
Marian Bantjes 
 
 
Datateknologien er i stadig utvikling. Det er ikke veldig mange år man 
skal gå tilbake i tid før man ser innser hvor rask utviklingen foregår. Det 
vil og si at det å kunne bruke datamaskinen kombinert med medier ikke 
var en selvfølge en tid tilbake. Dagens teknologi gjør design på 
datamaskin til en drøm. Her kan man gjøre feil, uten at det vil få noen 
dramatiske konsekvenser. Gjør man derimot feil mens man holder på med 
et ark, eller stoff, så kan det i verste fall ende med at man må begynne 
helt på nytt. 
 
En datamaskin gir oss mye mer utvalg av variasjoner og effekter. Vi får 
titalls, hundrevis, sikkert tusenvis av forskjellige filtre man kan bruke på 
bilder. Samme med skrifttyper, farger, kombinasjoner. Listen stopper 
ikke.  
 
Det som var gårsdagens problematikk, kan gjøres uten problemer i dag. 
Forskjellen er alle hjelpemidlene som vi får servert foran oss. Ting som før 
var vanskelig, tidkrevende og krevde mye erfaring, går lettere nå enn 
noen gang med hjelp av forskjellige maskiner. Masseproduksjon blir ofte 
tatt som en selvfølge, fordi det går så lett og fort.  
 

 
(http://idsgn.org/posts/following-love/) 
 
Om dette skulle ha vært et design til en t-skjorte, og man ikke hadde 
maskiner til å ta hånd om masseproduksjonen ville dette blitt mission 
impossible.  



Bantjes sier at hun liker best å skissere for hånd, før hun tar det videre 
inn i Illustrator og jobber videre med det der. Hun sier selv at hun ikke 
liker å jobbe rett i Illustrator fordi hun ikke klarer å komme opp med noen 
gode ideer, og ender opp med bare dårlige resultat. Hvis hun derimot 
begynner med å skissere for hånd, blir resultatene langt bedre. Dette 
kjenner jeg meg igjen i. Jeg føler jeg har mye friere fantasi når jeg har en 
blyant i hånden, enn det jeg har når jeg holder på med en datamaskin. 
Jeg blir ikke begrenset av tekniske utfordringer i programvaren. Jeg 
syntes derfor det er viktig å bevare det analoge forhåndsarbeidet for å la 
fantasien leke seg før man for alvor tar det videre i Illustrator.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Forholdet mellom bilde og tekst 
 

 
(http://loveardently.com/blog/tag/marian-bantjes/) 
 
 
Det er mange positive ting med Bantjes sin form for kunst. Først av alt, 
den er vakker. Alt hun gjør blir veldig nøye gjennomtenkt, og lyser av 
lidenskap. Uansett om man liker verkene hennes eller ikke, så ser man 
hvor mye innsats hun har lagt i arbeidet sitt.  
 
Måten hun legger ord og bokstaver inn i arbeidet sitt på, får fram 
budskapet hennes på en annerledes måte. 
 
Det jeg har mest igjen for fra intervjuet er den delen der hun snakker om 
forskjellen mellom å legge sin personlighet i verket, og å ikke gjøre det. 



Hun snakker om egoisme, og hun får fram viktigheten i å være egoistisk 
for å få fram sitt personlige særpreg. I denne sammenhengen er ikke 
egoisme noe negativt, som det ofte blir omtalt som ellers. Her er det bare 
snakk om å få noe til å bli ekstraordinært.  
 
Bantjes liker å lage ting som folk ikke forventer. Hun liker å overraske og 
forbause andre. Hun vil de skal se nøye på bildene, undersøke, lete, tolke. 
Ikke bare se på bildet og si ”det var et stort og fint bildet, det vil jeg ha.” 
Jeg mener at hennes måte å framstille verkene på, gjør dem litt mer 
dype. Man må bruke litt mer tid på å skjønne kunsten. Hun fanger 
oppmerksomheten til folk, fordi de vet at de må følge med og studere 
verkene for å finne mening bak det.  
 
Likheten mellom Bantjes’ verk og Swiss stilen er fremhevelsen av ord og 
bokstaver i bildene. De får mer oppmerksomhet sammen enn de ville fått 
hver for seg. De blir bundet sammen, noe som forsterker uttrykket. De gir 
hverandre enda mer mening. 
 
 
Swiss stilen setter det objektive i sentrum, i motsetning til Bantjes som 
setter det personlige preget veldig høyt. Dette er og en av de større 
forskjellene. Man vil helst unngå alt av personlig preg når man forholder 
seg til Swiss, og man skal ikke se personligheten til kunstneren bli 
reflektert i produktet. Helt motsatt av Bantjes sine produkt som 
oversvømmes av personlige preg og refleksjoner.   


