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Med fem av sine  
største bilder tar  
Anki King fredag  
turen til Den domini-
kanske republikk.  
Marit SkjøtSkift
ms@hadeland.net l 61 31 31 32

NEW YORK: Harestujenta som de 
siste 16 årene har bodd i New 
York, er en av tolv kunstnere som 
representerer Amerika på utstil-
lingen «Intimidad de la Memoria» 
i Santo Domingo, hovedstaden i 
Den dominikanske republikk. Ut-
stillingen skjer i forbindelse med 
feiringen av at Santo Domingo er 
kulturell hovedstad i Americas 
(Nord- og Sør-Amerika).

– Jeg gleder meg vilt, sier 
King da vi ringer henne i New 
York. Som regel betyr utstillin-
ger jobb, men denne gangen tar 

King size i Karibien

LEaNERs: Dette bildet har tittelen «Leaners», er 198 x 228 cm, olje på lerret.

sTORT FORMaT: Anki King foran «Traveller», et av bildene hun skal ha med i utstillingen på nasjonalgalleriet i Den dominikanske republikk. Oljemaleriet måler 172x234 cm. Foto: Doug Holt
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–ekspert på Finland og Baltikum
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hun noen dager ekstra og får litt 
ferie også. 

– Hvordan ble du tatt ut 
som en av utstillerne?

– Jeg var vel litt heldig. Det 
skulle være med fire kunstnere 
fra de karibiske øyer, fire latina-
merikanske og fire nordameri-
kanske. Kuratoren som skulle 
velge ut kunstnere fra USA, 
hadde tatt ut en venninne av meg 
som introduserte kuratoren for 
meg. At jeg ble valgt har mye 
med at mine arbeider blir en så 
stor kontrast til det latinameri-
kanske. Mine er veldig «stille», 
og det går mye i grått. De latin-
amerikanske har masse farger, 
masse bevegelser. 

Nasjonalgalleriet
Utstillingen «Intimidad de la Me-
moria» som på norsk blir «Intime 
minner» eller «Det intime i min-
ner», åpner 8. juli og blir stående 
til 26. august. Lokalitetene er i 
det enorme nasjonalgalleriet i 
Santo Domingo, i en rotunda – et 
stort rundt rom, og mange rom 
rundt. I utstillingen har King med 
fem av sine største bilder, hvorav 
et triptykon. Alle er gjort de tre 
siste årene.

Kings kunstneriske uttrykk 
har endret seg ganske mye gjen-
nom årene. 

– Tekstur og det figurative har 

gått igjen, men jeg har beveget 
meg litt bort fra det fotografiske. 
Nå jobber jeg ut fra mine egne bil-
der i hodet. Det gir en veldig stor 
frihet å legge det fotografiske fra 
meg, samtidig som det også er en 
større utfordring, sier hun. 

Norge, USA og Karibien
Anki King har geografisk favnet 
vidt i sine utstillinger dette året. I 
vår stilte hun ut i Drammen, sam-
tidig som hun var representert på 
Østlandsutstillingen. I november 
skal hun stille ut i Massachusetts 
i USA og nå i sommer altså i Den 
dominikanske republikk i Kari-
bien. 

Selv om hun bor i New York er 
hun mye i Norge, både i Valdres, 
der foreldrene bor, og på Hare-
stua der hun bodde inntil for 16 
år siden. 

– Harestua er fortsatt hjemme 
for meg. Jeg må dit når jeg er 
i Norge, sier Anki som er glad 
for å kunne være hos onkel og 
tante der. 

– Kommer det noen fra Norge 
til utstillingsåpningen i Santo 
Domingo?

– Det vet jeg ikke ennå, men jeg 
har jo sendt ut innbydelse på Fa-
cebook, i tilfelle noen tilfeldigvis 
skulle befinne deg i Den domini-
kanske republikk den 8. juli, eller 
kjenner noen som skal dit.

Anki King i stor utstilling i Den dominikanske republikk■

på Kino
BRaNdBu: Onsdag vises Prince of Persia på Brandbu kino for siste gang. Det er et actione-
ventyr fra et mytisk Persia hvor en prins og en prinsesse må slåss mot onde krefter. 

Det blir også førpremiere på «Shrek – lykkelig i alle sine dager» fredag og søndag. I denne 
filmen blir Shreks liv drastisk forandret på grunn av et ønske. «Sex and the City 2» blir også 
vist på søndag. Carrie, Samantha, Charlotte og Miranda sendes ut på et eventyr som 
favner både Manhattan og det moderne Midtøsten.


