Motekunst: Designer Kjersti Vatle Toresen stiller ut sine nyeste
kreasjoner på juleutstillingen. Blant annet denne sorte kjolen som
har vært avbildet i motebladet Elle.

Kunstfryd
i julefred
Unge, utfordrende
uttrykk og ettertenksomme, tilbakelente verk
går hånd i hånd på årets
juleutstilling på
Risøbank.
Av

MARIUS LOLAND
– I år har jeg tatt med en del katter som jeg har laget den siste tiden. Jeg har gått fullstendig i
kattemodus, sier keramiker

Pakker ut: Frøydis Eriksson
Erstad og ti andre kunstnere med
tilknytning til Mandal er i disse
dager travelt opptatt med å
pakke ut og henge opp bildene til
juleutstillingen som åpner neste
fredag på Risøbank.
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LINDESNES

Kristin Antonsen.
Hun pakker ut verkene sine
på Risøbank, hvor hele elleve
kunstnere forbereder juleutstillingen neste fredag. Alle har tilknytning til Mandal, men der
stopper likheten.
– I år er en del unge kunstnere med, og det er veldig mye
forskjellig. Alt fra det tøffe til
det pene og ﬁne, sier utstillingsansvarlig Therese Klev.

Trofaste og nye krefter
På plakaten for utstilling ﬁnner
vi anerkjente billedkunstnere
som Arvid Pettersen og Frøydis
Eriksson Erstad.
– Dette må være et av Norges

Kattemodus: Keramiker Kristin Antonsen stiller for første gang ut sine nye kattekreasjoner i keramikk.

beste utstillingslokaler. Det er
så nært naturen og har så vidunderlig lys, sier Eriksson Erstad,
som har utstilt på Sørlandsutstillingen hele tre ganger.
Men litt lenger inne i korridoren lurer nye krefter.
– Dette er første gang jeg er
med på en kunstutstilling. Men
det ﬁnnes bare et av hvert plagg,
så det er jo små kunstverk det

Naturens ro: Thor Ivar Hansen stiller for første gang ut på
juleutstillingen på Risøbank. – Det er et bra selskap å være i, sier
billedkunstneren.

Lørdag 22. november 2008

også, sier designer Kjersti Vatle
Toresen (28).
Hun henger opp en svart kjole fra høstens kolleksjon, som
blant annet har vært avbildet i
motebladet Elle. Siden hun gikk
ut fra linjen «kjole, drakt, søm»
på Mandal videregående skole i
2000 har hun bemerket seg.
– Jeg er veldig glad for at jeg
ble spurt om å være med her.

Det er veldig gøy å kunne vise
noe fram i Mandal, sier mandalsjenta.
Torje Sæbø (27), Susanne
Quist (24) og Yvonne Hetlevik
(25) er andre unge kunstnere
som stiller ut i år, i tillegg til
Kjellaug Grimsby Mydland, Alf
Christian Løland Hvaring, Margit Midling, Torill Hesland og
Thor Ivar Hansen.

Tilbakelent: Dette stemningsfulle maleriet er det Kjellaug Grimsby
Mydland som stiller ut.

