fascineret af kom-
binationen mellem teknologi, materialer 
og håndværk, og arbejder i sit design med 
netop dette. Det analoge og den håndværks-
mæssige verden fyldte meget i de første år. 
Det gav hende rum og tid til at dykke ned i 
især strik og virkelig dygtiggøre sig her, og 
dermed fik hun skabt et vigtigt fundament 
til sit videre arbejde af mere teknisk karak-
ter. Nye teknologiske muligheder indenfor 
tekstilkonstruktion blev mere og mere in-
teressante, som eksempelvis 3Dprintede 
tekstiler og smart textiles: 

”Rent tekstilteknisk har jeg altid været 
fascineret af de tekstile flader og mulighe-
den for at skabe 3D-effekter og strukturer. 
Det er utrolig interessant, hvordan kombi-
nationen af materiale, teknik, struktur og 
konstruktion kan skabe form og funktio-
nalitet. Samtidig er det også virkelig spæn-
dende, når der kommer 3D volumen, da det 
ofte påvirker vores tekstile opfattelse.” 

I den forbindelse kom i særdeleshed 
arkitekturen også til at spille ind på Maaga-
ards arbejde. 

”Jeg har altid været fascineret af, hvor-
dan nogle arkitekter har anvendt tekstiler 
i stor skala. Det sætter klart nogle helt nye 
rammer for, hvordan tekstiler skal udvikles 
og bidrage med nye elementer. Tekstiler kan 
bidrage med nogle egenskaber i kraft af de-
res fleksibilitet, taktilitet, konstruktion og 
teknik – og dette kan virkelig give nogle in-
teressante og yderst funktionelle og æsteti-
ske muligheder indenfor arkitekturen. Sær-
ligt strik er ikke udforsket så meget i forhold 
til rumlige arkitektoniske aspekter. At ind-
drage teknologi – og her lysteknologi – lig-
ger i min store passion i forhold til at skubbe 
lidt til tingene og udfordre det gængse og 
traditionelle. Teknologien er i høj grad ble-
vet en præmis i vores verden. Tekstildesig-
nerne skal i høj grad være med til at definere 
fremtidens tekstiler, og for mig betyder det 
også, at udforske de teknologiske aspekter 
og byde ind med nye typer af tekstiler.” 

Hele projektet er produceret på en lille 
strikkemaskine, som hun manuelt har kun-

net manipulere med. Desuden har hun ar-
bejdet med forskellige typer plastmaterialer 
i designet – polyster og polyamid. 

”Mine polyestermaterialer var ofte de 
mere ’bløde’ materialer, hvor min trans-
parente polyamid monofilament var mere 
’stiv’. Lige præcis sidstnævnte materiale 
er ikke et traditionelt materiale at strikke 
med, og trådens egenskaber er meget ulig 
traditionelt strikkegarn. Ved at være far-
vemæssig neutral har jeg samtidig kunnet 
fokusere udelukkende på konstruktioner 
og systemer. Mine optiske fibre er lange 
monofilamenter, som alle kan tilsluttes en 
LED lyskilde. De optiske fibre er helt ned til 
0,25 mm, hvilket er utroligt tyndt og relativt 
nyt. De giver virkelig et forskelligt udtryk og 
påvirker også de tekstile konstruktioner for-
skelligt qua deres egenskaber.”

Mødet med designet
Oplevelsen af værket hviler ikke på en for-
ventning fra designerens side, snarere er 
der tale om en nysgerrighed i forhold til, 
hvordan værket aflæses og forstås, og hvor-
dan det rykker ved vores forudindtagethed 
af tekstil og de konnotationer tekstildesign 
helt automatisk afstedkommer. 

”Jeg vil dybest set gerne gøre beskuerne 
nysgerrige og få dem til at reflektere over de 
muligheder, som er tilstede i fremtidens teks-
tiler. Jeg vil hellere stille spørgsmål end at få 
konkrete svar, og det skal projektet i høj grad 
være med til. Det endelige resultat er ikke det 
vigtigste, men det er derimod nye funktiona-
liteter og muligheder, der kan tolkes i mange 
retninger alt afhængig af øjet der ser.”

Som beskuer finder jeg det æstetiske ud-
tryk utrolig virkningsfuldt og er interesseret 
i at høre hvad Maagaard vil opnå og hvorfor.

”Jeg er gået efter et taktilt og en foran-
derlig æstetik. Det har været vigtigt for mig 
at fastholde tekstilernes taktile virkninger, 
men også at lade tekstiler bevæge sig lidt 
væk fra det velkendte i kraft af traditionelle 
garn, materialer og strukturer. Samtidig har 
det været vigtigt for mig, at lade lyset være 
et æstetisk virkemiddel. Lyset bringer noget 
levende til tekstilerne og giver tilmed en helt 
ny type af tekstil æstetik, som en beskuer 
sjældent vil forvente.”

Fremtidens tekstildesign
Min dybe fascination af spændingsfeltet 
mellem kunst, arkitektur og tekstildesign 
er absolut ikke blevet mindre af min snak 
med Rikke Maagaard. Hendes eksperimen-
terende tilgang til sit fag og til tekstildesign 
og arkitektur giver et frisk pust og relevant 
indspark til tekstilets rolle i fremtidens de-
sign og arkitektur. //

“Tekstiler kan 
bidrage med nogle 
egenskaber i kraft 
af deres fleksibilitet, 
taktilitet, konstruktion 
og teknik – og dette 
kan virkelig give 
nogle interessante og 
yderst funktionelle og 
æstetiske muligheder.”
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