
30 2|2019

H an rör sig mellan det pyttelilla stygnet och monumentala installationer på 
Nya Karolinska Sjukhuset. Mellan det ljust spröda och det kolsvart brända. 
Gärna i siden och organza, alltid med ett djupt personligt uttryck och ett 
nyfiket utforskande av textil kvalitet, färg, textur och form. Pasi Välimaa är 

i dag högaktuell med en rad olika konstnärliga gestaltningar efter nio år som professor på 
dåvarande Textil Kläder Formgivning (i dag Textil Kropp Rum) vid HDK Steneby. 

– Det viktigaste för mig att kunna förmedla till studenterna var man kan hitta lusten 
till sitt material, våga testa, orka ha tålamod och våga göra ”misstag” i processen. Att vara 
närvarande i den materialbaserade processen och lyhörd inför det som händer, säger textil-
konstnär Välimaa, en titel han benhårt håller fast vid, trots att han arbetar i andra material.

– Textilen är i dag eftertraktad i många olika miljöer eftersom den upplevs som mjuk, 

För textilkonstnären Pasi Välimaa står skönhet och 
sensualism i fokus. I vår invigs hans monumentala 
installationer för Nya Karolinska Sjukhuset.

Text: SUSANNE HELGESON Foto: ANNA SIGGE

SIDENVÄGEN

På Nya Akademiska Sjukhuset i Uppsala invigs under våren 
nya utsmyckningar. Ett tiotal personal/konferensrum med 
gardiner med textiltryck i monumental skala kombinerade med 
draperier med rep. Sammanlagt cirka 200 meter gardiner och 
2,5km rep. Invigning den 11 april 2019.
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vänlig och  behaglig. Jag upplever att det materialbaserade konst-
hantverket överlag är välkommet och syns mycket mer än tidigare, 
både i offentliga uppdrag och på andra typer av arenor – mycket 
tack vare en stark materialitet och med vassa objekt som reflekterar 
över vår existens på jorden, förklarar han och tillägger att det dock 
finns en oro hos beställare för hur textila arbeten vårdas och är 
brandklassade.

– Men oftast är det till synes sköra textila materialet oerhört 
starkt och åldras vackert, det räcker att man dammar av eller 
vädrar det.  Och en del material brinner inte alls – ull kan man 
till och med släcka eld med!

Pasi Välimaa har i sina offentliga uppdrag också skapat ridåer, 
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blästrade glasmönster, betongreliefer, 
bårtäcken och Uppsala domkyrkas kåpa, 
mitra, stola och stav till biskopen. Hant-
verket är utsökt med en stark materialitet 
och ofta för hans arbeten tankarna till 
det meditativa i slow art-rörelsen. Inför 
en tidigare utställning sydde han under 
en månad cirka 6 000 tidskrävande franska 
knutar på ett genomskinligt tyg. 

– Ett par stod och tittade och kvinnan 
sa ”jaha, här har han suttit och sytt alla 
dessa stygn” och mannen svarade ”men 
gud vilken sjuk människa!”
Skönhet och sensualism, som är navet i 
ditt skapande, har i perioder setts som 
banalt och ointressant – har synen för-
ändrats, tycker du? 

– Definitivt har skönhet och sensualism 
fått mer utrymme och är mer accepterat 
i dag än tidigare. Ofta hamnar arbeten 
med känslor och stämningar nära det 
banala och då gäller det att inte bry sig 
utan i stället fortsätta att sträva efter en 
hög konstnärlig kvalitet, säger Pasi Väl-
imaa som är i full färd med att väva nya, 
stora trasryor med starka måleriska karak-
tärer i relief. Och brodera i den lilla skalan 
med det intima i fokus.  

”Skandias nya nordiska huvudkontor i Stockholm 
har tre utsmyckningar från 2010-talet. Arkipelag, 
Arktis och Aquamarin. Arkipelag är ett arbete som 
påminner om en övärld, organiska former i sidenre-
lief . Cirka ett 50-tal delar (öar) som bildar en hel 
vägg, 17 meter lång. Aquamarin består av korallak-
tiga former och havsytor i runda former i sidenor-
ganza som handmålats, 20 delar. Arktis är ett sam-
arbete med Märta Måås-Fjetterström som 
handvävt två ryor som är formvävda, (jag har tagit 
fram alla färgblandningarna med garner) liknar 
isblock som fastnat i varandra, i silke, ull, lin och 
förgyllt sidenorganza med vitguld.”

”Nya Karolinska Solna. Cirka 20 meter hög skulptur, bestående av ett 
40-tal handsvarvade former i trä. Invigning i år, 2019. Arbetet startade 
år 2012 då jag gjorde skisserna, modellen och proverna. Textilen är 
fortfarande mitt fokus, men på Nya Karolinska Sjukhuset är materialet 
trä i svarvade former. Utrymmet (ljusschakt med dagsljus från ovan) 
behövde ett varmt material och risken att det textila materialet kanske 
inte skulle klara av mycket solljus från ovan påverkade mitt beslut att 
arbeta med  trä. Inspirationen kom från svarvade pinnstolar, som leder 
tankarna till en hemmiljö. Här nu en förvandling till en stor skala som 
blivit som en formlek i färger och former. De största är över tre meter 
långa. (Ett samarbete med en möbelsnickare Jonas Hellgren).” 
Foto: Per Mannberg.
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