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GIVEMEMOREgratis
...jeg har mange kjoler, fine gamle kjoler som jeg har arvet fra min mor og kjoler jeg ikke lenger kan
bruke. Trenger du fremdeles klar til omsøm? Spør hun med et usikker smil. JA. Svarer jeg, bare ta de
med så skal jeg klippe dem opp og gi dem et nytt og trendy liv. Åååå klippe dem opp? Å nei! Da
får du dem ikke!
Midt på rommet plasseres en haug med tekstiler, sko og vesker. Denne rekker nesten opp til taket
som om det kom fra himmelen ned. På veggene rundt haugen monterer jeg en tekst laget i tekstil.
Teksten inviterer publikum til å forsyne seg.

I USED TO BE YOUNG DESIREBLE AND USEFULL.
NOW I AM JUST HERE, ALONE, TOGETHER WITH ALL THE OTHERS
WAITING FOR YOU TO FIND ME
AND MAKE ME BRAND NEW
Med GIVEMEMOREgratis overlater jeg jobben om å redesigne klær til publikum. De kan forsyne seg
av hva de vil, fylle med seg i poser og overta min jobb. I resepsjonen kan de kjøpe med seg en DVD
med bruksanvisinger og ideer på hvordan de kan bearbeide tekstiler.
Noen ganger er vi ikke i stand til å gi bort noe uten å stille krav til bruk. Andre ganger er vi så godt
vandt med å få at vi tar det som en selvfølge. Jeg får masse tekstiler. En gang fikk jeg 14 svarte
søppel sekker kjørt hjem. Min bror mente jeg burde betale litt for all den søppel jeg fikk. Søsteren til
han som ga meg søppelet mente jeg kunne gjengjelde med å redisigne et par skjorter som takk.
Jeg betalte for å kaste en tredje del av det jeg fikk ga noen skjorter til brødrene mine (ubearbeidet)
og resten brukte jeg på en workshop i Risør.
For to uker siden kjøpte min venninne en kåpe hun ikke trengte men som var billig og nesten veldig
fin ”den mangler bare dine applikasjoner” sa hun.
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