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ATELIERET: Sidsel Bergløff ved veven, som er hennes viktigste verktøy.
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Anerkjent Nøtterøy-kunstner stiller ut i byen

Rosa Labyrint i Tønsberg
Lørdag åpner Vestfold
Kunstsenter i Tønsberg utstillingen Rosa
Labyrint med verk av
Sidsel Bergløff. Bergløff etablerte seg
med bolig og atelier
på Duken på Nøtterøy
i 1998.
Sven otto rømcke
red@oyene.no

Kunsthistoriker Tina Rigby
Hanssen leder Vestfold Kunstsenter. Hun forteller at Sidsel

Bergløff gjennom sitt kunstnerskap har arbeidet med tekstil
og vegginstallasjoner i utstillingssammenheng og i offentlige bygg. Om kunstnerens bakgrunn forteller Rigby Hanssen:
– Hun fikk sin kunstneriske
opplæring hos tekstilkunstneren Synnøve Anker Aurdal og
av ektemannen, billedkunstner
Jan Radlgruber. Hos Aurdal jobbet hun seks år som assistent i
verkstedet. Miljøet rundt Anker
Aurdal og Ludvig Eikaas ga
Bergløff den inspirasjonen hun
trengte, og hun eksperimenterte tidlig med billedvev i et abstrakt, geometrisk formspråk.

Investér i solskjerming og få:

• Fjernet sjenerende sollys Gode
• Mørkt soverom
priser
• Behagelig innetemperatur NÅ!
• Fjernet TV-gjenskinn
• Redusert innsyn
• Dekorativ verdistigning

GRATIS befaring/tilbud: 95 300 800 - kjellsmarkiser.no

Rigby Hanssen forteller at
Bergløff gjennom Radlgruber
fikk tilgang til kunstnergruppen GRAS. Den besto av kunstnere som Per Kleiva, Siri Anker
Aurdal, Anders Kjær, Bjørn
Krogstad, Victor Lind, Morten
Krohg, Olav Orud og Willibald
Storn. Radlgruber lærte henne
om komposisjon og fungerte
som en god dialogpartner.
– At hun ble del av dette miljøet, var viktig for Bergløffs utvikling som kunstner. Miljøets
tanker om det kunstfaglige og
kunstpolitiske påvirket henne
til å ta aktivt del i dette arbeidet.
Billedkunstner Ellen Karlowicz fra Veierland forbereder
seg nå på å formidle Rosa Labyrint for barn og voksne.
– Å se Bergløffs arbeider i virkeligheten, er en sanselig opplevelse. Kunsten hennes har referanser til natur. Formene og
bevegelsen i komposisjonene
minner om svaberg, sjø og

UTSNITT: En detalj fra et av verkene på utstillingen.



vind, sier Karlowicz, som har
jobbet aktivt som billedkunstner siden slutten av 1980-tallet.
Hun legger vekt på at tekstilkunst ikke lenger anses å være
en ubetydelig «kvinnesyssel»,
men kunst som angår oss alle.
– Sidsel Bergløffs kunstnerskap og kunstpolitiske arbeid i
foreningen Norske Tekstil-
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kunstnere kan i stor grad sies å
ha bidratt til at den forståelsen
fikk fotfeste.
Utstillingen i Vestfold Kunstsenter blir ledsaget av en publikasjon med et større utvalg av
arbeider og en tekst om kunstnerskapet, skrevet av Tina Rigby Hanssen.
Rosa Labyrint står til 16. mai.

