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De residency
Deze residency wordt gerund door een groep kunstenaars en vrijwilligers van Kristinestad, een stadje aan de westkust 
van Finland. Het is een kleine, non-profit organisatie, die verankerd is in de gemeenschap van het stadje.
op hun website staat;
– Kristinestad is het enige Finse lid van het internationale Cittaslow-netwerk voor kleine steden, dat de levenskwaliteit, 
lokale productie, ecologische duurzaamheid en algemene gezelligheid bevordert. Als je van de natuur, stilte en 
langzaam leven houdt, dan is deze setting iets voor jou. Voor rust om je te concentreren op een persoonlijk project met 
weinig dingen om je af te leiden, zoek niet verder.
–  Ambachten – alle Finse kinderen krijgen op de basisschool les in textielambachten en houtbewerking en er heerst een
sterke doe-het-zelfcultuur. Breien, weven, naaien en andere textielambachten worden op grote schaal beoefend. De 
dorpen rond Kristinestad staan bekend om hun klederdrachten die tot in de jaren '40 nog dagelijks werden gedragen. 
We werken samen met het plaatselijke centrum voor amateurambachten (Hemslöjdsgården).
– Het Hemslöjdsgården-ambachtscentrum, waar weefgetouwen en aardewerkgereedschap zijn. Wilt u 
gebruik maken van de faciliteiten, geef dit dan aan op uw aanmeldingsformulier.
De mogelijkheid om te kunnen; 
–  weven,
–  onderzoek doen over de klederdracht traditie,
– van de natuur en rust te genieten
waren de belangrijkste reden dat ik heel graag 
naar deze residency toe wilde.

Project;   
ich trug ich (Agnes Richter) 
is een project waar ik al langere tijd aan werk; een onderzoek naar de geschiedenis van textiele tradities. 
De huidige textielindustrie maakt van kleding een wegwerpproduct dat geen persoonlijke expressie en 
handschrift laat zien. Ik ben geïnteresseerd in hoe klerendrachten een regionale identiteiten creëren, maar 
tegelijkertijd invloeden en materialen putten uit andere culturen. Deze kennis gebruik ik als inspiratiebron, 
om de technieken en materialen op een eigentijdse manier toe te kunnen passen in mijn eigen werk.
Werken met textiel heeft zijn tijd nodig. Voor mij is het een samenspel van gedachten, ideeën en mijn 
handen. Het tastbare van een textielwerkstuk is voor mij een waardevolle eigenschap. 
“Onze kleding, die we dicht op onze huid dragen, is een mediator tussen onszelf en de buitenwereld. Onze 
kleren vertellen anderen wie we zijn en waar we thuishoren. Ze beschermen ons en definiëren ons. Ze dragen
ons sociale stempel.”  tekst uit het boek  Levensdraden (een wereldgeschiedenis door het oog van de naald) 
van Claire Hunter

Reis naar Kristinestad 
Eind mei reisde ik eerst naar Helsinki. Ik kreeg van de organisatie het advies om in Helsinki een afspraak bij 
stichting Brage te maken voor informatie over Finse klederdrachten en het inkopen van materiaal. 
Het was een gouden tip!
Midden in de stad in een klein appartement hingen 
overal klederdrachten en stonden stapels van dozen 
met weefmonsters. De vereniging was pas begonnen alles 
goed te archiveren. Ze gingen voor mij op zoek naar
weefpatronen uit de regio Osterbotten, Kristinestad. 
In de volgende kamer waren stellingen van de grond 
tot het plafond gevuld met garens om te weven en borduren. 
Hun informatie en uitleg heeft mij goed op weg geholpen. 
Ik had alles om te kunnen beginnen in Kristinestad. 
https://www.brage.fi/sve/draktbyra/draktbyran/   

https://www.brage.fi/sve/draktbyra/draktbyran/


In Kristinestad
Een busreis van zes uur bracht mij verder naar de westkust.  
We waren met zes kunstenaars uit Duitsland, Amerika, Engeland en Nederland. Verschillende werkplekken 
bij het kunstcentrum Spectra en bij het ambachtscentrum Hemslöjdsgården waren beschikbaar. 
Hemslöjdsgården is voorzien met uitstekende faciliteiten om met textiel te kunnen werken. Het prachtige 
gebouw en de sfeer voelde alsof ik in de prentenboeken van Elsa Beskow uit mijn kindertijd terecht was 
gekomen.

 

   

Beginnen met weven
Tijdens het maken van de schering werd mij past bewust hoe fijn de draden waren. De weefgetouwen van het
centrum werden vooral gebruikt voor het weven van tapijten ‘voddenkleden’. Eerst moest ik het weefgetouw
aan mijn materiaal aanpassen. Mijn doel was een stof zoals ze gebruiken voor de rok van de klederdracht te 
weven. Met mijn eerste proeflapje was ik niet tevreden, pas nadat ik van kam had gewisseld ging het er meer
op lijken. Mijn waardering voor deze stoffen steeg. De inslag wordt heel dicht geweven met dun woldraad, 
daarbij worden ook draden gebruikt, die eerst met ikat-techniek zijn geverfd en voor een klederdracht heb je 
ruim zeven meter nodig.

      

     

Door de lap op verschillende manieren te plooien kreeg ik steeds weer een ander patroon.  

Verblijf 
Vooraf had de organisatie verschillende logeeradressen ter keuze aan geboden. Ik had gekozen om bij iemand
in huis te gaan wonen. Wat een goede keuze was het! Het huis lag midden in de bossen met een gigantische 
tuin. Ik werd er verwend door mijn host. Wanneer ik terugkwam van een hele dag werken achter het 
weefgetouw werd ik ontvangen met eten en daarna meegenomen naar de mooiste plekken in de omgeving 
voor een avondwandeling. 
Dank mijn host heb ik mensen leren kennen 
en plekken in de wijde omgeving gezien 
die ik anders niet had kunnen bezoeken. 
Kristinestad is een heel rustige plek, weinig mensen 
op straat. De weinige cafés en winkels sluiten vroeg.   

Uitzicht uit mijn kamer over de tuin om 23 uur ‘s avonds.



Verder met weven
De natuur is zo wonderschoon in Finland. Het licht is heel anders. In juni wordt het ook niet echt donker. 
De stilte maakte grote indruk. Ben je in de natuur hoor je alleen maar vogels, verder niets. 
Deze indrukken wilde ik in een weefsel verwerken. Ik ging van binding veranderen om een stof te weven 
met in de kleuren van de natuur. Op de ene kant van het textiel gebruikte ik verschillende tinten groen en op 
de andere kant een dieper blauw waar zachtjes de groen/gele tinten van de andere kant doorschemeren. 
Op deze rustige werkplek kon ik heel geconcentreerd werken. Af en toe stuurde de organisaties vaklieden die
mij veel over klederdrachten en tradities konden te vertellen. In het ambachtscentrum was ooit een school 
voor textiel. Een van mijn bezoeker liet mij dekens zien, die ze vroeger gebruikten tegen te kou tijdens een 
rit met de slee. Deze dekens in felle kleuren waren het voorbeeld voor weefsel nummer drie. De draden 
moest ik opnieuw inrijgen. Mijn garen was dunner als bij de originele dekens. Maar ik ben tevreden met het 
resultaat.  
In kasten waren oude boeken, weefsels en schoolschriften met tekeningen van weefpatronen, sommige 
schriften en boeken waren wel honderd jaar oud. Voor mijn was het een schat aan informatie en inspiratie, 
net als al die verhalen van de vaklieden. 

  
         
    

                            
                                                                                                                     keramiek van Kelly OBriant 

Ter afsluiting van de residency was er een kleine expositie in de stad met de werken van alle deelnemers.



Evaluatie
Het was voor mij een eyeopener om te ervaren dat je niet een weefgetouw met veel schachten en treden 
nodig had om prachtige weefsels te maken. Fijne stoffen kunnen heel goed ook van hand geweven zijn. Voor 
mij gaat het om een weefsels naar mijn ontwerp te maken. Ik hoef niet de concurrentie aan te gaan met de 
weefmachines en ook niet op de tijd te letten. Mijn diep respect voor alle mensen die thuis op hun 
weefgetouw de stof voor hun eigen klederdracht weven.
Finland is een prachtig land en ik wil graag terug. Maar wat ik wel heb geleerd is dat openbaar vervoer op 
het platteland slecht is. Reizen moet je ruim van tevoren goed plannen. 

Weer thuis 
De laatste  dagen in Kristinestad was ik in de weefboeken en schriften gedoken en heb foto’s genomen om 
thuis met deze patronen te kunnen werken. Ze vertelden dat nog veel meer dozen met boeken en schriften op 
zolder liggen. Ik zou graag terug willen gaan en hun helpen al het materiaal te archiveren. Maar voor dat 
moet ik eerst Zweeds leren. In Kristinestad is de officiële taal Zweeds. Wat gelukkig veel makkelijker is dan 
Fins.
De weefsel ga ik verder bewerken door ze te plooien en te vouwen tot draagbare objecten.   

       

Was graag langer gebleven….   

maar ik mag altijd terugkomen om te weven en bij mijn host te logeren. 
Met deze uitnodigingen viel het afscheid minder zwaar. 

Bedankt voor jullie steun 
en met vriendelijke groet

regula maria muller

juli, 2022


