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LØPERE 
/ Ann Cathrin November Høibo

Ann Cathrin November Høibo (f. 1979) bor og jobber i Kristiansand. Hun 
kom inn i kunsten gjennom en interesse for mote og tekstile materialer, 
og etter hvert gjennom  en fascinasjon for Hannah Ryggens (1894–1970) 
innholdssterke billedvever. Hun gikk sporadisk i lære hos Kristiansands 
førstedame innen tekstilkunst, Else Marie Jakobsen (1927–2012), før hun 
begynte på Kunsthøgskolen og Kunstakademiet i Oslo. Siden har hun holdt 
på billedvev som en kjerne i kunstnerskapet sitt, og som et utgangspunkt  
som mye annet går ut ifra. Hun har arbeidet med ulike former for vev fra 
store billedvever til små, løse skolevever, og har vevet inn mange ulike 
tekstile materialer. I tillegg har hun synliggjort materialene og strukturene 
i vev blant annet ved å bryte regler og jobbe med det oppløste, uferdige og 
spontane som et uttrykk. 

Parallelt har hun arbeidet med alt fra skulpturer, industriprodukter,  
klær, tekstiler på rull, skittentøyposer, IKEA-trådkurver, knagger, daglig-
varer og mye annet. På den måten har hun klart å skape seg et kreativt 
frirom som balanserer mellom improvisasjon, assosiasjonslek og klare 
estetiske valg. Hele tiden krysser hun grensene mellom det hun lager og det 
som er ferdiglaget, mellom det opphøyde og hverdagslige, mellom kunst og 
virkelighet. 

Ofte bygger hun opp utstillingene sine som helhetlige komposisjoner der 
alle elementer, og hvordan de er plassert, er med på å skape sammenhenger 
og kan åpne for ulike betydninger hos publikum. Utstillingen Løpere på 
Sørlandets Kunstmuseum viser helt nye arbeider som er laget spesielt med 
tanke på utstillingen og rommet på museet. 





KUNSTROMMET
Sal 1 på Sørlandets Kunstmuseum er et klassisk kunstrom i moderne 
forstand. Det er en stor, hvit kube, med 6 meter under taket. Et rom som er 
skapt for å sikre kunsten full oppmerksomhet, uten støy fra utenomverdenen. 
Arkitekten har laget et åpent rom, der man kommer rett inn og ser alt på en 
gang. Til høyre for inngangen er det en vertikal lysslisse i hele rommets høyde 
som slipper inn dagslys. 

Museet bruker dette rommet til et rikt mangfold av prosjekter med alt 
fra store videoprojeksjoner til lyssensitive verk fra samlingen. De har derfor 
lukket rommet ytterligere ved å blokkere vinduene og bygge en stor vegg 
som lager en sluse foran inngangen til salen. Da planleggingen av utstillingen 
til November Høibo begynte, var noe av det første hun ba om at rommet 
kunne åpnes opp igjen - at man fjernet sluseveggen og åpnet vinduene. 
Et hovedprinsipp fra starten av var å skape en transparent utstilling. En 
utstilling du kunne se tvers igjennom, men som lå innover som ulike lag du 
måtte bevege deg inn i og se nærmere på.

ET GJERDE OG EN KOMPOSISJON
Det første publikum møter i utstillingen, et par meter innenfor døråpningen, 
er et høyt og langt gjerde. Det er et helt alminnelig nettinggjerde på en gul 
stålkonstruksjon som står og definerer et rom i rommet. Gjerdet hindrer ikke 
øyet fra å se hele rommet, men det skaper en fysisk barriere. Publikum må 
ta stilling til om de vil gå rundt det, enten til høyre eller til venstre, og blir på 
den måten kroppslig styrt inn i utstillingen.

Stålkonstruksjonen har to kortsider med gjerder som står parallelt med 
10 meters avstand. De to gjerdene skaper to visuelle lag innover i rommet. 
De holdes sammen av en langside der det er åpent mellom stålbjelkene slik 
at folk kan bevege seg rundt og inn i rommet på innsiden av gjerdene.  Selve 
stålkonstruksjonen er laget på den lokale bedriften Boss Industri som har 
produsert og spraylakkert delene i dialog med Høibo. Den gule fargen er en 
slags grunning – en buff – som kapsler inn og isolerer stålet før man lakkerer 
det i den fargen man gjerne vil ha. Den kremaktige gulfargen har en litt 

ubestemmelig karakter som gjør at den forandrer seg og blir påvirket av det 
skiftende lyset fra vinduene.  

Skulpturen ble tegnet tidlig, som et hovedgrep i utstillingen. En struktur 
som dominerer rommet og som de andre arbeidene måtte planlegges i 
forhold til. Gjerdet blir en slags vev i metall, mens helheten danner en 
luftig og enkel skulptur. Den spiller på noen av de samme grunnleggende 
prinsippene som ble innført med 1960-tallets minimalister – som Donald 
Judd og Carl André – nemlig at kunsten de laget skulle være upersonlig, 
industriell og geometrisk. De ønsket å skape en kunst som eksisterte i kraft av 
seg selv og som gikk i dialog med omgivelsene. I tillegg vekket minimalistenes 
verk bevissthet om at publikum var mer enn en hjerne med et sett med øyne. 
Verkene gjorde en klar over publikums fysiske tilstedeværelse i rommet, som 
kropper som tok plass og beveget seg rundt.

Skulpturen til Høibo skaper også denne bevisstheten. Samtidig danner 
den en følelse av å være innenfor eller utenfor, avhengig av hvilken side av 
gjerdet du befinner deg på. I tillegg åpner gjerdet – i kraft av å være noe 
gjenkjennelig og virkelighetsnært – opp for et vell av assosiasjoner, fra 
bakgårder og tørkestativ, til skoleplasser og fengsler. Alt ettersom hvem det 
er som står der og kjenner etter.

Stopper man ved gjerdet og blir stående og se inn fra inngangen, ser 
man en komposisjon i rommet med få, spredte elementer. Alt holdt på 
plass av skulpturen. På hver sin langvegg henger to store, lyse billedvever 
og balanserer mot hverandre. På kortveggen i enden kan man skimte en 
mørkere og mindre vev, delvis skjult bak en grå, gjennomsiktig skjermvegg. 
De to gjerdene, skjermbrettet og veven på endeveggen danner fire ulike 
visuelle lag, eller sjikt, sett fra inngangen. Rett til høyre, lavt mot gulvet, 
henger to grønne lamper, nesten som ledelys på vei inn i utstillingen.



VEV OG KUNST
Begge de store vevene strekker seg i lengde over høyden til gjerdet. Den 
lengste av de to henger på veggen på innsiden av gjerdet, den andre på 
motsatt vegg, på utsiden. De langstrakte vevene er laget på en måte som etter 
hvert har blitt en slags signatur for Ann Cathrin November Høibo. De er bygd 
opp av ulike fargefelt som danser tilfeldig nedover i lengden av veven. På 
avstand kan det minne om flekker eller flytende maling, og i likhet med mye 
av det mest eksperimentelle og gestikulerende innen abstrakt maleri, jobber 
November Høibo intuitivt, og improviserer fritt underveis. 

Disse vevene er langstrakte og spiller i form direkte på tittelen Løpere, 
som lange tekstiler. I tillegg skaper fargene ulike bevegelser fra topp til bunn. 
Noen farger bukter seg over nesten hele lengden, mens andre er mindre 
og smalere og tenderer mot å bli streker som går sikksakk nedover. Noen 
ganger er det små nyanser som skiller fargene fra hverandre, noen ligger opp 
mot det gule i gjerdet. Andre ganger er det tydeligere kontraster og sterkere, 
klarere farger. Det kan minne om mange små, fargerike bekker som dukker 
opp, pipler nedover, og møtes tilfeldig nedover flaten. Av og til tar en ny farge 
over der en annen slapp, og fortsetter i den samme bevegelsen videre nedover. 
Noen ganger samler det seg mer om ett område. Et par steder ender det i en 
løs tråd helt i bunnen, og kan se ut som det man på malerspråket kaller en 
blødning som renner ut over kanten. 

I motsetning til umiddelbarheten ved en del abstrakt maleri, innebærer 
veving en saktere prosess med mer motstand. November Høibo vever på 
Opstadvev - en stor, vertikal vev der renningene, eller trådene man vever 
på, holdes i lodd ved hjelp av vekter eller steiner i bunnen. Selve vevingen 
er et monotont, repetitivt og tidkrevende arbeid, med mye motstand i seg. 
November Høibo setter inn alle trådene for hånd, og bruker kun en gaffel 
som hjelpemiddel. Vevingen foregår i en bestemt rekkefølge fra topp til bunn, 
og krever ofte at hun sitter sammenhengende i mange timer og gjentar de 
samme bevegelsene. Hun går inn i denne prosessen uten skisser eller regler. 
Det som skjer, skjer, og når hun har holdt på en stund, kan hun komme inn i 
det hun har sammenlignet med en form for flyt, en løpetur eller frijazz. 



Det å referere til abstrakt ekspresjonisme og frijazz kan synes som et 
paradoks, tatt i betraktning at November Høibo jobber med et medium som 
tradisjonelt har vært så regelstyrt som billedvev. Det hun har til felles med 
utøvere innen disse retningene er et forsøk på å finne et kreativt og spontant 
frirom, et sted for umiddelbar tilstedeværelse. Et der og da som utspiller seg 
i studio og blir igjen som spor i form av billedvevene. Mens arbeidene kan 
ha referanser til det spontane, abstrakte maleriet som et bilde vi kan se på 
avstand, kommer spontaniteten frem på en helt annen måte tett på vevene. 
Da blir prosessen og rytmen i arbeidet til November Høibo synlig på en måte 
som er mye mer spesifikk for veven. Det som ser ut som sammenhengende, 
rennende maling på avstand, består i virkeligheten av mange små områder 
som bygger på hverandre, med flere nyanser i både farger og materialer. 
I tillegg er det andre tydelige spor etter prosessen i form av avkuttede 
tråder, løkker, åpninger, knuter, gjentakelser, brudd m.m. Man kan spore 
de ulike valgene som er tatt underveis, og hvordan de blir til ulike farger og 
sammensettinger, eller til valg av materialer som ulltråder, nylontau, lisser, 
tyll, og annet. Handlingene hennes blir materialisert i arbeidene hennes. 

Til tross for en langvarig kamp fra utøverne, har tekstilkunstfeltet lenge 
operert i en slags fagpolitisk gråsone mellom billedkunst, kunsthåndverk 
og design. Allerede omtalte Else Marie Jakobsen kjempet i sin tid for at 
Nasjonalgalleriet skulle kjøpe inn billedvev og tekstilkunst til samlingen, 
dog uten å lykkes. Ann Cathrin November Høibo beveger seg tilsynelatende 
uanstrengt på kryss og tvers av disse skillene. I Løpere referer hun like gjerne 
til hardbarka kunsthistoriske retninger som til et mer husmororientert 
håndarbeid. Denne friheten har gjort at hun har skapt seg en plass på den 
internasjonale samtidskunstscenen der vev og tekstil igjen blir behandlet  
som kunstnerisk interessant. 

I tillegg til å spille på kunsthistoriske referanser og gå på tvers av skillet 
mellom høy og lav kultur, er det åpenbart det materielle og prosessuelle ved 
November Høibos arbeid som vekker interesse. Hun har jobbet fra starten 
av karrieren med å løse opp og synliggjøre hva en vev er for noe. Hva slags 
materialer den består av, skjørheten i fibrene, renningstrådene og strukturene 
bak, og nærheten og tiden som legges ned i handlingene for å skape dem. 



Mange ganger kan hun spille på det uferdige eller noe som ser lite kyndig 
gjennomført ut, noe vi også ser spor av i de store vevene i Løpere. 

Enda tydeligere kan dette komme frem i små, løse arbeider som hun 
lager på skolevev. I Løpere finner vi ett slikt arbeid i en blålig nylontråd, der 
det henger løse løkker og tråder nedover arbeidet og veggen. Formatet er 
velkjent, og noe mange selv har forsøkt i skolesammenheng. Gjennom det 
setter hun publikum i møte med noe de virkelig vil kunne si at de selv kunne 
ha laget. I tillegg gjør hun ofte disse små vevene til arbeider der hun nettopp 
spiller på det uferdige, og der den tekniske utførelsen går i oppløsning på 
ulike måter. Slik utfordrer hun oss på hva en vev kan være i kunstnerisk 
sammenheng. Samtidig forsterker hun det kunstneriske ved f.eks. å rendyrke 
fargen og estetikken i arbeidene. Denne lille, blå veven blir på en måte 
utstillingens gjør-det-selv-vev, et bilde forsterket av en opphengslist i form 
av en pinnekjøttpinne ikledd en blå fingerbandasje. Samtidig er det kanskje 
dette lille arbeidet som sterkest knytter forbindelse mellom publikum og det 
å veve, og som gjør at vi lettere kan relatere oss til de store vevene, og bedre 
forstå mengden av arbeid November Høibo har lagt ned i dem.

TILSTEDEVÆRELSE
Handlingene og tilstedeværelsen i arbeidet som er så tydelig i vevene til 
November Høibo, spiller også en helt avgjørende rolle i hvordan hun setter 
sammen utstillinger. Å bygge en utstilling ved hjelp av såpass få elementer, 
gjør sitt til at det som er der, fremstår som meningsbærende og viktig. De 
ulike arbeidene og plasseringen av disse i forhold til hverandre, er det som 
bygger opp om hvilke sammenhenger publikum kan oppdage og hvilke 
betydninger de kan ilegge dem. På den måten hviler også mye av utstillingen 
på November Høibos tilstedeværelse i rommet, og på hennes plassering av 
ting. 

I visse sammenstillinger kommer dette ekstra tydelig til uttrykk, som når 
hun plasserer skjermbrettet foran veven for å skape en optisk effekt og en 
tett kobling mellom vev og skjermbrett. Skjermbrettet er både ment å skjule 
noe, men er også transparent i denne sammenhengen. Eller den spontant 



plasserte snusboksen som støtter opp under det ene hjulet på skjermbrettet. 
En leken gest som blir ekstra tydelig i kraft av utstillingens få elementer, 
og som høyner bevisstheten om November Høibos tilstedeværelse som en 
aktør i rommet. I kraft av å være en hverdagslig ting, blir snusboksen en 
litt humoristisk tvist som forstyrrer ideen om kunstrommet som et isolert, 
høytidelige og alvorstungt rom. Samtidig er den uttrykk for en offentlig 
valgt estetikk, eller anti-estetikk. Den brune fargen som nå eksisterer på 
alle tobakksvarer, er i tråd med den nye tobakkskadelovens forbud mot 
merkevarebygging av tobakksvarer, og er forsket frem som den minst 
attraktive fargen.

Utstillingen krever en form for oppmerksomhet hos publikum. Om vi 
ønsker å finne mening i det vi ser på, må vi også tvinge oss selv til å studere 
de få tingene som er der i detalj. Det blir helt avgjørende å gi seg selv tid og 
mulighet til å være tilstede i rommet og være nysgjerrig på det en ser på, 
studere detaljene i vevene, og finne likhetstrekk og kontraster mellom de 
ulike arbeidene. 

På langsiden av den gule stålstrukturen, henger en skulptur støpt i hvit 
plastgips. Skulpturen er formet av November Høibo med leire rundt en 
gammel trestokk, og er laget til og støpt av kunstneren Anders Holen – 
som viser en dublett i utstilling på Astrup Fearnley Museet på samme tid. 
Skulpturen skiller seg fra resten av utstillingen ved å være det tydeligste 
«kunstobjektet» i utstillingen. Den hvite fremtoningen kan minne om mer 
klassiske skulpturer og gipsavstøpninger. Samtidig gir den en kroppslig 
dimensjon i utstillingen – en vi kan betrakte og som er utenfor oss selv. Den 
henger der som et stykke kjøtt, eller som en rest av en legemsdel, en arm 
halvt oppspist eller halvt i oppløsning, og bringer inn en form for brutalitet i 
rommet.

Den romlige rammen - som et sted hvor det ikke er noe som forstyrrer at 
akkurat disse elementene får lov å spille mot hverandre - blir enormt viktig. 
Det gjør også at de valgene November Høibo har tatt i forhold til å åpne 
rommet, blir meningsbærende i Løpere. Både elementet av gjennomsiktighet, 
men også at dagslyset, og tiden, får slippe inn og prege utstillingen. Ettersom 
dagene går og vinter blir til vår.



LØPERE
Tittelen på utstillingen – Løpere – er en åpen tittel som kan peke i flere 
ulike retninger, og åpne for mange assosiasjoner. Tittelen var noe av det 
første som kom på plass, og har ligget som en idé gjennom hele prosessen. 
Som allerede nevnt er løpere et tekstilbegrep. Vi kan snakke om lange 
vever, eller tepper, som vevene i utstillingen. Eller det kan være røde løpere 
- et sted for å vise seg frem for folk med en posisjon i samfunnet. Det kan 
være langstrakte duker på et bord som indikerer et behov for å pynte opp. 
Et stykke håndarbeid som kanskje ses på som noe finslig og gammeldags.  
Et estetisk uttrykk knyttet til kvinner og hjemmet, og som i kunstsammen-
heng har blitt snakket ned og sett på som trivielt og uviktig. 

En annen forståelse av tittelen kan være personer som løper, som 
trener eller konkurrerer. Det kan være brikker i et sjakkspill. I mer 
overført betydning kan det handle om noen som skynder seg. En form for 
effektivitetsjag, og personer som strever med å etterkomme et tidskrav. 
Det kan også være noen som løper vekk fra noe. I likhet med en tidligere 
tittel fra November Høibo – Flukt forover. Helt generelt er det snakk om en 
bevegelse, eller en betegnelse på noen som er i bevegelse, og som gjør det 
med en viss fart. 

I likhet med tittelen gir arbeidene i utstillingen, og hvordan de er satt 
sammen i rommet, ulike assosiasjoner som noen ganger tar oss i en retning, 
men i neste omgang bryter, unnslipper, eller sender tankerekken inn i en ny 
bane. Det er nettopp det som skaper spenning og verdi i møte med utstillingen 
og verkene. Men om man velger ikke å bruke tid, eller investerer av sin egen 
tilstedeværelse i rommet, men bare løper hastig videre, vil man i liten grad 
oppleve noe som helst. Og kanskje er det nettopp det som gjør arbeidet 
til November Høibo så brennende relevant. Det at det står i opposisjon til 
hvordan de fleste av oss velger å bruke oppmerksomheten vår.





LØPERE / RUNNERS 
/ Ann Cathrin November Høibo

Ann Cathrin November Høibo (b. 1979) lives and works in Kristiansand. 
She became involved in art via an interest in fashion and textiles, and later 
through her fascination for the works of Hannah Ryggen (1894–1970), who 
created tapestries packed with powerful content. November Høibo was 
tutored occasionally by Kristiansand’s ‘first lady of textile art’, Else Marie 
Jakobsen (1927–2012), and eventually attended Oslo National Academy of 
the Arts. Weaving has since been her main medium and the starting point 
for much of her productions, but she has worked with it in different ways, 
creating everything from monumental tapestries to small free-form weavings 
made on a school loom. She has also combined many textile materials in her 
works, visually emphasizing the material and woven structures, for instance 
by breaking conventional rules and developing a loose, seemingly unfinished, 
and spontaneous aesthetic expression.
Parallel to weaving, November Høibo has worked with sculptures, industrial 
products, clothing, bolts of textiles, laundry bags, IKEA-shelves, pegs, 
groceries, and much else. In this way, she has established a creative space 
that allows her to balance between improvisation, associative play, and the 
need to make clear aesthetic choices. She is constantly crossing boundaries 
between what she makes and already-finished objects, between the elevated 
and the commonplace, and between art and reality.

Her exhibitions tend to take the form of whole compositions: all the 
elements and their placement work together to create connections that can 
suggest different meanings to viewers. The exhibition Runners at Sørlandets 
Kunstmuseum presents new works made specifically in relation to the 
museum’s gallery space.





to Høibo’s specifications. In industrial contexts, the yellow paint functions 
as a ground – a buff – that encapsulates and isolates a steel object before 
it is painted with the final colour a client chooses. The creamy yellow has a 
slightly indeterminate character that changes appearance in relation to the 
shifting daylight.

The steel construction with fences, which was designed early on in 
preparation for the exhibition, has a strategic purpose. It dominates the 
room structurally, and the other works needed to be planned in relation to 
it. The fences become weavings in metal, yet the whole construction forms 
an airy and simple sculpture. Seen as sculpture, it draws on basic principles 
introduced in art by the 1960s minimalists – for instance Donald Judd and 
Carl André – namely, that the art they made was to be impersonal, industrial, 
and geometrical. They wanted to create a kind of art that existed on its own 
terms, and which made people aware that they were more than a brain with 
a pair of eyes. The work of the minimalists evoked an awareness of the public 
as embodied beings who took up space in the room and physically moved 
around in it.

Høibo’s sculpture creates this same awareness, and also a feeling of being 
inside or outside, depending on which side of the fence we are on. By virtue of 
being quite recognizable and ordinary, it opens up for many associations, for 
instance backyards, structures for drying clothes, school yards, and prisons, 
all depending on who we are and the time we take to contemplate it. 

If we stop at the entryway, stand by the fence and look into the room, we 
see a composition consisting of only a few scattered elements. Everything is 
visually held together by the sculpture. Each long wall is hung with a large 
tapestry. The two balance each other out. On the short wall at the end of the 
room, we glimpse a darker and smaller tapestry partly hidden behind a grey 
but transparent screen. The two fences, the screen and the tapestry on the 
end wall constitute four visual layers as seen from the doorway. To the right 
of the door and hanging near the floor are two green lamps. They seem like 
guidelights meant to lead us into the exhibition.

THE ART ROOM
Gallery 1 at Sørlandets Kunstmuseum is a ‘classic’ art room in the modern 
sense of the term. It is a large white cube with a ceiling height of six metres. 
The room is designed to ensure that the art on show is the sole focus of 
attention, with no visual distraction from the surrounding world. The 
architect drew an open plan, such that upon entering the room, we will see 
everything all at once. To the right of the entrance is a window extending 
from floor to ceiling that allows daylight to enter the room.

The museum uses this room to present a variety of projects ranging from 
large video projections to light-sensitive works from the collection, so often 
there is a need to cover the window and build a wall by the door in order to 
create a more enclosed space. The wall acts as a sluice for people entering the 
room. When planning the current exhibition, November Høibo requested 
early on that the room be opened up, that the sluice-wall be removed and 
the window unblocked. A main principle from the start has been to create 
a ‘transparent’ or ‘see-through’ exhibition hung in layers. The public would 
need to move into the interior of the room to take a closer look at the works 
and their details. 

A FENCE AND A COMPOSITION
The first thing we encounter in the exhibition, a few meters from the 
entrance, is a tall and long fence. It is a perfectly ordinary chain-link fence 
mounted on a yellow steel structure, and it defines a room within the room. 
The fence does not hinder us from seeing the whole room, but it creates a 
physical barrier. We must decide whether we will walk around it, either to the 
right or left, and in this way, are bodily steered into the exhibition. 

The steel structure has two short sides with parallel fences standing at 10 
metres’ distance from each other. The fences create two visual layers receding 
into the room. They are held together by a long steel beam supported by posts 
and with openings, such that we can walk about inside or outside the fences. 
The structure is made by Boss Industri, a local firm specializing in steel 
constructions, and it has produced and spray-painted the parts according 



TAPESTRY AND ART
Both of the large tapestries extend above the height of the steel sculpture. 
The longest of the two hangs on the wall on the inside of the fence-sculpture, 
the other on the opposite wall, outside it. These long tapestries are made in 
a style that has eventually become a signature for Ann Cathrin November 
Høibo. They are constructed with colour fields that dance in unplanned 
paths from top to bottom. Seen from a distance, the colours can bring to 
mind splotches and streaks of wet paint, and just as with many of the most 
experimental and gesticulating examples of abstract painting, November 
Høibo works intuitively and improvises freely during the creation process.

The forms of these tapestries have a direct relation to the title Runners, 
that is, long textiles. Furthermore, the colours create movements running 
from top to bottom. Some colours meander down almost the whole length 
of a work, while others create narrower zigzagging paths. Here and there we 
see small nuances separating colours from each other, some visually relating 
to the yellow on the sculpture. In other places there are clearer contrasts 
and stronger, brighter colours. They might suggest small colourful brooks 
babbling along, maybe incidentally meeting up further down the pictorial 
plane. At some junctures a new colour picks up where one leaves off, but the 
new colour moves in a similar manner downwards, at times ‘pooling’ in a 
single area. In a few places a colour can end in a loose thread at the bottom 
of the weaving, suggesting what, in painting terminology, is called ‘bleeding’ 
over the edge.

In contrast to the immediacy of much abstract painting, weaving is a slow 
process involving more material resistance. November Høibo weaves on a 
warp-weighted loom – a large vertical loom with warp threads held taut by 
weights or stones at the bottom. The act of weaving is monotonous, repetitive, 
time-consuming, and involves material friction. The artist weaves a work from 
top to bottom and sits for many hours at a time, always repeating the same 
movements, only using her hands and a fork. She begins this process without 
having a preliminary sketch or deciding on any rules to follow. What happens 
simply happens. After weaving for a while, she may enter a state of being that 
she compares to some sort of flow, a jog, or what she calls ‘free jazz’. 



To refer to abstract expressionism and free jazz may seem paradoxical, 
considering that November Høibo works with a medium that traditionally 
was governed by many rules. But what she shares with artists who work 
in these directions is a will to find a space for creative spontaneity and 
immediate presence – a ‘there and then’ that happens in the studio and 
leaves its trace in the form of tapestry. While references to the spontaneity in 
an abstract painting can be recognized in the tapestries at a pictorial level at 
a distance, they reveal themselves in a completely different way that is much 
more specific to weaving: through close-up inspection. Only then are the 
processes and rhythm revealed. What looks like a mixture of flowing paint 
from a distance actually consists of many small fields woven one on top of 
another, with nuances in both colour and materials. There are clear traces of 
the weaving process, in the form of cut threads, loops, open-warp passages, 
knots, repetitions, ruptures, and so on. It is possible to trace the choices the 
artist makes during the weaving process, for instance, choices of different 
colours and combinations, or of materials such as wool yarn, nylon rope, 
lacing, tulle (netting), and other things. Her actions are materialized in her 
works.

Despite the long battle weavers have waged for textile art to be recognized 
as pictorial art, the field was long perceived as existing somewhere in-
between pictorial art, craft, and design. The afore-mentioned Else Marie 
Jakobsen worked very hard to have the National Gallery in Oslo purchase 
tapestries and textile art for its collection. She never succeeded. Today, Ann 
Cathrin November Høibo works apparently effortlessly in ways that criss-
cross the boundaries of pictorial art, craft, and design, and, as we see in 
Runners, feels free to refer to ‘hardcore’ art historical directions as much as to 
so-called housewife-oriented handicraft. This freedom enables her to make a 
place for herself in the international contemporary art scene, where weaving 
and textiles are once again treated as artistically interesting.

Along with her modes of drawing on art historical references and working 
in ways that cut across so-called high and low culture, it is the material and 
processual aspects of November Høibo’s works that arouse interest. From 
the very start of her career, she has worked with clarifying what a weaving 



is, its materials, the fragility of fibres, the underlying structures, traces of the 
artist’s presence in the work, and the time needed to create it. Oftentimes she 
works with an unfinished or seemingly shoddy expression, as evidenced in 
the large tapestries in Runners.

This expression is even more obvious in the small, loosely woven works 
she makes on a school loom. In Runners, we find one such work made of 
blue nylon yarn, with loose loops and loose-ended yarn dangling down its 
front and the wall below. The format is well-known and similar to what 
many people have worked with in school contexts. In this way, she shows 
us something we might say we really could have made ourselves. These 
small and seemingly unfinished works often have a technical execution that 
dissolves in different ways. The aim here is to challenge our assumptions 
about what a tapestry can be in an artistic context. She emphasizes the point 
by, for instance, highlighting a colour combination and aesthetic aspects. 
The small blue weaving thus becomes the exhibition’s do-it-yourself weaving 
– an impression underscored by the way it hangs on an ordinary stick 
covered with a blue tube-bandage. Perhaps it is this small work that creates 
the strongest link between ourselves as public and what it means to weave, 
and which makes it easier for us to relate to the large tapestries and better 
understand the amount of effort November Høibo has invested in them.

PRESENCE
The actions and presence of the artist that are so clearly traceable in the 
weavings also play a crucial role in how November Høibo creates exhibitions. 
To build an exhibition with so few elements causes whatever is included to 
appear very meaningful and important. The works and their placement in 
relation to each other are able to reinforce the connections we as viewers 
make and the meaning we attribute to them. As such, much of the exhibition 
also depends on November Høibo’s presence in the room and her placement 
of things.

This principle is clearly expressed in certain combinations, for instance, 
when she places the screen in front of the tapestry to create an optical 

effect and a close connection between the two. The screen is meant to hide 
something, but also to be transparent. Another example is the snus box 
spontaneously put under one of the screen’s wheels. This playful gesture 
becomes especially clear by virtue of the exhibition’s limited elements, thus 
heightening our awareness of November Høibo’s presence as an actor in 
the room. Since the snus box is an ordinary object, it becomes a slightly 
humorous twist that disturbs the idea of the white cube as an isolated, 
elevated, and serious space. At the same time, it expresses a government-
legislated aesthetic, or anti-aesthetic. The brown colour now found on all 
tobacco products is in line with the new tobacco legislation’s ban on brand-
building for tobacco products, and researchers have found that this muddy 
brown is the least attractive colour. 

The exhibition demands a certain kind of attention from us. If we want to 
find meaning in what we see, we must study in detail the few things that are 
on show. It will be crucial to give ourselves time and the opportunity to be 
present in the room, to be curious about what we see, to study the details in 
the weavings, and to find similarities and contrasts between the works.

On the long side of the yellow steel structure, there hangs a sculpture 
cast in white plaster. It is formed by November Høibo, from clay wrapped 
around an old wooden stick, and it was prepared and cast by the artist Anders 
Holen – who presents an identical work in a contemporaneous exhibition 
at Astrup Fearnley Museum in Oslo. The sculpture distinguishes itself from 
the rest of the exhibition by being the most obvious ‘art object’ on show. The 
white colour can bring to mind more classic sculptures and plaster casts. 
At the same time, it adds a bodily dimension to the exhibition – one we can 
view, which is outside ourselves. It hangs there as if it were a piece of meat 
or a remnant from a body part, an arm half-eaten or partly decomposed, and 
introduces a form of brutality into the room.

The spatial frame is of utmost importance – as a place with nothing 
to disturb the selected elements from dialoguing with each other.It gives 
meaning to November Høibo’s decision to open up the room for Runners, for 
the quality of transparency, and the fact that daylight, increasing as winter 
turns to spring, is allowed to enter the room and interact with the exhibition.



LØPERE / RUNNERS
The exhibition title – Løpere / Runners – is open enough to point in several 
directions and allow many associations. It was one of the first things the 
artist decided on as she prepared for the exhibition, and it has been relevant 
throughout the whole process. As mentioned earlier, the concept of a runner 
stems from the field of textiles. It points to long weavings such as we see 
in the exhibition. Or it could point to a ‘red carpet’, a place where people 
with high status in society present themselves to the public. A runner can 
be a long cloth running down the centre of a dining table, indicating a need 
for decoration. It could be a piece of handiwork that many people consider 
decorative and old-fashioned, an aesthetic expression relating to women and 
the home sphere, which in an art context has been disparaged and seen as 
trivial and unimportant. 

The title could also allude to people who run, exercise, compete, or move 
quickly. Runners can refer to pawns in a game of chess. More metaphorically, 
it could suggest a striving for ever-greater efficiency, a struggle to meet 
deadlines, or maybe running away from something. As such, it draws a 
connection to a title of an earlier exhibition by November Høibo – Flukt 
forover / Flight Forward. In a very general sense, the title suggests 
movement or somebody moving at a certain pace.

Just as with the exhibition title, the works and how they are combined and 
situated in the room conjure different associations that pull us in one direction, 
but in the next instant, break away, eschew, or send our thoughts down a new 
path. It is precisely this that creates tension, excitement, and value when we 
encounter the exhibition and its works. But if we choose not to spend time or 
to invest any of our own presence in the room, if we hastily glance in and walk 
past, we will experience very little indeed. And perhaps it is exactly this that 
makes the works of November Høibo so relevant: they stand in some sort of 
opposition to the ways most of us choose to focus our attention these days.





VERKSLISTE / LIST OF WORKS  
 
Løpere / Runners, 2019, nettinggjerde, stål, buff mellom-coating,  
bolter, skulptur støpt i plastgips / mesh fence, steel, buff coating,  
bolts, sculpture cast in plaster, 240 x 456 x 1006 cm

Løpere / Runners, 2019, 2 lamper, håndlagd glass, grønn lyspære,  
tekstilledning / 2 lamps, handmade glass, green light bulb, textile cord, 
15 x 17 x 17 cm, variable dimensjoner / variable dimensions

Løpere / Runners, 2019, håndvevd ull, bomull, nylon, tyll, akrylstang / 
handwoven wool, cotton, nylon, tulle, acrylic pole, 304 x 180 x 4,5 cm

Løpere / Runners, 2018, håndvevd nylon, tubebandasje, bjørk / 
handwoven nylon, fixation bandage, birch, 60 x 18 x 1,5 cm

Løpere / Runners, 2019, skjermvegg med hjul, silke organsa, snusboks / 
iron stand with wheels, silk organza, snuff box, 155 x 133 x 88 cm

Løpere / Runners, 2019, håndvevd ull, bomull, nylon, silke, tyll, akrylstang / 
handwoven wool, cotton, nylon, silk, tulle, acrylic pole, 277 x 180 x 4,5 cm

Løpere / Runners, 2019, håndvevd ull, bomull, nylon, akrylstang / 
handwoven wool, cotton, nylon acrylic pole, 183 x 180 x 4,5 cm




