
1 Lena Akopian
Jeg arbeider med grafikk, tegning og maleri. Som grafiker er det diverse teknikker 
utrykker jeg gjennom og eksperimenterer mye med materialer og utvikler sine egne 
metoder. Natur og miljø har alltid inspirerert og preget min kunst. Bilde «Splash» er 
laget i klassisk linotrykk teknikk og en del av grafikk-prosjektet mitt hvor tema er 
dyr. Forurensninger forårsaket av menneskelig aktivitet med skadelig virkninger på 
økosystemet er en del av realiteten når man jobber med dyr som tema, og man kommer 
ikke utenom å «loggføre» situasjonsbildet og sårbarheten. Det grafiske formspråket og 
teknikkene spenner seg på tvers av ulike grener. I den kreative prosessen fokuser jeg på 
detaljer, linjeføring, fargebalanse og tekstur.

7 Millie Behrens
Brosjene 
Love story
Jeg har laget disse brosjene i flere år og til sammen blir det som en fortelling. Disse to 
som er med på Kunst rett vest kommer fra serien Love story. Smykker er ofte brukt som 
kjærlighets gaver, eller tegn på eller mål på kjærlighet. Jeg tenker at disse brosjene er 
mer om kjærlighet.

Jeg liker å lage brosjer, det gir mye frihet til utforming og bruk av forskjellige materialer. 
For meg har smykker  alltid vært små objekter, små skulpturer, som man pynter seg eller 
uttrykker seg med, til det er brosjen perfekt. 

Mange syns brosjer er litt vanskelig å bruke, jeg syns det er et morsomt smykke siden det 
kan brukes på forskjellige måter og er et mer selvstendig smykke. Jeg blander materiale. 
I disse arbeidene bruker jeg corian, valnøtt, sølv.

9 Clazien Nicolasina Bergsmark
I tidlig Middelalder i Norden ble også bark av bjørketrær brukt til å skrive på. Så kom 
kjennskapen av å lage papir.  Bøkene ble illuminert/ belyst. Det ble brukt gull og sølv for 
å understreke  skjønnheten og viktigheten av tekstene. Papir fasinerer meg, det er sterk 
og forgjengelig samtidig. Jeg bruker gamle bøker og illustrerer med tegning og klipp. Jeg 
lager papir av bark fra trær og støper grenene. 3D  går ofte igjen i mine arbeider. Åpne og 
lukke, titte esker.



10 Thomas Gunerius Bergsten
Klanger fra Turbinrommet
Jern og stål i turbinrommet er brukt som akustiske instrumenter og samplet for så å 
spilles inn i seg selv for igjen samples og manipuleres til et lydlandskap som spilles ut i 
rommet og resonnerer med rommets og objektenes naturlige frekvens.

Det skulpturelle aspektet setter sammen drivved fra området rundt Fossekleven 
fabrikker og løse maskindeler til abstrakte bruddstykker av tid spredt rundt i rommet.
Denne turbintypen er best egnet ved middels store og store fallhøyder (mellom ca 50 og 
750 m).

11 Hildur Bjørnsdottir
Flow I – er en del av en serie og handler om mitt forhold til vann.  Det er et av de fire 
elementene som har stor betydning for meg.  Jeg er oppvokst med åpen horisont mot 
havet på Island og badet regelmessig i varme kilder.  Jeg søker synet og lyden av vann så 
ofte jeg kan, der finner jeg ro i sjela.  I atelieret fører jeg en slags samtale med naturen 
når jeg bearbeider inntrykkene.  Mange minner og opplevelser dukker opp.  I mine 
akvareller utforsker jeg mulighetene med hvordan skape tekstur og dybde ved å bruke 
maling, laget av naturlige mineraler som er utvunnet fra hele verden.  Den generer 
nydelig granulering i kontakt med vann og gir en følelse av magisk bevegelse, i tillegg 
bruker jeg saltflak og legger på folie.  Arbeidsprosessen veksler mellom å ha kontroll og 
det motsatte.

13 Rigmor Bové
Tekstilen er vevet i en nesten 3000 år gammel kinesisk teknikk, Jin,  i ull og silke 
som først er farget inn i ikat- teknikk.  Silke er i seg selv et material som kommer fra 
sommerfugler. Jeg har i snart 50 år hatt atelier på Brønnøya og i hovedsak arbeidet med 
utsmykking av offentlige rom. På Brønnøya er det mange sommerfuglarter hvorav  en og 
annen som  også er utryddningstruet og som det er  skrevet lange forskningsrapporter 
om. Forekomster som har kommet til hinder ved hytteutbygging. Sommerfuglmotiv 
har jeg benyttet ved flere anledninger  i glassmaleri og  tekstiler i  bl.a i sermonirom, 
bårerom og flere kirker. Sommerfuglen er i mange sammenheng symbol for nytt liv og 
oppstandelse. Det er lett forstå siden den gjennomgår en forvandling fra egg, larve, 
puppe og endelig til sommerfugl.



14 Ingeborg Breder
Han fikk ikke levert fangsten som skulle gi næring til neste generasjon.
Humlen lå på hyttegulvet.  Fotoet forstørret åpnet for en ny verden som ikke kan fanges 
i ett arbeid. Variasjoner i størrelse og teknikk viser ulike sider, undring og beundring 
vokser. Så sart, vakkert, imponerende!

Det krever litt mot å spenne opp et ark på  plate, gripe en grov blyant og famle meg fram 
med nesten strak arm for nok en gang å streve med å gi opplevelsen uttrykk. Spennende! 
Tørrpastell og til slutt litt mer farge med fettstift gjengir noe av fargespillet. 
Det passer bra at det var en rift i overkant av arket alt da jeg startet.

Døden er en del av livets kretsløp, men hvordan får våre individuelle livsløp mening hvis 
vi ikke kan ta vare på hverandre og se det vakre og verdifulle i alt levende?

15 Christine Ethel Browne
Årets tema er vann. Vi må kjempe for det fabelaktige-og fargerike livet i havet. 
Rent vann er et felles gode alle mennesker har rett til på jorda. 
Mye av livet i havet er av de aller eldste livsformene som har eksistert på vår planet. 
I keramikken min og i kunsten jeg jobber med, inspireres jeg av livet i havet,  skiftninger i 
naturen, årstider, og hvor sårbart miljøet er. 

Keramikkskulpturene jeg  har stilt ut i dammen er laget i to teknikker; henholdsvis 
vedfyrte og elektrisk fyrt. Den vedfyrte keramikken er brent i en Anagama ovn 
på Kjærrafossen i Lågendalen. Det er nordens største Anagama ovn. De andre to 
skulpturene har farget glasur utenpå, og er brent i elektrisk ovn. Med dagens strømpriser 
blir slike kanskje snart historie.

16 Liz Dalberg
I have used diluted Sennelier Indian ink on watercolour paper, working outdoors on 
winter mornings, the temperature below minus five.

My input is to soak and stretch the paper on to boards, apply the ink and then relinquish 
control to the prevailing environmental conditions.

The presence of pigment in the ink allows an insight into the transient patterns formed 
when water freezes. The pigment is sculpted by the forming ice so the patterns remain 
after the ice has melted, a process humbling to watch. 

The ‘ice drawings’ are astoundingly beautiful and fragile. The different humidities and 
temperatures create wonderfully varied patterns which I display as an installation, trying 
to combine the squares so there is both balance and correspondence between the myriad 
of different patterns.



17 Daina Deksne-Gundersen
Vann din skjorte
Installasjon med linplanter
Ro ned farten – vugg saktere. Vuggen kan handle om å ta være på, bli kjent med, glad i, 
vise empati og omsorg. Plantene trenger vann og næring, også trenger de tid til å vokse. 
Om vi setter ned farten i klesskapet, får vi mer håndverk, bedre design og tid til å velge 
rett. Skjorta jeg har et forhold til, er det vanskeligere å kaste eller å la henge ubrukt. 

Lin har gitt oss tekstiler i Norge i 2000 år, vannet er det samme i år 1882, 1982 og 2022.
I arbeidet har jeg brukt linplanter sådd på ulik tid i sommer og rå-lin fra 1960-tallet som 
jeg arvet fra farmor. 

Gå bort, vugg, beveg og la deg bevege!

20 Mattias Ekholm
Beyond Ice 2022
Konsept og Koreografi: Suzie Davies og Mattias Ekholm (DEED)
Video-redigering: Peter Knudsen
Musikk: Øyvind Osmo Eriksen
Video-opptak: Peter Knudsen, Paul Guanio-Uluru, Suzie Davies og Mattias Ekholm
Medvirkende: ‘Isbaderne i Svelvik’ ved Cecilie Schilling, Vanja Andersson, Anne Løvlie og 
Jeanette Ruth Sveiven
Støttet av Fossekleiva kultursenter og Kunst rett vest

22 Kristin Enger
SPINN
Spinn  trekker tråder tilbake til veveriet på Fossekleiva. Hjulene i maskinene, forbundet 
med tannhjul og drivremmer var en inspirasjon. Rotasjonen av sirklene på vann går 
i et rolig spinn og den sakte bevegelsen gir en dimensjon til verket. I fysikken finnes 
begrepet spinn. Et drivmoment er en konstant med mindre et annet, ytre dreiemoment 
påvirket det. Her kan bevegelser i vannet, vinden og de andre sirklene påvirke 
dreiemomentet i installasjonen.

Hjulet eller sirkelen ses i helleristninger og kan uttrykke solens bevegelse. I buddhismen 
er sirkelen symbol for chakra og et bilde på livets hjul. I kristen symbolikk, et symbol 
for tiden, skjebnen og livets kretsløp. Jeg prøver å finne en balanse mellom det 
menneskeskapte og naturen, kosmos og kaos.



25 Anneke von der Fehr
Jeg er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi 
i Oslo. Tematisk er jeg opptatt av naturens sårbarhet og hvordan mennesket setter seg 
selv i sentrum. I mitt arbeid, forsøker jeg å trekke frem ambivalensen som knyttes til 
dette temaet. 

Skulpturen Lingua XVII (it. tunge/språk), som stilles ut ved Fossekleiva Kultursenter, 
er en skulptur fra prosjektet Lingue, som omhandler foredling og betydningen av 
tradisjonelle naturressurser. Skulpturene er laget med utgangspunkt i torsketunger, og 
hugget i marmor.

28 Cathrine Gehrken
«Fornebu» (27. mars 2021) som jeg deltar med er en del av prosjektet «Korrigeringer».
Prosjektet tar utgangspunkt i de voldsomme endringene som skjer på Fornebu og består 
av flere foto og noen abstrakte tegninger/malerier alle med utgangspunkt i de store 
forandringene som skjer på Fornebu.

På vei til atelieret 27. mars 2021 fotograferte jeg rivningsprosessen. Jeg bor og arbeider 
på området og har sett hvordan nedleggelsen av flyplassen og nybyggingen av i området 
har endret stedets identitet. Fotografiene er en avskjed, både med landskapet rundt meg 
og stedets identiteten.

31 Guerrilla Plastic Movement
Redningsflåten
Et stedsspesifikt utendørs prosjekt for Fossekleiva laget av Guerrilla Plastic Movement.
Redningsflåten er laget av gjenbrukte vannkanner og Dollyrope/tau/garn funnet i 
naturen.

Strander man på en øde øy er første tanke å lage en redningsflåte. En redningsflåte gir 
også assosiasjoner til mennesker på flukt. Vann er mangelvare mange steder på kloden 
der det er nød, fattigdom og tørke på grunn av blant annet klimaendringer. Vanndunkene 
kan gi assosiasjoner til krig der vann ofte er mangelvare og bidrar til stor nød og død. 
Vanndunkene får også en ny symbolikk i lys av de siste par årenes oppfordring til 
befolkningen – også her i Norge – om å sørge for å ha et preppe-lager med bla. 9 liter 
vann

Kunstnere: Pippip Ferner, Christine Istad, Pernille Rosfjord, Hilde Cathrine Kjepso



33 Mia Göran
Bildet  «Stående» er inspirert av årets tema vann. Jeg er fascinert av hvordan lys spiller 
i vann, av det å male den sanselige opplevelsen å stå i solen i det stadig bevegende 
vannet. Bildet er del av et pågående prosjekt, nemlig å male kropper i direkte kontakt 
med naturen, ute, – en forsiktig måte å reflektere over et eksistensielt møte.

35 Inger Sigrid Hagen
Dette er et arbeid i etsning/koldnål og tilhører min Hjemby-serie.  Det har en dyster 
stemning med store bevegelser.  I bakgrunnen en florentinsk-inspirert villa.  De to 
skikkelsene på tur i parken lever et lett liv og har ikke kontakt med  virkeligheten. En 
løpende rotte ( på høyre side av bildet) er usynlig for dem og ingen trussel mot deres 
selvtilfredse hverdag!  En slags allegori!  A Walk in the Park indikerer noe som ikke er 
rotfestet, noe overfladisk  og løgnaktig!  Kanskje et skritt inn i Henrik Ibsens verden, et 
skuespill med aktører som fremdeles lever i beste velgående midt iblant oss!

36 Tone Hagen
« Å synliggjøre det usynlige».
Tematikken i verket Protozoer er basert på min interesse for mikroorganismer og 
nedbrytningen av disse i naturen. Protozoer er encellede organismer som er avhengig av 
et fuktig miljø, de lever i havet, sjøen eller i fuktig jord. De fleste protozoer er nakne, men 
noen har skall. Bevegelsen skjer ved hjelp av flimmerhårene. Protozoene er nyttige som 
næringsgrunnlag for mange små dyr. De lever av å bryte ned dødt organisk materiale, og 
gjør derfor stor nytte i renseanlegg. Mine organiske former gir assosiasjoner til denne 
usynlige, men viktige verden. Protozoene er helt nødvendige for at livet på jorda skal 
bestå. 

Jeg arbeider med maleri, i en kombinasjonsteknikk med akryl og flere tynne sjikt med 
epoksy iblandet fargepigment, på mdf-plater.

38 Emmy Harnes
Jeg arbeider med dyr og menneskeliggjøring av dyr. Tittelen «Ansikt til ansikt» viser til 
konfrontasjonen mellom naturen (representert ved dyrene) og oss mennesker.  
 I dyrene leter jeg etter uttrykk som er gjenkjennelige og som ligner våre 
sinnsstemninger og vårt følelsesliv.

Jeg lar dyrene posere påkledd og blikket er direkte og konfronterende. I blikket 
speiler jeg meg selv, og jeg spør meg om hvordan vi forholder oss til våre sansende 
medskapninger. Har de selvstendig verdi, eller er de kun til for oss og våre behov?
Tar vi de og naturen for gitt?
Arbeidet er malt i akryl på lerret.



39 Kari Elisabeth Haug
Verket «Forventning» ble til under «Kunst og kirke»-prosjektet i Sande kirke i mars. Jeg 
malte intuitivt til kantor Bjørn Luksengårds improvisasjon på kirkeorgelet. Prosessen 
fortsatte hjemme i atelieret, og sammen med en kunstnersamtale ble det vist i kirken 
søndagen etter.

Etter en lengre periode med pandemi og også krig i Europa var det viktig for meg å skape 
noe med aktualitet. I det intuitive bildet dukket vinduet opp. Og jeg valgte å bevare dette 
motivet som et symbol på lengsel og håp, til å kunne se innover og utover. Derfor også 
tittelen «Forventning». 

De to helgene jeg har visningsrom i Fossekleiva viser jeg bilder malt i et samarbeide med 
Tønsberg Domkirke og Galleri BKD i Tønsberg, «Sangen om jorden». Hyggelig om du vil 
besøke meg!

41 Mia Gjerdrum Helgesen
«Landskap» 
Verket «landskap» speiler vannets bevegelser og flytende overganger og relsasjoner 
mellom mennesker. 
Hva ser du i   speilingen vi ofte møter i eget speilbilde i vannet som går i oppløsning ved 
berøring.

45 Eva Hopp
Dette mønsteret er internasjonalt. Det har blitt utviklet i Europa, Afrika, Asia for lenge 
siden!  Noen kaller det et tripodemønster, jeg kaller det Y-mønster. 
Det jeg har gjort som jeg ikke har sett andre gjøre er å utvide «hullene» i den ene 
retningen og gjøre de mindre og mindre til de forsvinner i den andre retningen.
Inspirasjon fra lav på stein er tydelig.

48 Lene Hval
Jeg jobber narrativt, i serier og ofte monokromt eller med få farger. Stort sett med 
blyant, 4H, 3B, HB. Nåltynne streker, skygger og repetitive skraveringer nesten som 
en slags pust, eller rytme. Arbeidsmetoden er intuitiv og utprøvende: Legge til, ta bort, 
rydde opp, tegne over. Hele tiden gjenvinne balanse eller opprettholde en slags sær 
ubalanse. Nesten alltid med en underliggende, mørk humor.

I dette verket (serien) «Rabbit in a kitchen» er motivene små, uventede situasjoner som 
kanskje kan skape undring, eller en slags uro. Titlene er inspirert av min første lærebok 
i engelsk (4 klasse) som hadde merkelige, ulogiske setninger som: Rabbit in a tent. 
Hvorfor denne kaninen var i teltet, ikke engelsken, ble derfor mitt fokus. 



50 Mari LB Kamsvaag
Klanger fra Turbinrommet
Jern og stål i turbinrommet er brukt som akustiske instrumenter og samplet for så å 
spilles inn i seg selv for igjen samples og manipuleres til et lydlandskap som spilles ut i 
rommet og resonnerer med rommets og objektenes naturlige frekvens.
Det skulpturelle aspektet setter sammen drivved fra området rundt Fossekleven 
fabrikker og løse maskindeler til abstrakte bruddstykker av tid spredt rundt i rommet.
Denne turbintypen er best egnet ved middels store og store fallhøyder (mellom ca 50 og 
750 m).

54 Elena Kouma
Does space delimit me or do I delimit space?
Both. To begin with, there is unlimited and undefined space. Thus space is limited by 
comprehensible outlines and the setting of certain boundaries. These boundaries are 
not static – they change, expand and shift according to the needs of the human creator’s 
personal inner space, thus developing a dialogue between inner and outer space with 
many challenges.

The movement I make outwards is limitless; I can expand or curve the line I draw, I 
can extend and shift my boundaries and in this way I define the space and at the same 
time I too am defined with in the space. The boundaries are illusory. What in reality is 
immutable unified space.

56 Jurjan Kuil
Vanitas03 er del av en  fotoserie hvor jeg studerer  tulipanblader fra blomstring  til sin 
nedbrytningsprosess. 

Referansene går klart tilbake til  den nederlandske blomsterstilleben tradisjon.
Vanitas betyr det forgjengelige og forfengelige, og ble mye brukt som motiv i 
billedkunsten for å påminne oss om tiden vi er tildelt. Vanitas-tradisjonen ble særlig 
populær i nederlandsk 1600-tallskunst, der stillebensmalerier viser enkeltting som 
symboliserer livets forgjengelighet. 

Tulipan er et symbol på rask forsvinnende skjønnhet, dyrking av disse blomstene ble 
ansett som en av de mest forfengelige sysler. Tulipan symboliserte også kjærlighet, 
sympati, gjensidig forståelse.

Blomstene utstråler både rikdom , overdådighet  men samtidig også forgjengelighet. 



62 Anette Lilletvedt
Jeg jobber hovedsakelig med fotografi. Når jeg fotograferer er det gjerne impulsive 
snapshots der spontane og umiddelbare øyeblikk gripes med kameraet. Bildene kan sees 
som en visuell samling av skisser som fremhever disse hverdagslige tingene og tilfeldige 
øyeblikkene man opplever i løpet av en dag. Ting som vi vanligvis ikke legger merke til, 
eller flyktige øyeblikk, blir stående som noe særegent når de fanges i et fotografi. 

Bildet som vises her springer ut ifra denne interessen for det hverdagslige, usynlige og 
tilfeldige. Steinen er avfotografert med polaroidkamera som har sitt særegne visuelle 
preg og tilfører en ny dimensjon til det ordinære ved motivet.

66 Tobbe Malm
«Vi gav oss av i gryningen» En ko och en längtan efter frihet. Kossan, genom historien 
avgudad. Som symbol för urmoderns trygghet. En livlina. 

Inspiration till verket har jag hämtat från historien om en dräng och en piga, tidiga 
släktingar till mej som slog ner sina bopålar på en enslig plats långt uppe i den svenska 
fjällvärlden. Deras livsresa handlar om en längtan efter frihet, nyfikenhet och kärlek till 
livet. Allt de ägde var lite redskap och verktyg och ett par kor när de tidigt en vårdag i maj 
1815 lämnade civilisationer för ett liv ute i vildmarken

«Vi gav oss av i gryningen» handlar om existentialism. En resa förbi liv och död, förbi tid 
för att där nånstans bli till dem vi är». 

67 Silke Mathe
Serie: KIDS FOR THE OCEAN
Oljebild, malt på parkett, kan også oppfattes som parkettinstallasjon. Det står stabilt og 
trygt, lent mot veggen. Det er altså ikke nødvendig å henge eller fastmontere på veggen.
Bildeplanet er konvex, altså en lett bøyet båtform som korresponderer og går i 
synergisme med tema av kunstverket.

Parkett som underlag har betydning for meg og tilfører organisk uttrykk.  Gjenbruk av 
parketten er også et viktig moment med tanke på å spare miljøet.

I kunstnerskapet mitt er jeg opptatt av naturens kretsløp med økologiske temaer rund 
mennesker og dyr.

Med mine nye serie: «Kids for the ocean» er jeg opptatt med Oslos urbane liv. 
Gjenbruk av materialet blir et aktivt element inn i komposisjonen, slik blir maleriet 
grenseoverskridende til en mer skulpturell form.



73 Elaine Newman
Here be dragons.  Water colour and ink pens.
From my Curious Concoctions series has emerged a cartographic exploration.

The phrase “here be dragons» belongs to a bygone age of map making.  Areas outside 
the navigated and recorded world were indicated on maps with the words terra/mare 
incognito – unknown lands/seas – and in common parlance – here be dragons.

We set sail each morning never sure of what we will encounter and must be content with 
being explorers in our own lives.  To an outsider all may seem calm and normal but on 
the inside our private thoughts are doing their best to keep our head above water and 
navigate the streams and waves that chance places in our way – here be dragons.

79 Grete Refsum
Arbeidet inngår som en frittstående del i et prosjekt om sorg. Etter at jeg i 2017 mistet 
min ektefelle gjennom 43 år, ble tidsopplevelsen forandret, og det ble vanskelig å dra til 
steder vi hadde vært sammen. For å forsøke å forstå og gripe tiden, og gjenvinne de gode 
stedene, bestemte jeg meg for å fotografere stupebrettetr på Østre brygge på Brønnøya 
hver søndag morgen ca. kl. 09 i ett helt år. Resultatet handler om tid; tid som har gått, 
tiden som gikk dette spesielle registreringsåret, tiden som går, men også tiden som 
kommer.

80 Monica Risvik
Utgangspunktet for tegningene mine  er fotografier som jeg setter sammen til små 
narrativ, hver for seg eller sammen. Rommet som kan oppstå mellom hvem vi er og hvem 
vi vil være opptar meg. Hvilke fortellinger om oss selv legger vi vekt på? 

Jeg utforsker streken i tegningene mine, prøver å holde den uten å justere, men godta 
det som kommer. Jeg jobber mest monokromt, da fremheves former, lys og skygge. 
Hvordan tegningene er plassert på arket påvirker hvordan man leser bildet. De hvite og 
sorte flatene skaper rom og rytme, som et partitur.



83 Pernille Rosfjord
DRÅPEN
Plastkanner funnet ved og i havet. Sydd sammen med lintråd og fiskesnøre. Inspirert 
av hullkortene i Jaquardveven. Den eldste datamaskinen. Hullkort ble brukt på Berger 
fabrikker, for å få frem de spesielle mønstrene i vevnadene.

«Jeg ser at isbreer smelter, snøen, som jeg elsker, uteblir, og jeg opplever at klimaet 
forandrer seg. Isfjellene minker og plastfjellene vokser. Det er viktig for meg å belyse 
det en ser og opplever i hverdagen, å få frem det spesielle, det vakre i det stygge, og 
ikke minst fortelle en historie gjennom arbeidet, som kan vekke folk. Everything is 
connected.»

- drypper
- isen 
- smelter
- den ene 
- så viktig
- hver handling 
- teller
- graden fra minus 
- til pluss
- begeret renner 
- over
- nå
- tårene
- drypper

84 Petite Werenskiold Skaugen
På utstillingen Kunst Rett Vest har jeg 2 koloristiske varianter. Jeg har arbeidet mye 
med dette temaet. Når fargen forandres i et motiv blir stemning og innhold opplevd helt 
forskjellig.

Det har jeg villet belyse på utstillingen.Farge påvirker oss daglig.
Og gir oss overraskelser som vi behøver i våre liv.

85 Eline Smith
Jeg tenker egentlig at tittel og maleri skal få stå i en dialog  og gi betrakteren fritt 
spillerom for egen tolkning. Men det omhandler jo hva vi mennesker står i. Så treffer det 
nok ulikt utifra hvem som ser. 

Teknikk: olje på linlerret De to bildene er ikke en serie, men kan betraktes hver for seg.



86 Marit Solum Smaaskjær
«Vi favner deg» 174x214 cm,  er laget med ink, gesso og blyanter på lerret.
Motivet er hentet fra Røysjømarka, like ved Knutestulen. Jeg jobber etter foto, skisser og 
går til stedet så ofte jeg kan i prosessen. 

Har de siste 2/3 årene jobbet med studier av trær. Skogens mange uttrykk er motivasjon 
for «portretter» av trær og hvordan naturen ødelegger/utfordrer skogen rundt oss. 
Skogstegningene er tegnet med pennespiltt eller incpenner på papir. Og større arbeider 
av skogen med blekk og hvit gesso og blyanter på lerret. 

Jeg ønsker å formidle den eventyrlige opplevelsen av gammel skog. Søker ro, 
tilstedeværelse, opplevelser og nyter den gamle skogen i mitt nærområde. 
Streken er mitt viktigste virkemiddel, jeg forsker i dybde og retninger. Jobber med tynne 
lag, mange linjer.

91 Jeanette Ruth Sveiven
«Det var den draumen...» beskriver det jeg kjenner på gjennom Gulldraum, ei 
telemarksku, et tidligere nasjonalsymbol og en art med status som truet. Når det etter 
andre verdenskrig ble oppdaget at andre kyr kunne produsere mer melk enn denne 
kurasen, så forsvant den nesten helt ut av det norske landbruket. I tiden etterpå har 
norsk landbruk blitt mer og mer nedprioritert. Gulldraum får meg til å tenke på verdier og 
identitet. I samfunnet. Som matproduksjon. I dag er norsk matproduksjon truet. Kursen 
og politikken som føres ser ut til å føre oss vekk fra selvforsyning med mat, beredskap og 
kunnskapen om å lage vår egen mat. Mat er helse, tradisjoner, kultur, kunnskap, identitet 
og stolthet! Maten og vår måte å produsere den på, både til lands og til havs har formet 
landet vårt og hvem vi er. 

93 Marit Søndersrød
Verket “To stretch fairytales» er laget av bearbeidet, trykket og malt vlieseline. Vlieseline 
er en non-vowen polyesterkvalitet som tradisjonelt blir anvendt av klesindustrien. 
Materialet er dessverre miljøskadelig når det vaskes og renner ut i elvene og til slutt 
fører til at microplast forurenser havene og havdyrene der.

Verket kan således – bl.a. – leses som en kritikk av klesindustrien.



98 Ingebjørg Vatne
For vel 100 år siden stoppet driften på Ringerike nikkelverk på Nakkerud. Verket «Vindu 
mot fortida» viser spor og historie fra området. Forurensningen medfører at ingenting 
vokser i slagghaugene, kun i utkanten kryper skogen tilbake. Dagens gruvedrift er i 
konflikt med urfolk, natur- og miljøhensyn, internasjonalt også barnearbeid – slik at vi 
kan gjennomføre «det grønne skiftet»… 

Gammel støpejern vindusramme inspirerte til 6 arbeider med motiver fra driften på 
nikkelverket. Laget på akvarellpapir med flere teknikker: Ett silketrykk, tegninger med 
blyant og tusj, alle håndkolorert som akvareller. Pigmentene i malingen er hentet fra 
slagg på gruveområdet, gammelt koboltpulver fra samme sted, samt pigmenter fra koks 
funnet på låven vår, og aske fra bål etter rydding på gruveområdet.

102 Svend Volent
Strøm i vannet fasinerer både ved å se på og å oppleve med kroppen.

Vi har alle opplevd at vi ser tydeligere strømmen i en elv den gangen vi kastet pinnen fra 
broen. 

Utgangspunktet for dette arbeidet er glassblåse, eller også kalt kavl  dvs. glasskuler som 
holdt fiskegarnene oppe. Nå har plasten overtatt. 

Arbeidet består av vinflasker omformet  i en innvarmings ovn. De er lukket igjen slik at 
de danner en slags kule som kan flyte. Enden av denne kulen er festet i en lintråd med et 
lodd av betong, slik at de forblir på en plass i vannet.

105 Trine Wester
Arbeidet tar utgangspunkt i begrepet og karakteren Den Andre: en byllebefengt to-
hodet blanding av monster og alien. I dette arbeidet framstilles Den Andre som en 
statue plassert på en klassisk sokkel, og i en animert sekvens faller statuen av sokkelen. 
Arbeidet er utformet som en tapet, der sekvensen  gjentar seg uendelig. 

Motivet viser en århundre lang tradisjon med å ødelegge statuer og bilder grunnet 
religiøse eller politiske oppfatninger – ikonoklasme. Likedan som tapetens mønster 
gjentar seg, gjentar også ikonoklasmen seg. I en tid der inkludering og toleranse 
fremmes som viktige dyder, etableres det fortsatt sydebukker og fiendebilder. Og 
fortsatt ødelegges bilder og statuer veltes. Arbeidet stiller spørsmål ved hvem som er vår 
tids monster og aliens- og hvordan vi håndterer dette.



107 Liv Zachrisson
rörelser er en video som består av pulserende bilder. Bevegelsene skapes av et projisert 
mønster dannet av vann, et nett og ild. Nettstrukturen som pumpes inn og ut av bildet 
binder sammen de pulserende, rytmiske og sykliske intervallene.

109 Ingrid Østenstad
Tittelen «Speculo» (fra latin) «speiling» på norsk. Sort-hvitt fotografi på IBond plate.
En speiling av noe som er bak, fortid, samtidig som motivet gir en følelse av en verden 
innenfor sjiktet, i en fremtid?

Noe som har vært – noe som er – noe som kommer.

110 Solveig Aalberg
«SOM I ET SPEIL, I EN GÅTE»
Verket består  av 15 moduler som er håndvevet og så sydd sammen.Tynne lintråder er 
vevet sammen med reflekterende polypropylen. To kontraster.

For meg representerer lintråden det vakreste av alle tekstile materialer. Den er tidløs – 
lin ble dyrket fram, bearbeidet og brukt til å veve med allerede for 3000 år siden. 

Det blanke polyproplen-båndet produsert i Kina er besnærende i sin speilglans. Samtidig 
er det et produkt av vår tids oljeindistri. Jeg liker at jeg tar en risiko i prosessene jeg står 
i og at arbeidet gir meg motstand. Det tok et halv år med usikkerhet å veve dette verket . 
Jeg er glad for at jeg holdt ut.

Ved å kombinere disse materialene dannes et flateuttrykk som på et vis sammenvevet av 
fortid og nåtid. Vi skimte oss selv , men uklart.

111 Nelly Aasberg
«Growing» er en billedvev med referanser til naturen, jeg har jobbet med ulike 
tilnærmelser til temaet. I dette verket er det frø/frøkapsler, røtter/ nerver – forbindelser- 
vekst, begynnelse, …blir planter, dør og danner nye frø, nytt liv. Lys, mørke, liv,død, 
dualisme, livssyklus som vi ønsker skal fortsette til evig tid.


