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b Med utstillingen «Trash Art»  
håper kulturskolelevene Per Asbjørn 
Reistad (t.v.) og Jonas Aleksander  
Lieng Fentonb i Nome å øke  
bevisstheten rundt gjenbruk.
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MILJØBEVISSTHET: Per Asbjørn Reistads øyne lyser gjennom masken han har laget til utstillingen «Trash Art».   ALLE FOTO: ANDREAS SOLTVEDT

HUND OG HUNDELORTER: Forsøpling har mange greiner, slik Jonas 
Aleksander Lieng Fentons kunstverk illustrerer.

TRASH ART: Her Rami (f.v.), Per Asbjørn Reistad, Jonas Aleksander 
Lieng Fenton og Larissa Hegna og rustning med viktig budskap. 

Elevene ved Nome 
kulturskole byr på 
en utstilling med 
svært aktuelt tema.

b NOME

Siden februar har elevene i visu-
elle kunstfag arbeidet med det 
som nå blir vist fram i Galleri 
Blindramme på Ulefoss sam-
funnshus. Utstillingen «Trash 
Art» åpnet mandag. Med utstil-
lingen ønsker elevene å skape 
større bevissthet rundt plast og 
annen søppel i naturen. 

Vil få folk til å tenke
I «Trash Art» er gjenbruk og re-
sirkulering av avfall, materialer, 

kasserte gjenstander sentrale 
elementer. Metaforer og me-
ningsytringer bidrar også til å 
skape grunnlaget for utstillin-
gen som vises fram til 15. juni.

Per Asbjørn Reistad og Jonas 
Aleksander Lieng Fenton er to 
av i alt 23 elever som deltar med 
arbeider. De to 8.-klassingene 
ser verdien av kunst som arena 
for meningsytring. Reistad har  
blant annet signert et verk der 
et «menneskelig skjelett» er 
kledd med plastrester.

– Hvordan fikk du ideen til 
dette kunstverket?

– Jeg kom over «skjelettet» 
og syntes det virket så tomt. Så 
tenkte jeg – hvorfor ikke lage 
en rustning til «skjelettet» med 
utgangspunkt i temaet vi jobbet 
med, forteller Reistad.

Kulturskolelærer Larissa 

Hegna mener elevenes arbeider 
er forankret i hjerte og sjel.

– Vi vil uttrykke oss og vise 
hva vi er opptatt av, sier hun.

Elsker elevene sine
I det veiledende arbeidet har 
Hegna hatt med seg kunstne-
ren Rami som er utdannet fra 
Damaskus i Syria.

– Det har vært veldig fint å 
være med på dette. Og det har 
vært stort å samarbeide med 
Larissa, sier Rami.

Larissa Hegna roser sin med-
hjelper på samme måte. Hun 
forteller at hun også har et nært 
forhold til alle elevene sine.

– Er det lov å si at jeg elsker 
elevene mine? Jeg blir rørt når 
jeg får se hva som bor i hver 
eneste én av dem, sier kultur-
skolelæreren.

Miljør og tilgrising
For Per Asbjørn Reistad og Jo-
nas Aleksander Lieng Fenton 
kjennes det fint at arbeidet inn 
mot utstillingen nå er fullendt.

– Hva slags følelser gir det at 
mange mennesker skal se hva 
dere har laget?

– Det er fint hvis folk tar seg 
tid til å se det – og gjerne at de 
tenker over budskapet og hva 
som er lagt ned av arbeid for å 
lage det som vises fram, sier Per 
Asbjørn Reistad. 

Jonas Aleksander Lieng Fen-
ton deltar blant annet med et 
verk som viser hund og hunde-
bæsj.

– Budskapet her er enkelt. 
Plukk opp hundebæsjen!

b Andreas Soltvedt
andreas.soltvedt@varden.no

Øyne for søppel

b PORSGRUNN Ælvespeilet 
Sal 1 kl. 18.30. Kulturskolens 
musikkavdeling avslutter 
skoleåret. Stormønstring av 
musikkelever på alle instru-
menter og i mange genre.

Vårkonsert
b SKIEN Vårkonsert i Skien 
kirke kl. 18.00.  Korene i 
Skien kirke holder vårkonsert 
sammen: Barnekoret, Jente-
koret, Skien kantori og To spir. 
Grilling på kirkebakken etter 
konserten. Velkommen!

Plantemarked  
og planteauksjon
b  SKIEN Kl. 18.00. Skien ha-
gelags populære plantemar-
ked i Brekkeparken, hvor du 
får kjøpt svært mange varian-
ter av stauder, busker, urter, 
grønnsaker, sommerblomster 
m.m. for billig penger. Avslut-
tes med planteauksjon, hvor 
du kan virkelig gjøre et kupp 
av sjeldne planter. Kafeen er 
åpen.

Fotoklubbmøte
b KRAGERØ Kl. 18.00. 
Kragerø Fotoklubb. Med-
lemsmøte i Byfjellet 3. etg. 
«Stenmanden». Kveldens 
program er gjennomgang i Nik 
Colletion, hvor Jarle Røyset 
viser hvordan lage fine sort/
hvit-bilder med en fargeklatt 
i. Kveldens konkurranse tar vi 
for oss temaet med «sort/hvit 
- Monocrom» som vi måtte 
stå over sist møte. Vel møtt!

Seniordans
b PORSGRUNN Senior-
dans Porsgrunn kl. 13.30. 
Velkommen til Seniordans i 
Borgehaven! Kom alene eller 
sammen med partner, venn 
eller venninne. Dans er toppen 
for kroppen!

Sykkeltur på stier
b KRAGERØ Topp-Tubes 
inviterer til stikveld i Stabbe-
stadstier med tema om dem-
peroppsett kl. 18.00. Ved opp-
møte litt prat om oppsett av 
dempere. Demperpumper kan 
lånes. kl.18.45: vi reiser ut på 
stien, opplev Hallow’eenRide 
stier i dagslys -  for å teste 
oppsett. Turens varighet ca 2 
timer inkl. pauser for justering 
og spørsmål. Alle typer sykkel 
er velkommen, sti, xc, el-sti, 
enduro, fatbike. HUSK VANN! 

Sommeråpent
b SKIEN Sommeråpent på 
Henrik Ibsen Museum fra kl. 
11.00. Hver uke fram til 31. 
august, alle dager: Henrik 
Ibsen Museum er gården Ven-
støp der Henrik Ibsen bodde 
fra han var sju til 15 år. Også 
utstilling «Henrik Ibsens rei-
se», der du blir presentert for 
Ibsens liv og forfatterskap.  

 

Sommerkonsert
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