
Det me ner Sig bjørn Eli as
sen i Kra ge rø kunst for
en ing, som er vert skap 
for ut still in gen. Han 

sik ter ikke til at det ikke er ut stil
le re fra Telemark, for det er jo 
hva det nett opp er. 

Nei Sig bjørn sik ter til an tat te 
ar bei der hvor svært man ge av 
mo ti ve ne ikke er hen tet fra Tele
mark.

– Det er ty de lig at kunst ner ne 
har lagt seg på en langt mer 
mo der ne lin je i år enn tid li ge re, 
selv om ikke Telemark er helt 
bort. 

Ut still in gen om fat ter blant 
an net flot te bil der fra Li fjell, sier 
han, og leg ger til at det har blitt 
en va ri ert og spen nen de ut still ing 
og med litt hu mor, hvor han 
blant an net vi ser til Geir Han

sens ar beid med tit te len «Las 
Palmas».

Eli as sen la ikke skjul på at det 
had de vært litt av en jobb å få 
ut still in gen på plass.

35 KUNST NE RE
Årets ut still ing om fat ter 44 
ob jek ter for delt på 35 kunst ne re. 
Hvor man ge ob jek ter ju r yen har 
hatt å vel ge mel lom vi tes ikke, 
men som tid li ge re har det vært et 
visst nål øye å kom me igjen nom.

Årets jury har be stått av Jens 
Steg ger Le daal, skulp tur, Tore 
Aar holt, ma le ri og Git te Mag nus, 
tek stil.

Sist nevn te har ett av sine 
ar bei der på ut still in gen, et flott 
mo nu men talt vegg tep pe.

Ut still in gen om fat ter syv de bu
tan ter, nem lig To rild Bak ke, 

Pors grunn, Anita Bjør bekk, Ski
en, Be rit Bræk ken, Ski en, Nina 
Kris tin Kristiansen, Kra ge rø, 
Mo ni ka La voll, Kra ge rø, Svein 
Ror ge, Ski en og Ben te Knud sen 
San den, Nis se dal.

Sist nevn te har vir ke lig tatt 
telemarkstradisjonen inn over 
seg med sine flot te bro de r ier av 
ut hus, stab bur med vi de re fra fyl
ket.

En an nen av de bu tan te ne, 
Nina Kris tin Kristiansen fra Kra
ge rø, har valgt «Ut i det øde» på 
sitt ar beid hvor tek nik ken er foto 
på alu mi ni um med en viss tre di
men sjo nal ef fekt.

– KUNS TEN SAM LER
Sel ve den of fi si el le åpn in gen av 
årets ut still ing, ble fore tatt at 
LarsErik Vaa le, nest le der i 

ho ved ut val get for sam funn i Kra
ge rø.

I sin tale vis te han blant an net 
til at i en tid da kom mu ne sam
men slå in ger ska per opp he te te 
dis ku sjo ner i vårt fyl ke, er det 
sær de les gle de lig å se at kunst 
fort satt sam ler, der hvor po li tik
ken split ter.

– Ut still in gen er fort satt en 
svært vik tig fel les are na for pro
fe sjo nel le kunst ne re og ama tø rer, 
som ut tryk ker seg i spenn vid den 
mel lom det tra di sjo nel le og det 
mo der ne her i Nor ges vak res te 
fyl ke, fort sat te han og la til at 
Telemarksutstillingen i alle år har 
ned lagt en for mi da bel inn sats på 
kuns tens veg ne.

I år var alt så åpn in gen av 
ut still in gen lagt til Kra ge rø 
kunst for en ings nye lo ka ler i Kir

ke ga ta, hvor den blir stå en de til 
28. sep tem ber.

11. ok to ber vand rer ut still in
gen vi de re til Ski en kunst for en
ing, hvor også ut still in gen rei se
sti pend på 10 000 kro ner skal 
de les ut.

Ut still in gen blir stå en de i Ski
en til og med 2. no vem ber, før 
den flyt tes til Galleri sam vir ke i 
Vrå dal fra 8.–23. no vem ber, før 
den av slut tes i Tinn kunst for en
ing på Rju kan i ti den 6.–19. 
de sem ber.

Un der åpn in gen i Kra ge rø lør
dag var fle re av årets kunst ne re 
på plass både for å se sine egne 
og and res ar bei der på plass.

NILS JUL LAN DE
nils.jul.lande@ta.no

– Lite Telemark
på Telemarksutstillingen

DEL TA KE RE: Her et lite knip pe av de 35 kunst ner ne som del tar på årets ut still ing, nem lig Anita Bjør bekk, Ma ri lyn A. Owens, Tor hild Aavik, Åse Rab ben Span ge lo, Lis beth Sternly, Kjell 
Brenn ås og Be rit Bræk ken. FOTO: NILS JUL LAN DE

DE BU TANT: Mo ni ka La voll fra Kra ge rø er en av de bu tan te ne 
på årets ut still ing. Her er Mo ni ka sam men med søn nen El vin.

FOTO: De bu tant Nina Kris tin Kristiansen fra Kra ge rø har 
satt «Ut i det øde» som tit tel på det te bil det.

MONUMENTALT: Dette flotte veggteppe er signert kunstneren 
Gitte Magnus, et av juryens medlemmer. 

Lør dag åp net den 48. Telemarksutstillingen. Kra ge rø kunst for en ing fikk i 
år æren av stå for åpn in gen av vand re ut stil lin gen. En spen nen de ut still

ing, men med lite fra Telemark.
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