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Ås Kunstforenings
formål er å arbeide
for økt kunnskap
om og forståelse av
bildende kunst og
kunsthåndverk.
Alle som ønsker,
kan bli medlem i Ås
Kunstforening
Ås Kunstforening er
medlem i Norske
Kunstforeninger og
fylkeslaget Viken
kunstforeninger
(VIKFO).

24. september 2020

Aktuelt fra Ås
Kunstforening
Kunstnermøte med fotograf Morten Krogvold
Ås kunstforening har invitert Morten Krogvold til å fortelle oss
hvordan han jobber med bildene sine, både før og etter «knipset».
Han vil også dele noen gode råd og gi oss noen tips, slik at også vi
kan bli bedre fotografer. Etter foredraget blir det salg av Krogvolds
bilder og bøker til gunstige priser.

Tid: 19.00
Sted: D6
Morten Krogvold er norsk fotograf, forfatter, foredragsholder og programleder,
bosatt i Oslo. Han har siden 1980-tallet vært en av Norges mest omtalte fotografer.
Krogvold er særlig kjent for sine svart-hvitt portretter av kunstnere, politikere og
andre berømte personligheter. Motivkretsene hans består i tillegg til mennesker også
av natur og eldre, klassisk arkitektur. Krogvold har hatt en rekke utstillinger i inn- og
utland, ledet TV-programmer og gitt ut bøker. Krogvold har mottatt flere priser. For
sin samlede innsats og sitt engasjement for fotografiet ble han i 2005 hedret med
dekorasjonen Ridder av 1. klasse i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.
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Utstillinger i september 2020
5. - 13. september

Andrea Muribø (smykker/objekter)
Andrea Muribøs smykker oppstår i møtet mellom kunstneren og de funne organiske
materialene hun benytter seg av. Gjennom bruk av materialer som horn, fruktsteiner,
bein, tre, glass og kull fremstår Muribøs smykker som lånte objekter som inngår i et
naturlig kretsløp.

Andrea Muribø ble uteksaminert med en grad i metall- og smykkekunst fra
Kunsthøgskolen i Oslo i 2015. Et bredt spekter av materialer og tradisjonelle
håndverksteknikker er del av den kunstneriske praksisen hennes. I Muribøs arbeider
viskes skillet mellom råmaterialet og bearbeidingen ut og spørsmål knyttet til
forholdet mellom bevaring og det forgjengelige blir sentrale. Arbeidene hennes er
bærbare men kan også stå alene som skulpturer.

5. - 13. september

Helle Høeg Voldstad (Keramikk)
Verkene til Helle Høeg Voldstad har i seg kvaliteter som særlig representerer
kunsthåndverkets særegenhet og styrke: For det første er de preget – ja, i grunnen
helt dekket – av håndens personlige, ekspressive avtrykk. Og det er nettopp
håndens avtrykk som gjør kunsthåndverket til industriens og masseproduksjonens
motsats.
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Helle Høeg Voldstad (1989) er utdannet innen keramikk. Hun tar master ved
Kunsthøgskolen i Oslo og har også bakgrunn fra Einar Granum Kunstfagskole og
Glasgow School of Art. Hun er opptatt av de skulpturelle og maleriske kvalitetene
ved keramiske bruksting, og henter inspirasjon fra keramikkens historiske arkiv for å
utvikle sitt eget formspråk. I det ferdige resultatet ønsker hun at spor fra
arbeidsprosessen skal være synlig. Som en signatur etterlater hun merker etter
hendene sine og verktøyet hun bruker.

Utstillinger i oktober 2020
10. – 18. oktober

Åse-Marit Thorbjørnsrud (smykker)
Sølv er Åse-Marit Thorbjørnsrud sitt foretrukne materiale. Det er lett å forme og har
stor spennvidde i fargenyanser, og i smykkene fokuserer hun på enkelhet, rytme, lys
og skyggevirkninger. En viktig inspirasjonskilde for henne har vært origami, eller
papirbretting.
Thorbjørnsrud bor midt i et landbruksdistrikt og blir påvirket av omgivelsene.
Bevisstheten om presset på det biologiske mangfoldet blir nærværende, og ønsket
om å sette søkelyset på naturens kompleksitet og hva den gir oss, er noe av
drivkraften bak smykkene.
Hun er fasinert av insekter, deres form, deres farger og spesielt av måten de bygger
sine bol på. For eksempel er vepsebolet en kompleks og vakker konstruksjon bygget
opp av hjemmelaget papir. Hun bruker noen av de samme prinsippene i smykkene,
der hun starter med en celle og så mangfoldiggjør dette til større konstruksjoner,
hvor lyset blir fanget og forsterket.
Morens georginer er et tema Thorbjørnsrud har arbeidet med i flere perioder. Det
startet som en hilsen til moren og en anerkjennelse av hennes omtanke, glede og
stolthet over disse plantene. Arvegeorginene hennes er nå over 50 år. De må tas inn
om høsten og plantes ut om våren, knollene tåler ikke frost. Gjennom dette årlige
ritualet blir georginene noe mer en bare en blomst - de blir og en påminnelse om
livets gang.

Åse-Marit Thorbjørnsrud tok svennebrev som gullsmed på Elvebakken Videregående
skole i 1979. Siden har hun jobbet på verkstedet til Uni David-Andersen før hun tok
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videreutdanning på Guldsmedhøyskolen i København der det var mer fokus på kunst
og design. I 1986 startet hun eget verksted og har siden vært med på utstillinger i
inn- og utland. Åse-Marit Thorbjørnsrud er del av kunstnergruppen Trippel Solo

10. – 18. oktober

Ingebjørg Une Hagen (grafikk)
Tematisk er Ingebjørg Une Hagens kunstnerskap preget av et vedvarende
engasjement for økologi, natur og dyrevern. Gjennom hennes kunstneriske virke har
reiser fra Afrika til Svalbard vært viktige for hennes inspirasjon og motivvalg. Under
utstillingen i Ås Kunstforening vil hun som del av kunstnergruppen Trippel Solo, vise
et utvalg verker fra siste 15 års produksjon. Teknikken hennes er grafikk, collage,
objekter og papirklipp.

Ingebjørg Une Hagen bor og arbeider i Frogn med atelier i Storgata 33 Drøbak. Hun
har sin utdanning fra Bergen Kunsthåndtverskole, Vestlandets Kunstakademi og
Statens Kunstakademi med hovedvekt på grafiske kunstteknikker. Etter endt
kunstutdanning mottok hun Statens videreutdanningsstipend for studier av
prehistorisk kunst i Zimbabwe.
Ingebjørg Une Hagen har hatt en rekke separatutstillinger, flere ganger på
Høstutstillingen og er innkjøpt Nasjonalgalleriet. Hun har også i 20 år undervist
landskapsarkitektstudenter ved NMBU.

10. – 18. oktober

Berit Overgaard (billedvev – installasjoner –

maleri)

Billedkunstner Berit Overgaard arbeider med tekstil, maleri og installasjon. De siste
10 årene har hun jobbet med et tekstilt-miljø-prosjekt som heter ruteaakle.no, der
hun tar for seg problematikken ved materialet plast, som nå forurenser områder over
hele verden.
I dette prosjektet har hun vevet store ruteåklær av plastmaterialer, og dermed knyttet
det opp til vår gamle tradisjon med ruteåklær vevet av naturprodukter som ull og lin.
Dette prosjektet skiller seg sterkt fra hennes tidligere arbeider, som alle har vært
figurative, ofte litterært inspirert. Hennes installasjoner er alle politiske, og sterk
preget av hennes 4 års opphold i Moskva under Sovjettiden, og 3 år i Kirkenes, der
hun hadde mye kontakt med russiske kunstnere under den tiden Sovjet Unionen
gikk i oppløsning.
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Billedkunstner Berit Overgaard bor og arbeider i Drøbak. Hun er utdannet ved
Bergen Kunsthåndverkskole, Studieatelieret i Bergen og Statenslærerhøgskole i
Forming, Oslo, der hun også var leder av Billedvev avdelingen i 8 år. Overgaard hatt
en del offisielle utsmykkinger og innkjøp, alle billedvevnader.
Fra 1984 til 1995 var hun leder av Billedvevavdelingen på Høgskolen i Oslo, og har
vært leder Norske Tekstilkunstnere fra 1985 til 1987. Hun er utdannet ved Bergen
Kunsthåndverkskole, Studieatelieret i Bergen og Statens lærerhøgskole i forming,
Oslo. Overgaard bor og arbeider i Drøbak. Overgaard har vært profesjonell
billedkunstner siden 1979, og har siden hatt mer enn 40 separatutstillinger.
Nettsider: ruteaakle.no, beritovergaard.no, billedkunstnerovergaard.no og
postleninisme.no
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Andre aktiviteter i Ås Kunstforening
Månedens kunstner Nytt bilde hver måned på Krogh Optikk
Krokikvelder 1. september; 6 oktober; 3. november og 1. desember
Workshop Hvordan formidle egen kunst Dato kommer i august 2020
Kunstfilmer 4. november
Medlemstur 19. august (med forbehold)
Medlemsutstilling 5. - 6. desember og 12. – 13. desember
Mer informasjon finner du på våre nettsider: www.aaskunstforening.no
Ås Kunstforening
Postboks 121
1431 Ås
www.aaskunstforening.no
aaskunstforening@gmail.com
Styret 2020
Odd Vangen (leder)
Tore Johan Birkeland
Ingjerd Aarseth
Bjørg Deraas
Jorunn Heggdal
Øyvind Ødegård, Berit
Frydenlund
Sigrid Lier
Anne Kristine Bratberg
Knut Werner Lindeberg Alsén
Nyhetsbrev fra Ås
Kunstforening
Redaktør: Knut Werner
Lindeberg Alsén

Hilsen fra lederen i Ås Kunstforening
Kjære medlem av Ås Kunstforening
Her ser dere vår nye medlemsinfo: ny design, ny form og nytt innhold. Vi er heldige
som har så dyktige styremedlemmer og frivillige til disposisjon. Dette er et flott
samarbeid mellom kommunikasjonskomiteen og kunstnerisk råd.
Som dere ser har vi en spennende høst foran oss, med tre utstillinger, inkludert
medlemsutstilling, Morten Krogvold-aften, antakelig Kistefoss-tur og Kunstfilm (Frida
Kalo er flyttet til 4. november), og kanskje dukker det også opp et teatertur-tilbud.
Følg med på våre nettsider.
Neste år fyller foreningen 50 år, og vi planlegger to utstillinger, og jubileumsfest i den
anledning, i overgangen mai-juni. Mer informasjon kommer over sommeren.
Som forening er vi også avhengig av innspill fra medlemmene. Ta derfor gjerne
kontakt med forslag til aktiviteter eller synspunkter på virksomheten vår. Vi har
leieavtale om D6 med kommunen til 1. august 2021. Deretter kan D6 bli stengt i
byggeperioden for ny Åsgård skole. Men det er slett ikke sikkert. Mye kan skje ennå.
Ås Kunstforening er levende og oppegående, takket være alle dere!
Ha en strålende sommer!

Hilsen
Odd Vangen
Leder av Ås Kunstforening

