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Naturen bortenfor 

Billedkunstneren Tone  
Indrebø henter motivene 
rett utenfor stuevinduet 
på Grindbakken. Jule
utstillingene åpner også 
denne helgen.

1  
Tone Indrebø,  

Galleri Haaken
Hun er en av få kvinner i stallen 
til Galleri Haaken på Tjuvhol-
men. Nå er Tone Indrebø aktu-
ell med separatutstilling hvor 
hun viser 11 malerier med varia-
sjoner av naturmotiver. Alle er 
produsert de to siste årene og 
har titler som Underveis, Nesten, 
Bortenfor og Overgang.

Hun utforsker maleriets mu-
ligheter, og det er figurative 
forankrede naturmotiver hun 
kretser rundt. Ofte tar hun ut-
gangspunkt i hva hun ser uten-
for stuevinduet i leiligheten på 
Grindbakken – hvor hun også 
har atelier.

Det er også spor av telemarks-
natur i bildene, noe som blan-
der seg med Nordmarka og 
Holmenkollen. Hun utforsker 
stadig naturen og hva den gjør 
med oss.

Det er komposisjon, form 
og farger som er det viktigste. 
Lag på lag med maling ma-
ner frem fortellinger om for-
holdet mellom ute og inne. 

Utstillingen står frem til  
18. desember.

2  
Juleutstillingen, 

Kunstnerforbundet, Oslo
Tradisjonen tro åpner Kunst-
nerforbundets juleutstilling 
til advent, slik den har gjort si-
den 1910.

Kunstnerparet Christian 
Tony Norum og Andrea Bakke-
tun har laget årets invitasjon 
med bilde av overlyssalen anno 
2016. 

Kunstnerforbundets saler fyl-
les med kunst og kunsthånd-
verk av noen av Norges fremste 
kunstnere. Flere hundre verk av 
like mange kunstnere i alle sjan-
gere og kategorier er represen-
tert, og i år er det mange unge 
kunstnere med på utstillingen. 
Det er også laget en egen kunst-
bokhandel denne gangen.  

Utstillingen står frem til  
lille julaften.

Bortenfor heter dette motivet av billedkunstneren Tone Indrebø, 
som nå er aktuell med utstilling i Galleri Haaken på Tjuvholmen. 
Foto: tone Indrebø/GallerI Haaken 

Kunstnerparet Christian Tony 
Norum og Andrea Bakketun 
står bak invitasjonen til årets 
juleutstilling i Kunstner
forbundet. 

Ukens kunst

Heidi Borud

Jakob og Nils Ole Oftebro i rollen som Peer Gynt

BILLETTER/GAVEKORT:
www.peergynt.no/jul

TIL DATTER OG SVIGERSØNN
FRA MAMMA OG PAPPA

DERE FORTJENER EN UNIK
OPPLEVELSE SAMMEN.
VI PASSER BARNA – GLED DERE TIL Å
OPPLEVE PEER GYNT PÅ GÅLÅ I AUGUST.

PEER GYNT
PÅ GÅLÅ
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Opplevelser for voksne og pensjonister!

Kursprogram 2017

OPPLEVE LÆRE

HYGGE

NYTE

OPPDAGE

SOSIALT

KUNST

REISER

DATA

TEMA

TEMA

Kulturreise til Rørosmartnan: 19. - 23. februar

Kunst- og arkitekturukemodernismen: 6. - 10. februar
Kurs i Fortellerkunst: 15. - 17. februar

Kurs i Hverdagsjus: 15. - 17. februar

Dataukemed nettbrett: 20. - 24. februar

Erindringsverksted lagminnebok: 27. feb. - 3. mars

Nestor i Melsomvik er et kurs- og inspirasjonssted som gir deg muligheten til å fordype deg
i interessante temaer i fellesskap med andre. Velkommen til et trivelig sted! Kontakt oss så
sender vi program: Ring Anne 33 33 55 00 eller send en mail post@nestorutvikling.no


