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Øyene

Fargerike ikoner

Grete Næss Ruud på Tjøme er
innkjøpt av Riksgalleriet, hun
har vist billedtepper på Prøysenhuset og stilt ut i Kunstnerforbundet. På Kunstforeningen
Verdens Ende stiller hun ut
ikoner.

Kunstneren i Flekkenveien på Tjøme maler
ikoner. I år er hun invitert som én av to hovedutstillere på juleutstillingen til Kunstforeningen
Verdens Ende. Der får hun det store rommet. I
grafikkrommet fylles veggene av grafikeren
Nina Due fra Oslo. I tillegg blir det juleverksted
for barn og familier.
Tjøme-kunstneren er rask med å plassere
seg selv:
– Jeg er ikke ikonmaler, men har interessert
meg for ikonen som billeduttrykk siden jeg som
17-åring så gamle russiske ikoner på Nasjonalgalleriet.
Det skulle gå 40 år før det ble ikonmaling for
henne. I mellomtiden tok hun Statens kunst- og
håndverksskole og deretter Statens kunstakademi. Først tekstil og så maleri. Til sammen ble
det i overkant av åtte år.
– Jeg arbeider ikke med ikonen ut fra dens
egentlige religiøse formål, men ut fra hvilket
inntrykk ikonene gjorde på meg med sitt billeduttrykk, sier hun.

tjømekunstner: Grete Næss Ruud med en av sine ikoner. 

handle platene. Jeg preparerer platene med harelim, trekker dem med tynt stoff og påfører
minst tolv tynne lag med gezzo, som gir en god
sugende grunn.
Det tar cirka én uke med lange arbeidsdager å
lage ti plater. Malingen lager hun også selv. Hun
bruker eggtempera, som er en av de eldste kjente malingtypene. Den består av fargepigment,
eggeplomme, vann og noen dråper eddik.

På Kunstforeningen Verdens Ende stiller
hun ut ikonene sammen med akvareller og noe
hun kaller ikonoider, som betyr noe ikonlignende. Hun synes de forskjellige arbeidsformene
virker befruktende på hverandre og langt på vei
møtes.
– Når jeg arbeider, er jeg nysgjerrig på om jeg
får se noe jeg ikke har sett før, men som likevel
føles gjenkjennelig, noe jeg kan lengte etter å få
se, sier hun.
Etter endt utdannelsen kom det to barn, og
det ble lite av nødvendig ro til malerarbeid.
Til tross for det og manglende atelier, ble det
separatutstillinger i Galleri Moderne Kunst og i
Kunstnerforbundet, og det ble offentlig innkjøp. De to første separatutstillingene ble laget
på spisestuebordet med utsikt til oppvaskbenken.
Etter hvert ble det mer forutsigbare rammer.
Men i løpet av denne tiden hadde hun pådratt
seg belastningsskader som følge av gal arbeidsstilling, og det førte til mange års opphold.
Da hun så ville, og kunne, arbeide seg tilbake
til kunstnerisk virksomhet, begynte hun å strikke lapper. Lappene ble til tepper, og teppene ble
mer og mer avanserte. Hun lekte seg med diverse dekorative elementer, som knapper, andres
uavsluttede broderier, gull og glitter.
Arbeidet med teppene førte til utstilling på
Prøysenhuset i 2001, hvor Åge Aleksandersen
var festivalmusiker. Noen av teppene henger
permanent på Sveinhaug gård og historisk pensjonat på Ringsaker og på Sentralsykehuset i
Akershus.
– Arbeidet med teppene viste meg at det var
mulig å kombinere de mest forskjellige uttrykk,
og det har jeg tatt med meg i ikonene og i alt jeg
arbeider med.
For rundt ti år siden ble Grete Næss Ruud alvorlig syk. Da bestemte hun og mannen seg for
at tiden var inne til å realisere gamle drømmer.
Det førte til huskjøp og verksted på Tjøme og til
ikonkurs i Århus hos Inge Larsen-Ledet. Ikonmaleriet skulle læres grundig. Hun ville lære
teknikken og lærte etter gammel oppskrift å
male i russisk-ortodoks tradisjon. Det er først
når man mestrer den tekniske delen, at frigjøringen begynner.
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HUS PÅ HOLTANE: Grete Næss Ruud har de

siste ti årene bodd i Flekkenveien. Verkstedet kan
skimtes i bakgrunnen.

– Det kan være vanskelig å forstå at en så bundet form kan være så frigjørende. Det var en
overraskelse for meg også. Med ikonen har man
ikke uendelig med muligheter. Teknikken er i
seg selv langsom, og det er rammer som ikke bør
forseres, sier hun og forteller at hun kan bruke
opptil hundre timer på en ikon.
– Jeg gjør alt selv, bortsett fra at jeg får god
hjelp av en nabo med å kutte og overflatebe-

– Hvordan skal publikum forholde seg til dine
ikoner?
– Det må være opp til den enkelte som ser. Om
noen kjøper et verk og tenker at de går hjem
med en ikon eller med et maleri, har jeg ingenting med. Heller ikke om de vil legge et religiøst
innhold i arbeidet.
Grete Næss Ruud sier at mange får assosiasjoner til jul når de tenker på ikoner, selv om ikoner
ikke har noe med jul å gjøre.
– Jeg vil tro det skyldes stemningen og fargene vi forbinder med julen. Det blankpussede
sølvet, kobberet og messingen, lysene på treet,
det røde og grønne og den hvite snøen forbindes med ikonens bladgull, mettede farger i dype
klanger og skinnet fra overflatebehandlingen.
Grete Næss Ruud har aldri fått noen geistlig
tilbakemelding på sine ikoner. Men hun har fått
positiv respons fra dypt religiøst hold, til tross
for at hun kan velge å erstatte Jesusbarnet med
maleren Frida Kahlo eller med en epleblomst
malt av kunstneren Georgia O’Keeffe.
Til tross for at arbeidet med ikonene er en viktig del av Grete Næss Ruuds liv, bruker hun mer
tid på andre kunstneriske uttrykk. Da kan det
være godt å male ikoner innimellom, fordi de i
noen grad er skjematiske. Det gir en egen ro å
bruke opptil hundre timer på et arbeid hvor
rammene i stor grad er gitt.
Grete Næss Ruud er innkjøpt av Riksgalleriet,
Oslo kommunes kunstsamlinger og Akershus
fylkeskommune. Juleutstillingen i Kunstforeningen Verdens Ende åpner lørdag 26. november og er åpen i helgene fram til og med søndag
11. desember.

PÅ VEI TIL UtSTILLING: En ikon, eller kanskje

det er en ikonoid.
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