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Øyene

Fra strålende uts
til kjellerlekkasje
Etter 33 år med
kunstnerisk vekst og
utvikling, synes
billedkunstner Era
Leisner tiden er
moden for å vende
tilbake til Tjøme. Hun
reiste fra Ødekjære.
Nå blir hun bofast i
Dalen.
Sven Otto Rømcke

«F

orførende og
lekkert,
superdetaljert og fargesterkt»,
skriver Dagsavisens kunstanmelder Lars Elton om Era Leisners malerier.
Kunstneren er vokst opp på
Ødekjære på Tjøme og har
åpenbart fått gener fra sine
kunstneriske foreldre: Marianne Leisner er landskapsarkitekt
og Rolf Jacobsen er arkitekt.
Begge forteller at Era har skapt
kunst nesten fra hun ble født,
for 33 år siden.

Kjøpte atelier på rot
Lars Elton gir seg ikke med adjektivene i innledningen og
fortsetter «Som maler er hun
en mesterlig tekniker som setter sine realistiske kvinneportretter inn i en sammenheng
preget av det surrealistiske».
Dette var ikke Eras første utstilling. Dermed visste mange
hva de gikk til og hvorfor. Det
resulterte i at Galleri Ramfjord
ved Bislett var stappfullt på åpningen. Den tradisjonelle åpningsvinen gikk unna. Det
gjorde også maleriene og trykkene.
– Jeg har levd av kunsten i sju
år, men nå har det virkelig tatt
av, sier den begeistrede småbarnsmoren. Hun forteller at
ettåringen hjemme har presset
henne inn i noe som minner
om vanlig arbeidstid.
Som om ikke det er nok, har
hun og mannen det siste året

hatt hendene fulle med å pusse opp det gamle huset de har
kjøpt i Dalsveien på Tjøme.
Men heller ikke det var nok. En
kunstner trenger et atelier.
Derfor kjøpte de like godt et
atelier på rot.
I sentrale Frognerveien i
Oslo hadde noen bygget et
funkishus på 50 kvadratmeter.
Det likte nabolaget dårlig. Derfor ble det en vinn vinn-situasjon da Era og mannen kjøpte
og flyttet huset, og naboene
kunne senke skuldrene. Billig
fikk de det også. Om et års tid
tar Era Leisner med seg barn,
mann, staffelier og lerreter og
flytter til Dalsveien, hvor det
allerede er et lite kunstnermiljø.

Lykkelig fornøyd
– Hvordan er livet etter en utstilling som samme Lars Elton
også omtalte som «så lekker at
du nesten blir blendet?
– Det har ført til mange morsomme henvendelser og oppdrag som en direkte følge av
utstillingen. Noen vil se mer,
og gallerier ønsker å vise mine
ting, sier en kunstner som smiler så bredt at det nesten går
helt rundt.
– Jeg er lykkelig fornøyd
med situasjonen, sier hun.
Samtidig opplever hun at
suksessen gir henne et pusterom som tillater å bruke litt
mer tid på et byggeprosjekt
som har gått litt for lut og kaldt
vann. Ikke minst kaldt vann,
siden det kraftige regnværet i
det siste førte med seg en solid
vannlekkasje i kjelleren i Dalsveien.
Da er det fint at hun har funnet et galleri som tar et slags
totalansvar for kunstnerne
sine.
– Hittil har jeg slitt med all logistikken selv. Det er mye arbeid. Bare det å pakke og få
sendt et maleri og alt det andre
som hører med, er en krevende
jobb. Markedsføringen står galleriet også for. Derfor er det
verdt den provisjonen noen synes er litt høy.

Ingen klare idealer
Galleri Ramfjord har en tilleggsdimensjon som Era Leisner har nytt godt av.

FORNØYD KUNSTNER: Era Leisner i galleriet i Schwensens gate i

Oslo med to bilder som ikke ble solgt i denne omgangen. Det var det
Foto: Sven Otto Rømcke
imidlertid mange andre som ble. 

– Miljøet her er hyggelig, og
alle kunstnerne backer hverandre. En gang hvert år er det
dessuten et kunstnerkollektiv
her. I en måned står et antall
kunstnere i galleriet og maler
sammen. Det er kunstnere fra
flere land, og vi blir et faglig fellesskap. Det eneste jeg har sett
av noe tilsvarende her i Norge,
er hos Dorthe Endresen på
Gamle Ormelet.
– Hva driver deg?
– Morsomt spørsmål. Det er
det at jeg liker å tegne. Det å få
det til. Det er veldig moro når
jeg klare å få det til å fungere.
Men overbygningen er noe flytende som vil forandre seg. Det
dreier seg om at jeg får lov til å
tegne, og at jeg får lov til å
strukturere det.
– Med din detaljrikdom og
nøyaktighet er det mulig å assosiere deg med Odd Nerdrum,
slik også Lars Elton gjør.
Era Leisner forstår spørsmålet, men er ikke uten videre villig til å bli sammenlignet med
ham. Og så legger hun til:
– To malere kan ha helt ulike
teknikker og veier frem til noe

som ligner.
– Idealer og forbilder?
– Så absolutt! Samtidig er jeg
blank når jeg maler og tenker
ikke så mye underveis. Jeg har
egentlig litt flaks fordi jeg ikke
har klare idealer, sier hun og
legger til at hun ikke engang er
sikker på om hun ville hatt sine
egne bilder på veggen.

Kanskje magisk realisme
Etter tolv sommere som medarbeider på Gamle Ormelet, er
Era blitt godt kjent med arbeidene til Lars Elling og Edyta
Sobieraj, og hun legger ikke
skjul på at de to har betydd
mye for henne. Men det skal
godt gjøres å finne spor etter de
to kunstnerne i bildene hennes.
– Jeg har en idé når jeg begynner på et bilde, men det behøver ikke å være den samme
ideen hele tiden mens jeg maler. Hva det blir, vet jeg først
når jeg er ferdig, sier kunstneren som maler så stramme bilder at man skulle tro de var
nøye planlagt.
Som mange andre kunstne-
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stillingskritikk i Oslo
i Dalsveien på Tjøme

ET TYPISK ERA LEISNER-BILDE: Det heter «Tulips», er 95 x 120

cm, og teknikken er akryl på lerret.

PÅ TIDE MED EN
tatt av: - Jeg har levd av kunsten i sju år, men nå har det virkelig tatt av, sier Era Leisner. 


re, har hun et noe muntert forhold til kunsthistorikeres tolkning av bildene hennes.
– De forteller historier jeg
ikke kjenner igjen. Tolkerne må
ha flaks for å si hva jeg har
tenkt. Jeg eksperimenterer underveis, slik Munch gjorde.
– Er det mulig å sette noen
merkelapp på det du gjør?
– Kanskje en litterær sjanger,
magisk realisme. Figurativt,
men konstruert, magiske landskap. Ikke helt absurd, men litt
en drømmeverden. Kanskje litt
i retning Frida Kahlo.

Kortstokk, bøker og spill
– Når oppdaget du at det måtte
bli kunstens vei?
– Det har alltid vært ganske
opplagt. Bortsett fra en kort tid
i tenårene. Det har ikke vært
det at jeg spesifikt ville bli
kunstner, men jeg ville bli tegner. Jeg kunne blitt flere ting,
som illustratør eller avistegner.
Det startet tidlig. I en alder
der jenter ofte er opptatt av
dukker, tegnet Era kortstokker,
bøker og spill.
– Etter hvert erkjente jeg at

FOTO: Sven Otto Rømcke

jeg var kommet så langt at det
var for sent å snu.
Det blir tydeliggjort av det utdannelsesløpet Øyene har
komprimert i CV-en som følger
dette oppslaget. Samtidig lå det
en liten tvil der frem til hun for
fem, seks år siden skjønte hun
har den arbeidsmoralen som
skal til.
– Uten den har man ikke
sjans. Det handler om å jobbe

døgnet rundt. Og det har jeg
gjort. Men med barn og mann
måtte jeg ha struktur og jobbe
med bestemt arbeidstid.
Om et års tid vender hun tilbake til barndommens Tjøme.
Da har hun reist mye, sett og
gjort mye og studert mange steder. Hun synes hun har bevist
nok for seg selv til at det er trygt
å komme hjem.

CV – Era Leisner

Utdannelse:
■ Bild och berättande, Högskolan för konst och design, Göteborg, 2015
■ Kunsthistorie BA, UiO (UiO) 2011–2014, ett semester ved Det norske
instituttet i Roma
■ Fine art Painting, Edinburgh College of Art, 2008–2011
■ Hospitant ved Jan Matejko Art Academy, Krakow våren 2008
Separatutstillinger
■ Galleri Ramfjord, Oslo
■ Galleri Briskeby, Oslo
■ Galleri Kragerø
■ Galleri Frie Kunster, Oslo
■ Galleri BKD, Tønsberg
■ En rekke kollektivutstillinger
■ Artist in Residence, Galleri Ramfjord, juni 2020 og august 2021
■ Lærer ved kurs i landskaps-maleri, Bygdøy, august 2019 og 2021
■ Lærer ved malekurs i landskapsmaleri, Transilvania, september 20172019
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