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Faig Ahmed är mest känd för sitt unika sätt 
att transformera traditionella azerbajdz-
janska mattor till samtida skulpturala former. 
Hans metoder att demontera konventionella 
mönster och symboler och omforma dem till 
nya strukturer resulterar ofta i nya dramatis-
ka uttryck. 

Orientaliska mattor är fyllda av symboler 
vars mönster formar berättelser väl förank-
rade i ett kollektivt medvetande. Mönster 
som innefattar buddhistiska och muslimska 
symboler och som har haft inflytande på den 
europeiska och nordiska mytologin. 
Konstnären utforskar symboltraditioner och 
kollektiva ritualer och regler genom expe-
riment och fördjupning. Han utsätter sig 
performativt för påfrestningar som tvingar 
sin kropp och psyke till nya nivåer där nya 
identiteter kan skapas. I hans verk förvandlas 
därmed symbolerna. De bryts upp, flyttas 
om, erövras, förintas och i det skapas nya 
berättelser.  

Material som har används till mattorna i Ek-
vation är ull som har färgats med naturfärger. 
Vävstudions chef i Baku, Aliyev Ilgar ”reser 
vart som helst för att hämta hem stenar och 
blad från speciella träd” har Faig Ahmed 
berättat. Vävnings- och knytningstekniken är 
flera tusen år gammal. I vävstudion där Faig 
Ahmeds mattor knyts används både Yior-
desknuten (även kallas den turkiska knuten) 
och Sennaknuten (även kallad den persiska 
knuten). Det platsspecifika verket, som är 
placerat mitt i rummet och har fått titeln 
10-35, har knutits med Sennaknuten. I gamla 
mattor är varpen av ull, inslaget ofta av bom-
ull och i regel knutna med 100.000-150.000 
knutar per kvm.

Stiliserade figurer från området är exempel-
vis människor, hund och tupp, som kan ses i 
verket 10-35.  Ett urgammalt motiv som har 
influerat den europeiska och nordiska my-
tologin är Livets träd, eller det heliga trädet, 
som symboliserar gudomlig makt och långt, 
eller evigt liv. Detta motiv kan ses i verket 
Speach of the Birds.

Med inspiration från sin vistelse i Sverige 
under hösten 2016 har Faig Ahmed utforskat 
och sammanlänkat nordiska och orientalis-
ka mönstertraditioner. Korset, ett uråldrigt 
symbol, återkommer i fleratal av verken i 
rummet och färgerna i verket Infinit Surface 
har fått mer nordiska karaktärer. 

Faig Ahmed har studerat skulptur vid Azer-
bajdzjan State Academy of Fine Art i Baku. 
Sedan 2003 har han arbetat med diverse 
medier. som måleri, video, performance och 
installationer. Ahmed anses idag vara en av 
de tio mest intressanta konstnärerna just 
nu som arbetar textilt och har mottagit stor 
internationell uppmärksamhet de senaste 
åren.

3.

Faig Ahmed is known mostly for his unique 
way of transforming traditional Azerbaijani 
rugs into contemporary sculptural shapes. 
His method of deconstructing conventional 
patterns and symbols and reshaping them 
into original compositions often results in 
new, dramatic expressions.

Oriental rugs are covered in symbols, the 
patterns of which form stories that are 
well-anchored in a collective consciousness. 
These patterns include Buddhist and Muslim 
symbols and have greatly influenced Europe-
an and Nordic mythology. Inspired by his visit 
to Sweden in Autumn 2016, he has explored 
and brought together Nordic and Oriental 
pattern traditions. The artist explores symbo-
lic traditions and collective rituals and rules 
through experiments and in-depth studies. 
He exposes himself performively and forces 
his body and psyche to new levels of cons-
ciousness where new identities arise. In his 
works, symbols are thus transformed. They 
are broken up, moved, conquered, destroyed 
and creates new stories. 

Materials used for the carpets in Equation 
are wool dyed with natural colors. The ma-
nager of the weaving studio in Baku, Aliyev 
Ilgar ”travels anywhere to pick up stones 
and leaves from special trees”, Faig Ahmed 
has told. These weaving and tying techni-
ques are several thousand years old. In the 
weaving studio where Faig Ahmed’s carpets 
are tied, both Yiordesknot (also known as the 
Turkish knot) and Sennaknot (also known as 
the Persian knot) are used. The site-specific 
work, which is placed in the middle of the 
exhibition hall has been tied with Sennaknot. 
In old carpets, the warp is made by wool, 
the woof is often made of cotton and usu-
ally knitted with 100,000-150,000 knots per 
square meter. 
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Stilized figures from the area are, for ex-
ample, human figures, dogs and ropes, 
which can be seen in the work 10-35. An 
ancient motive that has influenced Europe-
an and Nordic mythology is the Tree of Life, 
or the Holy Tree, which symbolizes divine 
power and long, or eternal life. This motif is 
seen in the work Speach of the Birds.

With inspiration from his stay in Sweden in 
autumn 2016, Faig Ahmed has explored and 
linked Nordic and Oriental pattern traditions 
together. The cross, an ancient symbol, 
comes back in number of pieces in the exhi-
bition hall and the colors of the work Infinit 
Surface have got more Nordic characters.

Faig Ahmed studied sculpture at the Azerbai-
jan State Academy of Fine Art in Baku. Since 
2003, he has worked with various media, 
including painting, video, performance and 
installations. Ahmed is considered to be one 
of the ten most interesting textile artists of 
the moment, and has received a great deal 
of international attention in recent years.
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2.  VIRGIN

The weaving of Virgin combines styli-
zed floral patterns of a Heriz rug and 
nomadic traditions of minimalistic 
long pile of a filikli rug. Heriz rugs are 
typical for Tabriz, a town in present 
day Iran predominantly populated by 
ethnic Azerbaijanis, and its surroun-
dings. Like many rugs, Heriz derives 
from a toponym and named after a 
village on the slope of Mount Sabalan, 
one of the largest deposits of copper 
in the world. Distinctive features of 
Heriz rugs are high quality wool rich 
in copper (natural mordant and dye 
fixative), bold geometric design – an 
influence of classical Caucasian tradi-
tions of 17th and 18th centuries, thick 
and heavy pile due to cold winters, 
and expressive power of the color 
palette of reds, greens, and blues as-
sociated with nomadic weaving. Heriz 
pattern of highly stylized floral motifs 
is slowly washed away until it fades 
completely and transforms in a water-
fall of red long pile. That treatment of 
threats resembles filikli - a type of tulu 
(‘tüylü’ which means ‘hairy’ in Tur-
kish) rugs produced in Karapinar area 
of Central Anatolian region of Turkey. 
Some believe that the first knotted 
carpets imitated sheepskin and in this 
instance filikli weave might be consi-
dered as one of the most ancient. 

2.  VIRGIN

Vävningen av Virgin kombineras ”He-
riz”-mattornas stiliserade blomster-
mönster med de långhåriga, minima-
listiska ”filiki”-mattornas nomadiska 
traditioner. Heriz-mattorna är typiska 
för området runt staden Tabriz, som lig-
ger i dagens Iran och till större delen be-
folkas av etniska azerbajdzjaner. namnet 
Heriz är, i likhet med många andra namn 
för olika typer av mattor, en toponym 
(platsnamn) och mattan är uppkallad 
efter en by som ligger på sluttningarna 
upp mot berget Sabalān, en av världens 
största koppardepåer. Heriz-mattans 
särskiljande drag är den höga kvalite-
ten på ullen, som är rik på koppar (ett 
naturligt betnings- och fixeringsmedel 
vid färgning), liksom de djärva geome-
triska mönstren (en influens från 1600- 
och 1700-talens klassiska kaukasiska 
mönstertradition), den tjocka och tunga 
luggen som behövs under kalla vintrar 
och den uttrycksfulla kraften i färgpa-
lettens röda, gröna och blå färger, vilka 
förknippas med den nomadiska kultu-
ren. Heriz-mattans ytterst stiliserade 
blomstermotiv tvättas långsamt ur tills 
det bleknat helt och övergår i en kaskad 
av lång, röd lugg. Detta sätt att hantera 
trådarna påminner om det som används 
vid tillverkning av filikli-mattor – en 
typ av ”tulu”-mattor (”tüylü” betyder 
”hårig” på turkiska) som tillverkas i 
Karapinar-området i centrala Anatolien 
i Turkiet: somliga anser nämligen att de 
första knutna mattorna var avsedda att 
imitera fårfällar och i detta avseende kan 
filiki-mattan anses vara bland de äldsta i 
världen. 
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3.  SINGULARITY

Faig Ahmed’s Singularity piece is 
another Heriz rug with central med-
allion distorted into a Rorschach test 
image. The ‘classical’ Heriz rug of an 
oversized diamond medallion does not 
fit in full to the carpet’s field. Its highly 
stylized geometric floral motives are 
different from those of fluid intrica-
te lozenges of Tabriz carpets, some 
researchers mistakenly account for 
lack of technical skills.  These rugs are 
so-called ‘village production of court 
manufacture designs.’ Derived from 
more ancient examples, this carpet 
design originates probably in the third 
quarter of the 19th century. It is likely 
that the merchants showed the villa-
ge weavers cartoons or maybe carpet 
fragments requesting to replicate the-
se designs. As a result, the village and 
court traditions merge in Heriz rug de-
sign. A rustic and simplified treatment 
of traditional court design appeared 
to the tastes of European market and 
a fashion to adorn homes with these 
bold in design and long-lasting carpets 
emerged. 

3.  SINGULARITY

Faig Ahmeds konstverk Singularity  
är ytterligare en Heriz-matta i vilken 
den centrala medaljongen förvrängts 
till en bild ur Rorschachtestet. En 
”klassisk” Heriz-mattas överdimensio-
nerade, romboid-formade medaljong 
får inte helt plats inom mattans ram. 
Dess ytterst stiliserade geometriska 
blomstermotiven skiljer sig från de 
flytande, intrikata romber som pryder 
Tabriz-mattorna, vilka somliga forska-
re felaktigt antagit vara ett uttryck för 
bristande teknisk förmåga. Dessa mat-
tor är resultatet av tillverkningen ute 
i byarna av reproduktioner av hovma-
nufakturernas mönster. Detta matt-
mönster härstammar troligen från 
årtiondena närmast efter 1800-talets 
mitt, men har rötter i uråldriga före-
bilder. Det är sannolikt att handels-
män visade byarnas vävare teckningar 
eller kanske mattfragment och bad 
dem kopiera dem. Som ett resultat av 
detta sammansmälter byarnas och 
hovets traditioner i Heriz-mattans ut-
förande. Denna rustika och förenklade 
tolkning av traditionella hovmönster 
tilltalade den europeiska marknaden 
och det kom att uppstå ett mode där 
man utsmyckade sina hem med dessa 
djärva designer och långlivade mattor. 
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6.  INFINITE SURFACE

Pear-shaped form of  Infinite Surface 
resembles mihrab – a wall niche in a 
mosque. The mihrab faces the holy city 
of Mecca and is reserved for the imam 
to lead the prayers of the congrega-
tion. Repetition of the same design 
within the shape remind of saff prayer 
rugs – multiple mihrabs laid horizon-
tally for a group prayer of same family 
members at home or a congregation. 
Diagonal stripes of multiple colours 
and repetitive geometric fillings are 
typical to a group of rugs from Gan-
ja, the second largest city of modern 
Azerbaijan and historically an impor-
tant cultural center of the Caucasus. 
Usually woven as runners (ca. 260-
350 cm by 100-110 cm), these carpets 
have narrow borders and field design 
fully occupied by flamboyant geome-
tric abstractions or botteh. This type 
of weaving is associated with Shahsa-
van tribes.

1.  10-35

Carpet weaving starts with preparing 
the base – stretching threads on a 
loom. This has to be done with equal 
tension to avoid carpet deformation 
once it is cut off the loom. Usually seen 
only as fringes in carpet, in 10-35 wrap 
structure, otherwise covered by knots, 
is instead revealed. Simple design and 
limited palette of this weaving is based 
on Akstafa rugs. These rugs appear 

6.  INFINITE SURFACE

Verket Infinit surface päronformade 
siluett påminner om en ”mihrab”, den 
nisch i väggen på en moské vilken vet-
ter mot den heliga staden Mecka och 
varifrån imamen leder församlingens 
bön. Upprepningen av mönstret inom 
formen påminner om ”saff”, vilket är 
namnet för en rad av mihrab utlagda 
för att användas av medlemmar ur 
samma familj under gruppbön i hem-
met eller i församlingen. Diagonala 
ränder i flera färger i vilka geometris-
ka mönster upprepas är typiska för en 
typ av mattor från Ganja, det moderna 
Azerbajdzjans näst största stad och 
historiskt sett ett viktigt kulturellt 
center i Kaukasien. Dessa mattor vävs 
vanligen som löpare (ca. 260–350 
cm långa och 100–110 cm breda) 
och har smala kanter och ett mittfält 
som upptas av praktfulla geometriska 
abstraktioner (”botteh”). Denna typ 
av väv förknippas med stammar från 
området kring Shāhsavan.

1.  10-35

Vävningen av en matta börjar med att 
dess grundstruktur förbereds, genom 
att man spänner upp trådarna i väv-
stolen. Detta måste göras med jämnt 
tryck för att undvika att mattan defor-
meras när den skärs ner från vävsto-
len.  Dessa trådar, som vanligen endast 
syns som fransar, visas i verket 10-35 
fram istället för att täckas med knutar. 
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in variety of waive and their attribu-
tion to Akstafa, a town situated on the 
trainline between Tbilisi (Georgia) 
and Ganja (Azerbaijan), is questioned 
by many researchers. Although simi-
lar ornaments, including peacocks, 
are found in different arrangement in 
rugs from Gazakh region of Azerbai-
jan, Akstafa carpets because of their 
weave are attributed to Shirvan group 
instead. The name of a Gazakh village 
is widely believed to be one of many 
mistakes made by merchants and fixa-
ted so many times in carpet literature 
that it is now taken for granted. Distin-
ctive features of Akstafa rug are that 
they are long and narrow in size and 
their design consists from a series of 
octagonal medallions and paired bird 
figures that are believed to be stylized 
peacocks. While the filler elements are 
aligned with meticulous precision, in 
village weaving they wound be chaoti-
cally scattered all over the main field. 

7.  SPEACH OF THE BIRD

Depiction of tree of life and the birds, 
in Islam the messengers from Heaven, 
are in the center of Speach of the Birdn 
workshop weaving, these designs are 
still very popular in Iran and Azerbai-
jan.

Det enkla mönstret och den avskalade 
paletten i denna mattväv är baserade 
på de som återfinns i ”Akstafa”-mattor. 
Dessa mattor finns i en stor mängd oli-
ka vävtyper och anknytning till Aksta-
fa, en stad belägen på tåglinjen mellan 
Tblisi i Georgien och Ganja i Azer-
bajdzjan, har ifrågasatts av ett flertal 
forskare. Trots att en likartad typ av 
ornamentering, innehållande påfåglar, 
återfinns i olika former i mattor från 
Qazach-distriktet i Azerbajdzjan, så 
tillhör Akstafa-mattorna på grund av 
sin vävtyp istället Shirvan-gruppen. 
Att namnet på en by i Qazach kommit 
att användas för denna typ av mattor 
tros allmänt vara ett av många misstag 
som begåtts av handelsmän och vilket 
upprepats så många gånger i matt-re-
laterad litteratur att det numera tas för 
sanning. Utmärkande drag för Aksta-
fa-mattor är att de är långa och smala 
till formen och att deras mönster be-
står av en serie åttahörniga medaljong-
er och parvisa fågelfigurer, vilka tros 
föreställa stiliserade påfåglar. medan 
fyllnadselementen är justerade med 
yttersta precision, så är de i mattor 
som vävts ute i byarna kaotiskt spridda 
över mattans mittfält. 

7.  SPEACH OF THE BIRD

Avbildningar av livets träd och fåglar, 
vilka inom islam anses vara himmelens 
budbärare, utgör det centrala inslaget i 
verket  Speach of the Bird. Dessa mönster 
har sannolikt sina rötter i urbana per-
siska väverier och är fortfarande väldigt 
populära i Iran och Azerbajdzjan.

10.





ROTAD I TRADITIONEN?
ROOTED IN TRADITIONS?
ASLI SAMADOVA 
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Vid det här laget har i stort sett de flesta 
som rör sig i internationella mattkretsar – 
vilket är en relativt liten grupp bestående 
av mattforskare, samlare, handlare, och 
textilfantaster – hört talas om Faigh Ah-
med. Alla har de bestämda åsikter gällan-
de hans arbete – antingen för eller emot 
– vilket är ett tecken på att det han gör är 
värt att uppmärksammas. Förespråkarna 
beundrar Ahmeds kreativitet och menar 
att han för den traditionella mattillverk-
ningen bortom dess nuvarande gränser 
och bryter ny mark. Motsåndarna tycks 
störas av vad man menar är bristande 
respekt gentemot de traditioner på vilken 
mattvävningen vilar sedan urminnes tider. 

Gränser skapas dock av människan, vilket 
Faig Ahmed berör genom att bryta dem 
på ett sätt som utmanar såväl konst- som 
mattvärlden. Hans verk är innovativa, 
men materialen och arbetprocessenrna är 
djupt rotade i traditioner: under århund-
radenas gång har ytterst lite förändrats 
inom tillverkningen av handvävda mattor.  

Tekniken att knyta mattor kan ha uppstått 
i flera olika kulturer oberoende av varan-
dra. Många forskare har funnit den tidiga 
vävningens historia i Kaukasien motsä-
gelsefull. Trots att utgrävningar av bl.a. 
Gultapin i Azerbajdzjan påvisat förekom-
sten av verktyg för mattvävning så tidigt 
som tredje eller fjärde årtusendet före vår 
tideräkning, så har inga exempel på denna 
tidiga mattvävningskonst överlevt i vår 
tid. Somliga hävdar dock att världens idag 
äldsta kända matta, som kommer från 
ett gravfynd i Pazyrykdalen i Altaibergen 
i södra Sibirien och finns idag att se på 

By now, almost everyone in the interna-
tional carpet community – a relatively 
small group of carpet scholars, collectors, 
dealers and textile aficionados – have 
heard of Faig Ahmed. These people either 
have strong support or opposition to his 
work – a good sign that Ahmed does so-
mething worth noticing. The supporters 
admire his creativity and claim that he 
brings carpet-making traditions to a new 
frontier. The other group is irritated by his 
approach and accuses him of disrespect 
to ancient carpet weaving traditions. 

The frontiers are artificial and Faig Ah-
med proves to break them challenging 
both the art and carpet world. Although 
his artwork is innovative in forms, the 
process is rooted to traditions: for cen-
turies little has changed in hand-woven 
carpet making.  

The invention of a knotted carpet may 
appear independently in different cul-
tures. Many researchers admit some 
confusion when studying history of the 
early Caucasian weaving. While Gultapin 
excavations in Azerbaijan revealed exis-
tence of carpet weaving tools as early as 
the fourth-third millennium BC, no sur-
vived examples of early carpet weaving 
exist. Some authors, however, with little 
factual evidences claim that ‘the most 
ancient carpet’ from Pazyryk burial in Al-
tai, now in Hermitage Museum, is made 
in Caucasus. Conservative scholars agree 
that the most ancient carpets are those 
of Dragon group, date them between 
13th to 18th century and attribute to 
either Karabagh or Kuba regions – both 







15.

Eremitaget i S:t Petersburg, är tillverkad 
i Kaukasien. Mer åtelhållsamma forskare 
håller med om att de allra äldsta mattorna 
tillhör den så kallade Drak-gruppen från 
perioden mellan 1200- och 1700-talet och 
anser att de tillverkats antingen i någon 
av regionerna Karabach och Quba, vilka 
båda utgör delar av dagens Azerbajdzjan. 
Det äldsta av de överlevande mattorna 
är ”Graf”-mattan som finns på Museum 
für Islamische Kunst i Berlin och anses 
allmänt vara från 1400-talet. Många av 
1800-talets azerbajdzjanska mattmönster, 
som vävs än idag, har sina rötter i den 
ovan nämnda gruppen av mattor.

I relation till forskning och akademi, 
baserar mattkännare sin forskning på en 
blandning av erfarenhet och intuition. 
Forskningen utgår från västerländska arkiv 
och påbörjades under det sena 1800-talet 
i syfte att studera mattorna som konstob-
jekt i förhållande till andra konstarter från 
samma kultur. I Azerbajdzjan har dock 
inte mattforskningen gjort särskillt större 
framsteg sedan utgivningen av Letif Keri-
movs monografi i tre volymer, ”Azerbaijan 
Carpets” (’Azerbajdzjanska mattor’, ej 
utgiven på svenska), vilken inleddes 1961 
och avslutades 1981. 

Inom den västerländska forskningstradi-
tionen är det vanligt att undersöka hand-
knytna mattors historia genom att studera 
miniatyr- och oljemålningar. Sedan renäs-
sansen har målare avbildat orientaliska 
mattor, både sina egna och sina klienters. 
Huvuddelen av dessa mattor anses all-
mänt vara av anatoliskt ursprung (Mindre 
Asien), trots att kända äldre mattor med 
liknande mönster finns i Kaukasien. Även 
om handeln med azerbajdzjanska mattor 
överbryggde enorma avstånd så dröjde 
det till 1700- och 1800-talen innan mat-
torna dök upp i Europeiska målningar. 
Då liksom nu uppskattade västerländska 
köpare kaukasiska mattor för deras djärva 

present day Azerbaijan’s territories. The 
oldest of surviving examples, heavily 
damaged by fire during WWII, the Graf 
carpet in Berlin Museum of Islamic Art, is 
commonly accepted as the 15th century 
piece. Many 19th century Azerbaijani 
carpet designs, still woven today, derive 
from this early group.

Unlike many other disciplines, carpet 
studies are a mix of experience and pure 
intuition. It is mostly based on Western 
archives and research that started in late 
19th century in studying the carpets as 
art objects in relation to other forms of 
art from the same cultures. In Azerbaijan 
the carpet research has not gone much 
further since publication of Letif Keri-
mov’s three-volume ‘Azerbaijan Carpets’ 
monograph in 1961 - 1983. 

It is common in Western research tradi-
tion to trace the history of carpets from 
miniatures and oil paintings. Since the 
Renaissance time, the painters would 
depict carpets in their or their clients’ 
possession. Majority of these carpets are 
agreed to be of Anatolian origin though 
similar design rugs dated few centuries 
later exist in the Caucasus. Although 
Azerbaijani carpets were traded over 
vast distances, it is not until the 18th-
19th century that they appear in the 
paintings of Jean-Leon Gerome (1824 
- 1904), Charles Sea Webb (1830-1895), 
Charles Robertson (1844 - 1891), Ru-
dolph Ernst (1854-1932), Giulio Rosati 
(1858-1917), Georg Hendrik Breitner 
(1857-1923), and Paul Alexandre Alfred 
Leroy (1860 - 1942). Until now, Western 
consumers like Caucasian carpets for 
their bold colours and geometric orna-
ments that match the style of modern 
dwellings. Most of these carpets are 
so-called commercial weave of village 
production origins. 
Carpet researchers distinct between vil-
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färger och geometrisk ornamentik, som 
en stil som passar väl in i det moderna 
hemmet. De flesta av dessa mattor är av 
så kallat kommersiellt slag och har ur-
sprungligen tillverkats i byarna. 
Mattforskare brukar skilja mellan tillverk-
ning avsedda för bybornas egna privata 
användning, tillverkning för kommersi-
ella ändamål och tillverkning för hovets 
räkning. Hovmanufakturerna arbetade 
exklusivt för att tillgodose hovets behov 
till palatser, till moskéer samt till utländ-
ska ambassader. ”Naqsh” är en intressant 
mönsterdesign, värt att nämna i sam-
manhanget, som vanligtvis föreställer en 
kvarts matta. Dessa ritades av konstnärer 
eller mästervävare, som instruerade vä-
vare genom en ”talim” – en steg-för-steg-
instruktion som angav antalet knutar och 
färger för att skapa ett visst mönster. 

Höjdpunkten för mattvävningskonsten i 
regionen anses ha inträffat under Abbas 
den stores regeringstid (shah av Persien 
1588–1629), vilken tillhörde Safavidernas 
dynasti, och de vackraste exemplaren 
finns nu att beskåda på i allra mest fram-
stående museerna världen över.  Den 
kommersiella tillverkningen sökte efterlik-
na mattor som skapats för hovets räkning 
utifrån prover och teckningar. Dessa mat-
tor såldes sedan på basarerna och nådde 
därifrån marknaderna i Europa. 

Det flesta av Faig Ahmeds konstverk utgår 
ifrån handvävda mattor från sent 1800-
tal och tidigt 1900-tal, som har tillverkats 
för en bred marknad och för export. Trots 
Azerbajdjans uråldriga traditioner inom 
mattillverkning finns de bästa exemplen 
på Azerbajdzjans mattvävningskonst utan-
för landets gränser, i både privata samling-
ar och på museer. 

lage, commercial and court production. 
Court manufactures would be exclusively 
producing for the court’s adornment 
of palaces, donations to the mosques 
or expensive gifts sent abroad with the 
embassies. Naqsh, a design plate usually 
showing one quarter of a rug, was drawn 
by artists or master-weavers and then 
instructed illiterate weavers by reading 
to them a talim – a step by step guide on 
the number of pile knots and colours to 
create a specific design. The summit of 
the region’s carpet weaving art appeared 
during the rule of Shah Abbas (1588-
1962) of the Safavid dynasty and the 
finest examples are now spread across 
the world’s best museums.  

Commercial manufacturing tried to repli-
cate court designed carpets from small 
samples or drawings. The produced car-
pets then were sold in bazaars and from 
there reached European markets. 

Most of Faig Ahmed’s artworks are 
based on hand-woven carpets of late 
19th – early 20th century made for mass 
market and export. The artist refers to 
existing designs available to him both on 
the market and in Azerbaijan’s museum 
collections: despite having ancient carpet 
making traditions, the best examples 
of Azerbaijan’s carpet weaving art are 
found in private collections and muse-
ums abroad. 
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A2

A1

A3

     :=  Universum/Universe
A1:=   Konst/Art
A2:=   Vetenskap/Science
A3:=   Metafysik/Metaphisics
X:=     Essens/Essence

X

U

U

X = A1    A2     A3

U U

Essensen beskriver var konst, vetenskap och metafysik möts och blir gemensam.
The essence describes where art, science and metaphysics meets and becomes mutual.



20.



21.

Y = A1     A2

Y är mötet mellan konst och vetenskap.
Y is the meeting point between art and science.

X = Y om/if 

X och Y är inte detsamma eftersom Y saknar metafysik.
X and Y are not the same because the metaphysics is missing 

from Y.

IXI = 0 och A1      A3 = A2    A3

X och Y är inte lika om storleken av X är skild från noll, samt mötet 
mellan konst och metafysik inte är samma som mötet mellan 

vetenskap och metafysik.

X and Y are not the same if the size of X is seperate from zero, 
and the meeting point between art and metaphysics is not the 

same as the meeting of science and metaphysics.

U

A2

A1

  
A3

U

/

U

/

Y

/
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