
BINDE SAMMEN
et interaktivt kunstprosjekt i Oslo domkirke

Teppe Det skal lages et teppe. Materiale er 2. sortering klær fra Fretex. 
Ved åpningen 18. april er bare renningen i veven klar. Etter hvert som teppet 
vokser, vil det heves det opp fra gulvet til et heng. Arbeidet tenkes pågå i et år.
Konsept Binde sammen er et kunstprosjekt som skal synliggjøre og speile den 
aktivitet og de mennesker som har vært i kirkerommet. Dette er et 
fellesskapsprosjekt der mange må bidra for å skape noe sammen. Ingen vet 
helt hva dette vil bli og ingen skal ha eierskap til resultatet, det er alles. 
Prosjektet søker å bygge bro mellom kristendommens idealer og samtidens 
utfordringer. Amnesty arbeider i vår tid globalt for alle dem som forfølges for 
sine meningers eller overbevisningers skyld, det være seg politisk eller 
religiøst. Dette arbeidet vil Kirken vise sin solidaritet overfor. Binde sammen 
skal reflektere det nett av god vilje som er tilstede i verden, og helt konkret i 
Oslo domkirke.
Dokumentasjon Prosessen dokumenteres fortløpende og legges ut som en 
lenke under domkirkens nettside, med lenke videre til Amnesty. Hver uke gjøres
dokumentasjon, video og stillbilder av knytting og fremveksten av resultatet. 
Bare hender i arbeid legges ut, ingen gjenkjennelige ansikter. 
Resultat Sammenbindingen blir variert, den organiserer seg selv ved alle de 
mennesker og hender som blir med. Resultatet blir fleksibelt for videre 
utbygging i alle retninger, fordi der er knutebasert så har det ingen begynnelse
eller slutt. Arbeidet blir så stort det vil, det blir interaktivt mens det vokser og 
det kan eksporteres fysisk og digitalt. Som nett, blir verket også et teppe en 
kan sitte på eller sitte under. Dette kan utnyttes og brukes kateketisk eller 
estetisk alt etter behov. 

Tillagning 
1. Velg deg et plagg/tekstil 
2. Lag deg et emne: bredde 10-15 cm og lengde 30-70 cm, avhengig av 

materialkvaliteten 
3. Bind ditt emne sammen med siste innslagstråd (horisontale tøyremser) i 

veven 
4. Knytt ditt innslag fast i en renningstråd (vertikal tøyremse) 
5. La en fri ende på minst 15 cm henge igjen til neste kvinne/mann 

Takk til alle som deltar!


