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DEBUTANT: Monika Lavoll fra Kragerø er en av debutantene FOTO: Debutant Nina Kristin Kristiansen fra Kragerø har
på årets utstilling. Her er Monika sammen med sønnen Elvin. satt «Ut i det øde» som tittel på dette bildet.
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MANDAG 15. SEPTEMBER 2014

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

– Lite Telemark
på Telemarksutstillingen

DELTAKERE: Her et lite knippe av de 35 kunstnerne som deltar på årets utstilling, nemlig Anita Bjørbekk, Marilyn A. Owens, Torhild Aavik, Åse Rabben Spangelo, Lisbeth Sternly, Kjell
Brennås og Berit Brækken.
FOTO: NILS JUL LANDE
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et mener Sigbjørn Elias
sen i Kragerø kunstfor
ening, som er vertskap
for uts tilli ng en. Han
sikter ikke til at det ikke er utstil
lere fra Telemark, for det er jo
hva det nettopp er.
Nei Sigbjørn sikter til antatte
arbeider hvor svært mange av
motivene ikke er hentet fra Tele
mark.
– Det er tydelig at kunstnerne
har lagt seg på en langt mer
moderne linje i år enn tidligere,
selv om ikke Telemark er helt
bort.
Uts tilli ng en omf att er blant
annet flotte bilder fra Lifjell, sier
han, og legger til at det har blitt
en variert og spennende utstilling
og med litt hum or, hvor han
blant annet viser til Geir Han

Lørdag åpnet den 48. Telemarksutstillingen. Kragerø kunstforening fikk i
år æren av stå for åpningen av vandreutstillingen. En spennende utstill
ing, men med lite fra Telemark.
sens arbeid med tittelen «Las
Palmas».
Eliassen la ikke skjul på at det
hadde vært litt av en jobb å få
utstillingen på plass.
35 KUNSTNERE
Årets uts tilli ng omf att er 44
objekter fordelt på 35 kunstnere.
Hvor mange objekter juryen har
hatt å velge mellom vites ikke,
men som tidligere har det vært et
visst nåløye å komme igjennom.
Årets jury har bestått av Jens
Stegger Ledaal, skulptur, Tore
Aarholt, maleri og Gitte Magnus,
tekstil.
Sistn evnte har ett av sine
arbeider på utstillingen, et flott
monumentalt veggteppe.
Utstillingen omfatter syv debu
tant er, neml ig Tor ild Bakk e,

Porsgrunn, Anita Bjørbekk, Ski
en, Berit Brækken, Skien, Nina
Krist in Kristiansen, Krag er ø,
Monika Lavoll, Kragerø, Svein
Rorge, Skien og Bente Knudsen
Sanden, Nissedal.
Sistn evnt e har virk el ig tatt
telemarkstradisjonen inn over
seg med sine flotte broderier av
uthus, stabbur med videre fra fyl
ket.
En ann en av deb ut ant en e,
Nina Kristin Kristiansen fra Kra
gerø, har valgt «Ut i det øde» på
sitt arbeid hvor teknikken er foto
på aluminium med en viss tredi
mensjonal effekt.
– KUNSTEN SAMLER
Selve den offisielle åpningen av
årets utstilling, ble foretatt at
Lars-Erik Vaal e, nestl ed er i

hovedutvalget for samfunn i Kra
gerø.
I sin tale viste han blant annet
til at i en tid da kommunesam
menslåinger skaper opphetete
diskusjoner i vårt fylke, er det
særdeles gledelig å se at kunst
fortsatt samler, der hvor politik
ken splitter.
– Utstillingen er forts att en
svært viktig felles arena for pro
fesjonelle kunstnere og amatører,
som uttrykker seg i spennvidden
mellom det tradisjonelle og det
moderne her i Norges vakreste
fylke, fortsatte han og la til at
Telemarksutstillingen i alle år har
nedlagt en formidabel innsats på
kunstens vegne.
I år var alts å åpning en av
uts tilli ng en lagt til Krag er ø
kunstforenings nye lokaler i Kir

kegata, hvor den blir stående til
28. september.
11. oktober vandrer utstillin
gen videre til Skien kunstforen
ing, hvor også utstillingen reise
stipend på 10 000 kroner skal
deles ut.
Utstillingen blir stående i Ski
en til og med 2. november, før
den flyttes til Galleri samvirke i
Vrådal fra 8.–23. november, før
den avsluttes i Tinn kunstforen
ing på Rjuk an i tid en 6.–19.
desember.
Under åpningen i Kragerø lør
dag var flere av årets kunstnere
på plass både for å se sine egne
og andres arbeider på plass.
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