


Hjertelig velkommen til 
Sør-Varanger utstillinga!

Pikene på Broen har invitert en gruppe kunstnere som bor og 
jobber lokalt i Sør-Varanger, til en felles utstilling 
på Terminal B. 
Tanken bak utstillingen er å vise frem mangfoldet av 
kunstneriske uttrykk som finnes i Sør-Varanger, både fra de 
som jobber med sitt kunstneriske uttrykk på fulltid, og de som 
jobber deltid. Resultatet er en utstillingen som viser et vidt 
spenn av både metoder og materialer. 

* alle priser + 5% BKH avgift



Dagfinn Gjerde
Unni Hamborg
Inger Blix Kvammen
Anne Brit Nordahl
Elisabeth Sveistrup
Silje Figenschou Thoresen 
Morten Torgersrud
Venke Tørmænen



Dagfinn 
GJERDE 

Dagfinn Gjerde har hatt sitt eget Galleri Gjerde siden 2003.
Jobber med oljemalerier og Grafikk (Linoleum og fargeblyant)
Motivvalget er naturen i Sør-Varanger med både sommer og 
vintermotiver.
Dagfinn har hatt 3 separatutstillinger tidligere i Sør-Varanger, 
henholdsvis i 2005, 2007 og 2013.
De siste årene har Dagfinn jobbet med en del store 
oljemalerier som vist i denne utstillingen.

1) Den ensomme bjørk, nr. 3, Fra sandnesdalen 
  2017-18 
  olje på lerret (80x80cm)   kr 6,000

2) En vakker dag på Varangerfjorden, nr. 1
  2017
  olje på lerret (80x80cm)   kr 6,000

3) Høy himmel II (Over Ropelvfjorden) 
  2018
  olje på lerret (80x80cm)   kr 6,000

4) Holmengrå med Trondheimshøgda 
  og Norskedalen, nr 5 
  2015
  Olje på lerret (80x119cm)   kr 8,000

5) Holmengrå med Trondheimshøgda 
  og Norskedalen, nr 9 
  2017
  Olje på lerret (80x119cm)   kr 8,000



Unni 
HAMBORG 

Arbeider som lærer ved Kirkenes kompetansesenter. 
Har i mange år laget bilder av selvlaget papir (av bark fra Asia).
I de senere år har jeg gått over til å male bilder på lerret, der 
jeg blander foto (som jeg har overført til lerretet) og akryl. 

6) Uten tittel 
  foto og akryl på lerret (80x100cm)  kr 5,000

7) Grønn: Reise 1
  foto og akryl på lerret (80x80cm)   kr 4,500

8) Gml.rosa: Reise 2 
  foto og akryl på lerret (80x80cm)   kr 4,500

9) Rød: Reise 3 
  foto og akryl på lerret (80x80cm)   kr 4,500



Inger
BLIX KVAMMEN 

Inger Blix Kvammens arbeider omhandler tema som migrasjon 
og kulturell utveksling på tvers av grenser, og særlig i 
sammenheng med urfolkskulturer i Barentsregionen. 

I prosjektet TUNDRA ARCHIVES tar Blix Kvammen tak i og 
betydeliggjør det nomadiske folkeslaget nenetserne i Nord-
Vest Russland. Denne kulturens muligheter i nær fremtid, deres 
rolle som kulturbærere samt kvinners rolle i videreføringen av 
kulturarv og tilhørighet er spørsmål som berøres. 

Blix Kvammen har utviklet en unik metode for å bruke tekstile 
teknikker som hekling, veving og brodering i metall som 
konseptuelt kombinerer dekorative former som halssmykker 
eller armbånd med fortellinger og symbolske elementer. 
Form, grunnmateriale, den håndverksmessige og konseptuelle 
utførelsen, og ved kombinasjon og innlemmelse av ulike 
materialer og fotografi, formidler inntrykk fra møter med folk 
og kultur.

10) I Am Tundra
  (2015) Foto laminert på aluminium med oppheng.   
  (50x50cm)   opplag på 5, kr 7,000

11) Mine Drømmer er Tundra 1
  (2015) Foto laminert på aluminium med oppheng
  (113,5x85cm)   opplag på 5, kr 19,000

12) Halfway 
  (2015) Foto laminert på aluminium med oppheng.  
  (100x66,5cm)   opplag på 5, kr 16,000



Anne Brit
NORDAHL 

Jeg maler for å uttrykke meg kreativt. Ofte velger jeg motiv 
intuitivt etter at jeg har begynt å male. Fargevalgene mine 
er ofte inspirert av dagsform, musikk, bilder, stemninger og 
opplevelser. På denne utstillingen har jeg latt meg inspirere av 
landskap og hus i Finnmark. Jeg synes det er veldig interessant 
å lære og å utvikle nye teknikker. Gjennom malingen ønsker 
jeg å gi seeren en god og fargerik opplevelse, kanskje også 
skape inspirasjon og refleksjon. 

13) Spor av liv
  akryl på lerret (80x80cm)    kr 5,060

14) Stå sammen
  akryl på lerret (60x60cm)   kr 4,000

15) Høstgull
  akryl på lerret (60x60cm)    kr 3,530

16) Sommernatt
  akryl på lerret (50x70cm)    kr 3,300

17) I Støa
  akryl på lerret (70x50cm)    kr 3,300



Elisabeth 
SVEISTRUP 

f. 1983, har en bachelor fra Kunstakademiet i Tromsø (2008-
2011). Bor og jobber i Kirkenes.  

“Jeg jobber med en tematikk rundt kroppens væren i verden.
Verkene tar ofte utgangspunkt i mine daglige bevegelser (og 
mønstre), som å gå, trekke, dytte, løfte, balansere osv. Gjennom 
disse øvelsene/erfaringene undersøker jeg hvordan bevegelse 
kan sette spor i kropp, sinn og liv. Hva skjer i hodet mitt og hva 
gjør det med sansene mine? 
Naturen blir for meg en viktig arena for dette. 
Jeg interesserer meg også for hvordan landskap og 
omgivelser påvirker oss både metalt og fysisk. 
Motstand blir en viktig del av det hele. Hva ligger det i den? 
Hvilke spor setter denne i kropp? Hvordan oversette dette til et 
verk? 
Jeg ser på arbeidene som forlengelse av bevegelser og 
opplevelser. 
I dette verket undersøkes papirets tålegrenser rent fysisk.”

18) Uten tittel
  massert papir, 2018
  Pris på forespørsel



Silje  
FIGENSCHOU 
THORESEN  

Jeg bygger strukturer og objekter av materialer jeg har 
kommet over, og forsøker å følge det jeg oppfatter som 
materialets egne muligheter og logikk. Hvordan kan vi se 
dette objektet?  Jeg tegner linjer som tar utgangspunkt i 
arkeologiske kart som viser til samisk bosetting.  Verkene under 
tittelen Vandret linje oppleves som abstrakte figurer selv om de 
tar utgangspunkt i en spesifikk historie og er en konkretisering 
av et landskap.

19) Fra seriene Vandret Linje I og II
  Pris på forespørsel
  



Morten 
TORGESRUD 

Morten Torgersrud tar utgangspunkt i det nordlige landskapet 
i sine fotografier, men på en ganske annen måte enn det vi er 
vant til fra romantiserende avbildninger herfra. Hos Torgersrud 
er de lokale kjennetegnene som oftest fraværende; igjen står 
et landskap som er både spesifikt og allmenngyldig på samme 
tid. I serien Lumps avbildes noe som vanligvis ligger utenfor 
fotografiets rekkevidde: det som befinner seg under bakken. 
her er leirklumper som er gravd ut av landskapet fotografert. 
De avbildede objektene kan fremstå som abstrakte skulpturer, 
og fotografiene som studier i form og materialitet. Men sett 
i lys av Torgersruds øvrige kunstnerskap er de avbildninger 
av konkrete steder, samtidig som de i enda større grad enn 
tidligere er geografisk uidentifiserbare. Dermed motsetter de 
seg den gjengse måten å forholde seg til landskap i bilder på, 
som gjerne er preget av en søken etter noe identitetsbærende 
og autentisk.

20)	 Fotografi	fra	serien	Lumps
  (25x35cm)    opplag på 5, kr 5,000
 



Venke  
TØRMÆNEN 

Litt om meg selv og mitt håndverk.
Jeg er født og oppvokst i kommunen. Er utdannet pedagog 
med undervisningskompetanse fra 0 til 18år. 
Så lenge jeg kan huske, har jeg vært opptatt av min bakgrunn, 
min identitet, noe som kommer til uttrykk i Duodji/håndverket.

Duodji.
Jeg har vært så heldig å få gått i lære hos Matleena Fofanof 
og lært tradisjonell skoltesamisk håndverk. I tillegg liker jeg å 
eksperimentere og utvide grensene for tradisjonell Duodji.
Materialet er i all hovedsak hentet fra naturen, slik man alltid 
har gjort. Tradisjonelt har man f.eks. brukt alt på dyret. Et 
eksempel er rein. Man spiser kjøttet, sener blir til tråd å sy med, 
hjernen brukes til å berede skinn, skinn blir klær og sko, bein 
og horn blir redskaper som fiskekroker, synåler, spillebrikker, og 
magesekken til å oppbevare mat i.

21) Duodji
  (se eget ark)
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