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Designet sin
egen bunad
Billedkunstneren Dania Burger har designet sin egen
bunad. Det har hun brukt over et år på, og fram til 3.
juni blir resultatet, forarbeidene og prosessen vist i
Vestfold Kunstsenter.
Det begynte for 20 år siden. Den 16. mai kom
den 31 år gamle persisk-tyske kunstneren med
ferje fra Danmark til Stavanger. Der fikk hun en
skjellsettende opplevelse. Da hun morgenen etter
åpnet vinduet, så hun nemlig mengder av pyntede nordmenn med flagg, og mange kvinner var
kledd i noe som åpenbart var nasjonaldrakt, altså
bunad.

Hun brukte mye tid på ornamentikken. Den
skulle være hennes egen.
– Jeg fant ut at bunadsrosen ikke er bare norsk.
Den finnes igjen i både persiske og tyske drakter.
Derfor dekonstruerte jeg rosen, skapte min egen
norsk, persisk, tyske rose og endte opp med rosen
på den bunaden jeg stiller ut i Vestfold Kunstsenter.

Det ble noe som grenset til en kulturkollisjon.
For henne, som tysker av etterkrigsgenerasjonen,
var det en fremmed tanke å feire nasjonaldag. I
Tyskland var det ikke tenkbart. Hun var vokst opp
med en generasjon som hadde opplevd krigen.
For den generasjonen var det ikke mulig å vifte
med et nasjonalflagg.
I Stavanger opplevde hun en annen nasjonalisme. Det gjorde noe med henne, og det skapte nysgjerrighet og et ønske om å utforske hva dette
dreier seg om. For et drøyt år siden utviklet den
nysgjerrigheten seg til et prosjekt.
Men før det hadde hun rukket å bo 20 år i Norge.
Her hadde hun truffet sin Peder, og her hadde hun
etter hvert rukket å bo ti år på Tjøme.

Bunaden vises i sine enkelte faktorer i det store
utstillingsrommet, mens hele prosessen fram til
det endelige produktet er dokumentert med tegninger, tekst og bilder i det lille utstillingsrommet.
Dania Burger har i design- og monteringsarbeidet samarbeidet med Michiel Keuper. Han behersker mange uttrykksformer og er haute couturedesigner.
Samarbeidet har bidratt til at bunadens design
har referanser til samtidens nytenkende motedesign mer enn til et tradisjonelt bunadsuttrykk.
Nederdelen av bunaden er en blanding av skjørt
og bukse, og skjørtdelen er inspirert av Setesdalsbunaden.

– Jeg ble mer og mer glad i Norge og føler meg mer
norsk enn tysk. Norge er hjemmet mitt. Jeg får
også oppleve følelsen av at «ja, jeg er fra Norge»,
sier hun og forteller at hun også er svært interessert i mote.
Derfor fikk hun etter hvert lyst på egen bunad.
Hun fikk låne bunader av venninner, men det føltes ikke riktig.
Hun gjorde grundig research, studerte reglene
og fant ut at dem kan man ikke avvike fra.
– Da oppsto tanken om å lage min egen bunad.
Det skulle være en bunad som refererer til den
norske bunaden, og som er det samme på en annen måte. For meg som har jobbet mye med appropriasjon, virket det som en god løsning.
I bunnen ligger interessen for ornamentale former og strukturer og deres opprinnelse i tekstiler
og stoffer.

– Skal du ha på deg Dania-bunaden i Tønsberg 17.
mai?
– Selvfølgelig!
– Og hva om andre vil ha en slik bunad?
– Det har jeg ikke tenkt på. Men jeg vil ikke ekskludere noen, så det må kunne la seg gjøre, sier
kunstneren og legger til at dette prosjektet er begynnelsen på noe.
Hele forskningen og produksjonen har vært så
spennende og gøy. Hun har fått mange nye og
spennende ideer underveis, så det blir en fortsettelse. Blant annet har hun en idé om å lage smykker.
Dania Burger er utdannet ved Hochschule für
bildende Künste i Hamburg og Kunst- og designhøgskolen i Bergen.
Hun har levert utsmykning til Færder videregående skole og er innkjøpt av blant andre Haugar
Vestfold Kunstmuseum. Burger har en lang liste
over utstillingssteder og har stilt ut tre ganger på
Kunstforeningen Verdens Ende og fem ganger på
Haugar Vestfold Kunstmuseum. Den ene Haugarutstillingen var en soloutstilling,
The Armory, med våpenskjold og
symboler brodert på papir.

– Min forskning gjelder i hovedsak analysen av ornamentets betydning som tegn. Det er en omfattende studie av det underbevisstes symbolikk, mytologi og arketyper, som er fremtredende elementer i mange kulturer. Kjernen Fest- og høytidsdrakt som
i arbeidet er å utvikle min egen har bakgrunn i en folkedrakt.
transkulturelle ornamentikk som Bunaden kan være siste ledd i en
jeg, og kanskje andre, kan identi- folkedrakts utvikling, eller den
kan være rekonstruert på grunnlag
fisere oss med.
av historisk folkedraktmateriale.
Både type, materiale, pynt,
utbredelsesområde og bruk har
sin forutsetning i folkedrakten,
men dagens bunader lages av mer
ensartede materialer, pyntes mer
ensartet og er mer avgrenset i bruk
enn de tradisjonelle folkedraktene.
I Norge har interessen for bunader
fått et oppsving siden slutten av
1900-tallet. Det viser seg i økt
bruk, og utvikling av mange nye
bunader og folkedrakter.KILDE: SNL
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1 Dania Burger kaller sin selvkomponerte bunad en hybridbunad. Det kan være fordi den
sammenfatter norsk, tysk og persisk tradisjon. Det kan være fordi den henter impulser fra
klassisk bunadstradisjon og fra moderne haute couture. Og det kan være fordi nederdelen har
både bukseben og skjørt. 2 Dania Burger og hennes ektemann Peder K. Bugge, som også er
billedkunstner, har tidligere bodd ti år på Tjøme. Nå har de en periode pendlet mellom Tjøme og
Berlin. Det var spennende, men de ønsket seg et fast punkt på Tjøme. Det resulterte i at de har
kjøpt tomt i Midtgårdsveien ved nedkjørselen til Mostranda. Der skal de bygge bolig med atelier.
Her er Øyene med for å inspisere tomten.
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