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Sommerutstilling

Nå åpner utstillingen her
Sommerutstillingen på Gamle Ormelet
åpner den 1. juli og blir hengende til 15.
august.
I år tar den for seg kunstneren Kjell
Nupen. – Da vi åpnet galleriet på Galleri
Gamle Ormelet i 1992, var Kjell Nupen
representert med tre malerier. Jeg glemmer
dem aldri. De dirret på veggen og spredte
gult, rødt og oransje lys i rommet og inn i
hjertet, står det å lese på hjemmesidene til

Gamle Ormelet - og nå er altså kunstneren
tilbake. – Denne gangen er tonen, som så
mange forbinder med ham, BLÅ, opplyses
det videre. – Sommerens utstilling er i
samarbeid med Klaus Mortensen og Petter
Morken ved Kunstverket Galleri. Vi gleder
oss over å vise mange arbeider av en
kunstner som har så stor betydning og som
har gledet og inspirert så mange, uttaler
Dorthe Endresen.

Når Astrid maler hester, gjør hun det på en litt spesiell måte

Maler med slikkepott
Astrid Lien er utdannet grafisk designer.
Nå har hun trukket
seg tilbake til Holtane
på Tjøme. Der maler
hun hester med slikkepott og akrylmaling.
Sven Otto Rømcke
red@oyene.no

En hest krever tolv, fjorten
strøk med slikkepotten. Akrylmaling tørker raskt. I juli viser
hun 40 hester på Tjøme Golfklubb.
Maling av hest grenser opp
mot risikosport. Det kan fort gå
galt. På en økt maler hun rundt
femti hester, og da er det syv til
ti som slipper gjennom nåløyet.
Ingen av hestene er like. Men
det er en tanke bak ulikheten.
Astrid Lien er hestemenneske
og vet hvordan hester ser ut.
Hun har hatt hest i 20 år, og
nå har hun Lars, eller snarere
Lars van de Zuiderwaard. Han
er en 18 år gammel friserhest,
som hun har hatt siden hun
kjøpte ham tre år gammel fra
Nederland. Da oppdaget hun
samtidig at Lars er et vanlig
navn der nede på flatlandet.

STALLPLASS: Astrid Lien synes golfbanens kafé er en flott ramme for sommerens hesteutstilling. 
bilder. Dette er ikke et bygalleri,
hvor kjøperne kan hente bilder
når utstillingen er omme. Kanskje er de bare på dagstur til
Tjøme, eller de skal hjem til Vikersund neste søndag. Så her
får den glade kjøper hesten
med seg med én gang.
– Hva er forventningen din?
– Jeg håper de besøkende får
den umiddelbare opplevelsen
av at dette, akkurat dette, vil de
gjerne ha på veggen hjemme.

Fire timer stell om dagen
Hestekunnskapen bruker hun
når hun underveis bestemmer
seg for hva slags hest hun skal
male. Det er nakken som avgjør. Teknikken gjør at det er
litt tilfeldig hvordan nakken
blir. Men med nakken på plass,
vet hun instinktivt hva slags
hest det kommer til å bli.
Bildet Astrid Lien holder mellom spaltene her, er en iberisk
hest. De har høyere og kraftigere nakke enn mange andre raser.
Lars har for øvrig fast plass på
Nøtterøy Ridesenter, og der
bruker billedkunstneren fire timer hver dag til å stelle pent
med ham.
Hesteeieren slår lakonisk fast
at hestehold koster så mye både
i tid og penger at det ikke er mulig å selge bilder nok på golfbanen til at det går rundt. Da er
det fint at gleden, både over
hesteholdet og det kunstneriske uttrykket, gjør det til en
ikke-problemstilling.

Tilfeldig metodevalg

KUTTE, KUTTE OG FORENKLE: Slik ser det ut når Astrid Lien
har tatt noen strøk med slikkepott og akrylmaling. Hesten på bildet er
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en portugisisk lusitano. 
Og så henger de to tingene
nesten organisk sammen.
– Jeg kunne ikke gjøre dette,
hvis jeg ikke hadde hatt hester.
Det er fra arbeidet med hester
jeg kjenner dyrets bevegelser så
godt, at jeg kan lage disse bildene, sier hun. Det fungerer åpenbart godt, for hestefolk er blant
hennes ivrigste bildekjøpere.

Dette, akkurat dette …
Astrid Lien har visst lenge at
det skulle bli utstilling på golfbanen i sommer. Dermed har
hun hatt god tid til å forberede
seg. Med det antallet som må
produseres, for å få frem de 40
bildene som skulle rammes
inn, er det blitt en travel vinter.
– Det måtte være så mange

Det er mulig å forstå hvorfor
Astrid Lien maler hester. Men
hvorfor med akrylmaling, og
hvorfor med slikkepott?
– Jeg har alltid arbeidet med
tegneredskap i hånden, og det
var litt tilfeldig. Jeg skulle sikkert gjøre noe annet med palettkniven og akrylmalingen.
Og så så jeg at det ble noe hestelignende ut av det. Dermed var
det gjort. Den første utstillingen med hester var i 2011 i
Trondheim, forteller hun, og
sier hestene nå ser annerledes
ut, og at de er blitt bedre. Underveis gikk hun over til slikke-
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pott, og nå er palettkniven lagt
på hylla.
Hun kjenner ikke til andre
som gjør noe som ligner på hennes hester og hennes måte å
male dyr på. Men hesten er universell, så man vet aldri.
– Når blir det nok hest?
– Jeg har tenkt tanken, men
hestene mine er svært forskjellige, og det ser hestefolk.

Formgir KVE
Så langt har Astrid Lien solgt
bildene sine fra egen nettside.
Da er det ikke så dumt at både
hun og mannen har fortid fra
reklamebyrå. Og det er fra den
siden av den kreative verden
hun har sin utdannelse og bakgrunn.
Hun havnet på åttitallet i
Trondheims eneste grafiske designbyrå og fikk praksis i alle
deler av faget. Det kan medlemmene i Kunstforeningen
Verdens Ende glede seg over.
Hun står for utformingen av alt
materiell derfra.

