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Opp- og nedturer i bo
Jevnaker: Mari Lange-Nielsen og Jon
Arne Svendsen har skrevet dikt i alle år.
Nå er deres liv og personlige erfaringer
printet på papir.

UTGIVELSE:
Mari LangeNielsen og Jon
Arne Svendsens
opp- og nedturer er nå
trykket i boka
Vi ble født til
denne jorda ...

Hege Linnerud Næss

D

iktsamlingen Vi ble født til denne
jorda... er skrevet av kjæresteparet Jon
Arne Svendsen (30) og Mari Lange-Nielsen
(34). Den handler om å leve.
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HEGE LINNERUD
NÆSS

det skjer
14. juli
KONSERT
12:00 Formiddagskonsert i forbindelse
med åpen kirke, Biri kirke
UTSTILLING
12:00 Galleri Zink, Lillehammer
BARN
11:00 Snilsberg Familiepark, Gaupen
17:00 Privatundervisning i kunst for
barn, Mustad Næringspark, Gjøvik
DANS
10:30 Brandbu Seniordans, Orhagen
aktivitetshus, Brandbu
ANNET
10:00 Sommer på Maihaugen,
Lillehammer
12:00 Valdres-ostar! Presentasjon av
eit bokprosjekt ved Helge Gudheim,
Valdres Folkemuseum
14:00 Åpent for omvisning på
Stenberg, Vestre Toten
19:00 Gjøvik Spelmannslag øver,
Tingbygningen på Hunn
19:00 Bli med og syng i Gjøvik
mannskor, Gjøvik videregående skole

– Boka er basert på personlige erfaringer
og livets opp- og nedturer. Den er delt inn i
flere kapitler som er dedikert til livet, depresjon, vennskap og kjærlighet, glede og kreativitet, forteller Lange-Nielsen.
Boka er trykket av Publica Forlag og illustrert av Knut Olav Hustadnes Hagen. Hans
fotografier representerer ryggraden i mennesket.
– Uansett hvor dårlig og rusten du føler
deg, er det alltid noe som holder seg oppe og
binder deg sammen til et menneske, uttrykker
Lange-Nielsen.

Anki i Nasjonal

Torsdag 15. juli
KONSERT
22:00 Torsdagsjam, jam pub og
sportsbar, Gjøvik
22:00 Torsdagsjam, Chaplin Café,
Gjøvik
UTSTILLING
12:00 Elisabeth Slettnes Ateliéutsalg,
Nybuveien 17 (Tidligere Nybu Handel),
Gjøvik
12:00 Galleri Zink, Lillehammer  
BARN
11:00 Snilsberg Familiepark, Gaupen
17:30 Toten Soul Children, Toten
Frikirke, Raufoss
17:30 Kung Fu KIDS, Blomhaug skole
DANS
17:30 Linedancekurs, Capinor-bygget i
Hunndalen
18:30 Hadeland linedansklubb, Lunner
Søndre Oppdalen grendehus
ARRANGEMENTER
OVER FLERE DAGER
Utstilling 1. juni–31. juli
Sommerutstilling på CC, Ved kapellet,
CC, Gjøvik
1. juni–27. august:
Sommeråpent bibliotek på Lena, Østre
Toten folkebibliotek
Utstilling 5. juni–5. september:
Augusta og Bjørnstjerne. Åpent tir-søn
kl. 11-15, Hovedbygningen, Gjøvik gård
8. mai–1. oktober:
Toten-trimmen – OL Toten-Trolls
turorientering, Østre Toten
10:00 Tråkk i mangfoldig natur – ny
fast utstilling, Norsk Skogmuseum,
Elverum
10:00 Kunstutstillingen Variasjoner
over natur og andre motiver av Kåre
Nordvik, Norsk Skogmuseum, Elverum
14:00 Kunstutstilling – Kåre Nordvik,
Norsk Skogmuseum, Elverum

Legg inn ditt arrangement:
Klikk deg inn på
www.mjosby.no

Mange nasjoner: I forrige uke åpnet utstillingen der blant annet disse kunstnerne var representert; Diógenes Ballester (f.v.), Inés Tolentino,
Schmertz, José Graziani og Patricia Henríquez.

Santo Domingo :

Som en av tre
amerikanere ble Anki
King fra Harestua
plukket ut til en stor
utstilling i Den dominikanske republikk.
Per Zhang Skjønberg

D

en New York-bosatte kunstneren Anki
King, opprinnelig fra Harestua, har

fått nok en gjev utstilling på CV-en. Denne
gang er hun invitert til å stille ut på en stor
utstilling i Santo Domingo i Den dominikanske republikk. Hovedstaden i øylandet
er kulturell hovedstad for «Americas», en
fellesbetegnelse på de to amerikanske kontinenter.
På utstillingen er det med tre kunstnere
fra hjemlandet, tre fra andre karibiske land,
tre fra resten av Latin-Amerika og tre fra
USA. Anki King er an de i sistnevnte kategori, selv om hun egentlig er hadelending.

Møte andre

– Det er fantastisk å være med. Mest artig
var det å møte alle de andre kunstnerne fra
hele verden, sier Anki King, vel hjemme i
New York etter at utstillingen åpnet forrige
uke.
Selv om resten av kunstnerne kommer
fra de nevnte regioner, bor de andre steder

i verden – noen også i Europa. Anki var i
Den dominikanske republikk ei uke i forkant av utstillingsåpningen og under selv
åpningen.
– Det var veldig spennende. Det var også
litt vanskelig, for nesten ingen snakket noe
engelsk, sier hun.
Han som skulle hjelpe til med språket
måtte tilbringe mye tid på flyplassen, der
noen kunstnere fikk problemer med å få
sine kunstverk forbi tollerne.
– Jeg hadde ikke problemer med det. Jeg
hadde dem med selv, sammenrullet og i en
skipose. Det var noen som lurte på hvorfor jeg hadde med ski til en karibisk øy, ler
Anki.

Mye kultur

Utstillingen heter Intimidad de la memoria
(intimitet i minner), og det lille landet har
stilt en del av Nasjonalgalleriet til rådighet.
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Jon Arne Svendsen, som opprinnelig
er fra Jevnaker, og Mari Lange-Nielsen
som er fra Gjøvik, er forlovet og skal gifte
seg i sommer. De har vært gode venner i
over seks år, og mener det var en spesiell
prosess når diktene skulle samles fra hver
kant.
– Vi erfarte at våre opplevelser hadde
mye til felles, og at de ville passe sammen
i en bok. Vi prøvde å ikke såre hverandre
på veien, og vi kjente hverandre godt fra
før, så det var egentlig aller mest gøy, sier
Lange-Nielsen.

Allerede nå er de i gang med nye prosjekter. Lange-Nielsen skriver på en krimtrilogi, mens Svendsen er i gang med en
novellesamling for ungdom. Lange-Nielsen
mener at det beste med å være forfatter, er å
gå inn i en annen virkelighet enn din egen.
– Det å bruke fantasi og kreativitet er
fantastisk. Vi må klype oss i armen hver
morgen. Det er veldig gøy å få gitt ut noe
som er så personlig og som man er så stolt
av. Det er takket være hverandre at vi sitter
her i dag, avslutter hun.
Størst av alt er kanskje kjærligheten.

lgalleriet

MULTIKUNSTNER: Eva Eriksen stiller ut både malerier, tegninger og andre kreative
verker hos Kaffka Café på Gjøvik i hele juli.


FOTO: Anne Martine Engebakken Grymyr

Stiller ut på Kaffka
GJØVIK: Selvlært er vellært. I
hvert fall for Eva Eriksen, som nå
stiller ut den kreative hobbyen på
Kaffka Café.
Anne Martine Engebakken Grymyr

R

astløse fingre og et kreativt hode
viste seg å være en svært produktiv
kombinasjon for Eva Eriksen. Som ufør
var behovet for aktivisering stort, og da
hun for fire år siden begynte å pusle
med maling og tegning, var hun brått
bitt av basillen.
– Jeg har drevet med mye rart hele
livet, men så begynte jeg så smått med
dette for fire år siden, og så bare ballet
det på seg, forteller Eriksen. Nye ideer
finner hun på hobbysider på internett,
og nå får skapertrangen utløp i form
av både akrylmaling, akvareller, stoff på
stoff, og ikke minst dekopasje, som kort

fortalt betyr at man klipper eller river
motiver ut av servietter. I tillegg til alt
dette, både tegner hun og lager sin egen
pastamaling.
– Problemet er at jeg har veldig mye
ideer. Av og til skulle jeg ønske at døgnet hadde flere timer, eller at jeg slapp
å sove. Jeg bare må ha noe i fingrene,
ler Eriksen.
Nå har hun hengt opp et stort utvalg
verker på veggene hos Kaffka Café på
Gjøvik. Hennes første utstilling noensinne, men helt sikkert ikke den siste.
– Jeg har allerede bestilt den neste.
Da skal jeg stille ut her hele juni neste
år, sier Eriksen. Denne gangen blir utstillingen hengende hele juli, og så langt
har kunstneren solgt tre malerier.
– Det er ikke det at jeg skal tjene så
mye, men det er moro å få vist seg fram.
Det som driver meg, det er at det er
moro. Også føler jeg meg litt stolt, da,
jeg må innrømme det, smiler Eriksen.

ÅPNER DØRENE: Keramiker Kari Oline Øverseth har nå flyttet verkstedet inn på
Mjølkefabrikken, og er klar til å ta i mot alle som vil se på kunst og høre om kunst.


, Radhamés Mejía, Anki King, Luis Stephenberg Alers, Dió-genes Abréu, Gina Noverdstern, Diana
Foto: privat

Bygningen ble brukt av landets tidligere
diktator, men har nå har mange kulturelle
uttrykk fått plass i det palassliknende huset.
– Det er kjempestort og fylt av dans,
teater, kunst og musikk, sier Anki, tydelig
imponert over hvordan det fattige landet
bruker midler på egen kultur.
– Det er musikk overalt i Santo Domingo.
Og langs alle gater får en kjøpt malerier av
lokale kunstnere, sier hun.
Utstillingen skal stå til 26. august. Den
skal trolig til en del andre byer i «Americas»
etter dette.
Anki King er i ferd med å forberede nok
en utstilling, i Lichtenstein Center for the
Arts i Pittsfield, Birkshires i Massachusetts.
Kunstneren hadde en separatutstilling
i Drammen tidligere i år og to av hennes
kunstverk kan sees på Østlandsutstillingen
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Formidlingskløe
KAPP: Kari Oline Øverseth har
holdt på med keramikk i snart 30
år. Nå flytter hun verkstedet inn
på Mjølkefabrikken og inviterer
alle inn for se, lytte og lære.
Anne Martine Engebakken Grymyr

på utstilling: Anki Kings bilde Lullaby.

på Peder Balke-senteret på Kapp fram til
8. august.
– Neste år skal jeg ta en utstillingspause
og bare male, sier Anki King.

F

ra og med i dag, onsdag, og ut juli
skal den blide kunstneren ha åpent
sommerverksted i Kokeriet på Kapp
Mjølkefabrikk, hvor hun for øvrig ellers
jobber som lærer ved kulturskolen.
– Det har vært utstillinger her i Kokeriet før, men jeg synes det står veldig
mye tomt, og det er jo et stort og fint
rom, forteller Øverseth. Og dermed
falt valget lett på den lyse salen midt i
Mjølkefabrikken. Utstillingen vil være

en kombinert utstillings- og formidlingsarena, hvor en liten arbeidskrok
vil gjøre det mulig for publikum å lage
sin egen keramikk.
– Grunnen til at jeg skal ha en liten arbeidskrok, er at jeg har lyst til å
formidle litt om faget, om keramikk og
teknikk. Jeg skal også ha foredrag her,
torsdag 22. og 29. juli, i dette rommet.
Da skal jeg holde et lysbildeforedrag,
med fokus på den keramiske tradisjon
gjennom historien, sier Øverseth.
Alt som stilles ut i kokeriet vil også
være til salgs. Her er flotte og abstrakte kunstverk laget helt tilbake på 90tallet, og mer praktiske kopper og fat
fra den senere tid. Nytt og gammelt i
skjønn forening. Det er gratis inngang
for alle, og åpent alle dager unntatt
mandag.

