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Kunst

Naturens
mønster
Tanken om en bærekraftig
utvikling preger Torhild
Aukans cyanotypi på
trefinér.

Man kan lukte, føle og sanse i
kunstforeningens lokaler, I
første etasje byr Aukan på «Fo-
rest Blue» hvor man umiddel-
bart føler at kunstnerens bilder
av trær kommer ut og omfavner
betrakteren, og gir «Refleksjo-
ner i vann», som er fellestitte-
len på de fleste av hennes arbei-
der.
– Du har et sterkt forhold til

natur, trær ikkeminst?
– Det er naturlig for meg å

bruke skogen som inspira-
sjonskilde. Jeg har bodd i sko-
gen i store deler av mitt voksne
liv og er fortrolig med trær. Fø-
ler nok en egen nærhet og kom-
munikasjon med omgivelsene
når jeg beveger meg ute i natu-
ren. Det gir en umiddelbar opp-
levelse av at naturen har en

verdi uavhengig av våre intens-
joner.
Dermed byr Torhild Aukan

på en opplevelsestur i skogen
basert på egne fotografier tatt
under et arbeidsopphold i Tysk-
land, hvor teknikken er cyano-
typi, en gammel og kjent tek-
nikk hun har videreutviklet.
– Jeg har lansert begrepet emo-
økosofi for å understreke betyd-
ningen av følelser i denne sam-
menhengen, understreker Au-
kan.
Den kunstneriske prosessen

er fysisk krevende, både før, un-
der og etter at verkene har fun-
net sin endelige form. Hvordan
man skal lese bildene avhenger
av tidsaspektet man har til rå-
dighet.
TID OG STED: «Forest Blue»,
Trondhjems Kunstforening t.o.m.
18. oktober.
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jan.nordstrand@adresseavisen.no

Nyhavna til
Debatten rundt
Nyhavna lokket
fotograf Elin Andreas-
sen inn i en parallell
verden. Nå stiller hun ut
fotografiene fra
Trondheim verft.

– Som kunstner og kulturarbei-
der møtte jeg meg selv litt i døra
gjennom Nyhavnadebatten. Jeg
drømte om atelierer og kun-
sthall påNyhavna uten at jeg var
bevisst at det allerede var store
og levende arbeidsplasser her,
sier billedkunstner Elin Andre-
assen.
Vi trasker rundt i slitent indu-

strimiljø ved Dora 1. Rustikt.
Inne på området til Trondheim
Verft. Et miljø som trollbandt
Andreassen straks hun kom in-
nenfor portene, en vårdag for
drøyt to år siden.
– Industrien er så skjult i dag.

Bortgjemt.Det blir lett til atman
oppholder seg i sin egen lille
sfære. Kjennskapen jeg etter
hvert fikk til Trondheim Verft og
miljøet her, ga Trondheim en ny
dimensjon formeg, sier hun.
Andreassen bestemte seg

raskt for at hun ville dokumen-
tere denne samtida. Drakampen
om Nyhavnas framtid, med vi-
sjoner i den ene og den andre
retningen, gjorde henne nys-
gjerrig på det eksisterende.Mel-
lom april 2007 og april 2009 be-
søkte hun verftet regelmessig. I
store deler av denne perioden
var hun på verftet flere ganger i
uken og jobbetmed fotoprosjek-
tet. Avbildet dem mens de repa-
rerte båter digre som fjell. I til-
legg gjorde hun intervjuer med
arbeiderne.

Samtid ble historie
– Jeg gikk både dag- og nattskift
med kameraet mitt. I starten var
det mange av arbeiderne som
ikke forsto at deres arbeidsliv
var noe å dokumentere. Men et-
ter hvert fikk de større forståelse
for fotograferingen og prosjek-
tet. Det var svært trist da beskje-
den kom i vår om at verftet var
konkurs, påpeker hun.
Hun går bort og kjenner på ei

dør som står på klem. Ønsker å
komme innenfor. For å vise fram
den overveldende verkstedshal-
len. Døra er boltret med kjetting
fra innsida.
– Det var aldri min idé at pro-

sjektet skulle bli et historisk do-
kument, sier Andreassen med
alvor i stemmen.
Underveis i prosessen søkte

hun støtte til prosjektet.Hunbe-
stemte seg for at det også skulle i
bokform. I juni i år kom boka
«Trondheim Verft AS» ut. I til-
legg til Andreassens bilder og
intervjuer, skriver historiker
Thomas Brandt om Nyhavnas
historie og den pågående debat-
ten. Den tidligere arbeidsstok-
ken fra verftet møtte manns-
terke opp på boklanseringen.
– Det er tradisjon i vesten for

at kulturen rykker inn når indu-
strien rykker ut. Men på Ny-

havna rykket den inn lenge før
industrien har pakket sammen,
påpeker hun.
Vi går bort til tørrdokken. Kik-

ker ned i den tomme dokken og
klarer nesten åhøre lyden av for-
dums sveising, banking og
hoiing. Her har alt fra russiske
trålere til Fosenferga vært
innom for reparasjoner og om-
bygging. 29 faste ansatte og opp
til 50 innleide arbeidere var i
sving her tidligere i år.
Andreassen fastholder at hun

ikke ønsker å ta stilling til hva
området bør favne i framtida.
– Det er en stor iver for å for-

skjønne og tenke nytt rundt
bruk av havneområder over hele
landet. Utvikling er naturlig,
men jeg mener det er viktig å ha
bevissthet rundt hva som blir
borte i prosessen, sier billed-
kunstneren. Fotoutstillingen
består av 10 portretter av arbei-
dere ved verftet, samt fire miljø-
bilder. Kunstprosjektet er støttet
av Billedkunstnernes vederlags-
fond, Norsk kulturråd, Trond-
heim kommune og Fritt Ord.

UNNI SKOGLUND 07200
unni.skoglund@adresseavisen.no

Poetisk kraft:
Torhild Aukans
«Refleksjoner i vann»
gir assosiasjoner til
romantisk
tankegods.
Foto: OLA DYBENDAL

Gjersvoldpå toplan
Det tok Beate Gjersvold to år
å fullføre arbeidet med de
rundt 65 bildene som nå
henger i Galleri Grønneset.

– En kraftutladning, sier bil-
ledkunstneren Beate Gjersvold.
Utstillingen har fått tittelen
«Landscape andpower». Akva-
rell er Beate Gjersvolds
«hjem», og landskapsbilder
som vipper mellom det figura-
tive og det abstrakte er fortsatt
temaet hun fordyper seg i.
– Men nå har jeg tatt et skritt

videre, forteller hun. Selv

trodde hun det var en umulig-
het å fylle hele galleriet, slik av-
talen var. – Jeg bruker lang tid
på å fundere over hvert bilde:
Hvor går veien videre nå? Men
her henger bildene, i begge eta-
sjene og ute i gangen også.
Noen er rene, store akvareller.
Andre er akvareller enten med
silketrykk, eller med silketrykk,
tegning og akryl.
Resultatet av et spesielt foto-

prosjekt har også kommetmed.
– Jeghar gått rundt og funnet

motiv, nære ting, ute i landska-
pet. En gammel lastebil forlatt
på et jorde, en vakker, orange
traktor, parkert for godt i en
skog. Rust, spesielle farger, spe-
sielle detaljer. Form, farge og
komposisjon har jeg brukt slik
jeg så det der og da, og mine
foto er rene foto, ingenting er
manipulert. Ikke at jeg er mot-
stander av bearbeiding, men
denne gangen ville jeg gjøre det
sånn, sier BeateGjersvold.
Hun bruker detaljer fra foto-

graferte objekter, og slik kan en
støtfanger på en bil bli en land-
skapsdetalj. Det samme med
nakne greiner som hun bruker
på et av silketrykkene.

TONEMØRKVED 72 50 16 59
tone.morkved@adresseavisen.no

TID OG STED: Fotoutstillingen
«Trondheim Verft AS». Åpning
Heimdal Kunstforening, i dag
lørdag, kl.13.00 . 5.-27. september.«Den bakenforliggende»
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Maskespill i hagen
Egil Bauck-Larssens
sandstøpte skulpturer
betrakter Café Ni Musers
gjester med
underfundige blikk.

– Kanskje dette er selvportrett,
humrer kunstneren selv, og le-
der oppmerksomheten mot
«Hercules». Ser du ikke likhe-
ten?
Påfallende, vil man kanskje

si, med opphavsmannen i
umiddelbar nærhet. Selvmener
han at «Man Reflect Art» skal
være en teaser, publikum skal
bli nysgjerrige og komme inn i
hagen. Kanskje byr opplevelsen
på både sjokk – og glede. Om
man tør å dikte seg inn i de
halve hodene på stake.
TID OG STED: Trondhjems
Kunstforening, kaféen: Egil Bauck-
Larssen, skulptur.

veggs Trearkitektur
for fremtiden
«Norwegian Wood» har
fokus på kortreiste
materialer og miljø.

– Utstillingen skal få folk til å
tenke miljø i hverdagen, sier
formidler Ida Grøttum, for an-
ledningen utlånt fra Nasjonal-
museet for kunst, arkitektur og
design. I utgangspunktet et av
hovedprosjektene i Stavanger
2008 – europeisk kulturhoved-
stad. Nå en visuell opplevelse
om miljøvennlig arkitektur i
TrondhjemsKunstforening.
– Det hele handler mest om

trehustradisjonen som står
svært sterkt i Norge, sier Grøt-
tum.
– Med fokus på miljø blir

dette mer et laboratorium enn
et prosjekt. Kanskje den største
satsningen mot fremtidsrettet
arkitektur i Norge noensinne.

Nytenkning – en utfordring
Det er ti prosjekt – nasjonale
og internasjonale – som pre-
senteres i kunstforeningens
andre etasje. Fra Lanternen i
Sandnes til Preikestolen Fjell-
stue ved massivet som hever
seg ut over Lysefjorden. Ny-
tenkning er ett av stikkordene
for en byggebransje som står
for en stor del av CO2-utslippet.

Innspillene er mange, fra Idés-
kogen hvor selve sjelen i pro-
sjektene publikum får innblikk
i, presenteres. Derfra går veien
videre mot flere nivå, bl.a. ener-
gieffektivitet og miljøvennlige
materialer.
Et luktelaboratorium er en

naturlig del av denne utstillin-
gen, som spesielt tar for seg al-
lergikeres problemer.
– Det er mye å lese, sier Ida

Grøttum.
– Derfor er det viktig at pu-

blikum tar seg tid, «Norwegian
Wood» er veldig informativ,
også for skoleklasser og studen-
ter somvi gjerne tar imot veder-
lagsfritt.
En universell utforming pre-

ger utstillingen, hvor man også
kan oppleve hvordan det er å
bevege seg i hus med handi-
kapp, enten man har redusert
syn eller er hørselshemmet.
– Det handler mye om å

lukte, føle og sanse sier formid-
leren om utstillingen som nå i
komprimert form skal vandre
landet rundt de neste årene.
TID OG STED: «Norwegian
Wood», Trondhjems Kunstforening
t.o.m.18. oktober.
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Selvportrett: Egil Bauck-
Larssen gir mye av seg selv i de
sandstøpte skulpturene i
kafé-hagen. Foto: OLA DYBENDAL

Viser vei: «Norwegian Wood» er den største satsningen på
miljøvennlig, fremtidsrettet arkitektur i Norge noensinne.
Foto: OLA DYBENDAL

Forlatt: Elin Andreassen har
fotodokumentert Trondheim
verft før de lukket portene.
Foto: UNNI SKOGLUND

Store dimensjoner Bildet øverst: En båt i tørrdokken til
Trondheim Verft AS mens de ennå

var i full aktivitet i den gamle bunkeren på Nyhavna.
Portrettet nederst, av en av sveiserne, har tittelen Christian.
Trondheim Verft AS 2007. Foto: ELIN ANDREASSEN




