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Nye navn i Gulden Kunstverk

En utstilling for den som vil se vakker kunst. 
. . for den som vil se mangfoldet. . . 
og for den som vil fornye seg.

Med disse fremragende billedkunstnere:
Aino Jensen
Calina Pandele Yttredal
Gro Mukta Holter
Jan Olav Forberg
Randi Kristin Strand
Stein Smaaskjær
Tina Tobiassen
Tom Erik Andersen
Trudy Wiegand
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Tom Erik Andersen

Tom Erik Andersen (f.1964) bor og arbeider i Drammen. 
Han har en lang rekke utstillinger og mange utsmykningsop-
pdrag bak seg. Han er innkjøpt av private selskaper og offen-
tlige institusjoner. Hans kunst har blant annet vært benyttet i 
fagtidskrifter og som bokomslag. Han er også blitt en del av 
skolepensum. En av hans installasjoner er gjengitt i boken 
Dialogos som benyttes i 9. Klassetrinn i grunnskolen. Ander-
sens kunst formidles gjennom en rekke gallerier i Norge. Tom 
Erik Andersen har skapt et gjenkjennelig og særegent utrykk 
og hans surrealistiske motiver formidles gjennom et rent og 
direkte formspråk. Titlene på hans bilder er viktige og kan 
gjerne ses på som en del av kunstverket. Bildene har et grunn-
leggende hovedtema; Oss mennesker og det livet vi lever.
Situasjonene han skaper kan oppfattes som melankolske eller 
humoristiske, men likevel er symbolikken tydelig. Bildene 
gjør oss nysgjerrige og vi vil vite mer! Andersen formidler 
historier som ”snakker” til både hjerte og hjerne.Det er van-
skelig å være likegyldig til hans bilder som han gjerne kaller: 
poetisk surrealisme.



Tom Erik Andersen The selfie generation akryl på lerret   120 x 150  kr  30 000 4
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Tom Erik Andersen With superpowers I don`t fear the darkness akryl på lerret 100 x 120  kr  28 000 5
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Gro Mukta Holter

Gro Mukta Holter (f. 1976) er maler, grafiker, tegner, designer, 
skribent, installasjonskunstner og tekstilkunstner. For to år siden 
ga hun ut boken «Kjære MOR», og i fjord kom kolleksjonen «The 
ART collection» med kunstputer og sjal i samarbeid med Ladyburk. 
Holter har en fast spalte i magasinet KUNST der hun skriver om sin 
inspirasjon. Hun har designet fantasidukken Shwe Shwe Poppis for 
å skape arbeid til kvinner i Soweto – som pågår ennå den dag i dag 
– og dukken har vunnet internasjonal designpris og hedret av blant 
andre Oprah Winfrey, BBC og Ingerid Schulerud. Som liten var Odd 
Nerdrum hennes idol, og hun stod modell for hans maleri «Piken 
med sommerfuglen» som er del av David Bowies kunstsamling. Etter 
Hovedfag på KHIO i 2004 har Holter hatt et 20-talls separatutstill-
inger i gallerier- og kunstforeninger over hele landet og et 50-talls 
kollektivutstillinger. Mottok Oslo Kommunes Kunst og Kultursti-
pend (2010) og Statens Kunstnerstipend, arbeidsstipend for yngre 
nyetablerte kunstnere. og er bl.a innkjøpt av Kunsthøyskolen i Oslo 
og Likestillingsdepartementet samt flere samlinger. Holters kunst-
nerskap handler om å verdsette håndverksteknikker og verdier, der 
identitet og en heuristisk tilnærming står i fokus.
Atmosfæren i motivene omfatter gjenkjennelige elementer, kombin-
ert med en magisk realisme.



Gro Mukta Holter Blå natt           olje/akryl på lerret 120 x 80 kr 20 000 7
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Gro Mukta Holter Lagunen olje/akryl på lerret 100 x 80 kr 20 000 8
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Jan Olav Forberg

Jan Olav Forberg er utdannet billedkunstner og har i tredve år 
arbeidet profesjonelt i mange klassiske teknikker samt med 
street art-relaterte uttrykk med både frihånds- og sjablongar-
beider. 

Han er opptatt av å bruke efaringen fra tradisjonelle teknikker 
innen maleri og grafikk og skape nye muligheter når gatekunst 
møter tradisjon. 

Jan Olav Forberg  er medlem av Norske Billedkunstnere og 
har mottatt støtte til sitt arbeid fra blant andre Norsk Kultur-
råd, NBK, Norske Grafikere og Oslo Kommune.

Forberg  har deltatt på en rekke juryerte og separate utstill-
inger over hele Norge og er innkjøpt til private og offentlige 
samlinger.

I sommer åpnet han et nytt stort atelier og visningssted på 
Fredriksvern Verft i Stavern, der han viser arbeider gjennom 
året for 250 000 besøkende.



Jan Olav Forberg Manhattan Stencilgraffiti på aluminium 150 x 100 kr 28 000 10
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Jan Olav Forberg Omfavnelse Stencilgraffiti på aluminium 80 x 60   kr 9 000 11

FORNYELSE 
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Calina Pandele Yttredal

Calina Pandele Yttredal har utmerket seg nasjonalt og internasjonalt som en 
særpreget og allsidig kunstner. Gjennom sine malerier, lysskulpturer, ut-
smykninger, steds – spesifikke utstillinger, utforsker hun forholdet mellom 
lys, farge og rom. Et tema som hun også har formidlet gjennom sine bøker 
utgitt på Gyldendal Forlag og Fagbokforlaget. Yttredal har en klassisk 
kunstnerisk utdannelse fra akademier både i Norge og utland. For å formidle 
uttrykk omkring det foranderlige i naturen og i menneskers liv, har hun ut-
viklet en teknikk med iriserende og transparente medier lag på lag. Bildene 
endrer karakter i samspill med lyset i omgivelsene. Blant flere banebrytende 
utstmykningsprosjekter, kan nevnes ”Enn om vi kledde fjellet?” bestående 
av 40 verker, i anledning den nasjonale markeringen av Bjørnson året i 2010, 
lysskulpturen ”Wind-Eye” bestilt av Kunstpark Tranøy i Hamsuns rike i 
2014, den 10 m lange lysutsmykningen ved Kirkenes Snowhotel innviet i 
2015, hvor natur og maleri spiller sammen, lysutstmykningen på Paleet Karl 
Johan som ble hedret med ”Kultur og Næringprisen 2009”. Yttredals arbeider 
har vært vist på separat- og gruppeutstillinger både i Norge og i utland, som 
bl.annet New York, Seattle, Miami, Paris, Rio de Janeiro,  Helsinki, og hun 
har deltatt på nasjonale utstillinger, som Høstutstillingen. Hennes arbeider er 
innkjøpt av offentlige institusjoner og private samlere. Calina Pandele Yt-
tredal har utført offentlige portrettmalerier, er en etterspurt kurs-og foredrag-
sholder på høgskoler og konferanser, og har mottatt en rekke stipendier. Hun 
har deltatt i flere TV- og radio programmer, både i Norge og i utland.  



Calina Pandele Yttredal    Exploring New Territory iriserende, akryl på lerret 130 x 89 kr 47 000 13
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Calina Pandele Yttredal            The Cave iriserende, akryl på lerret 65 x 65           kr 21 000 14
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Randi Kristin Strand

Statement - Randi Kristin Strand

Jeg henter inspirasjon fra sanger, musikk og dikt ; i det 
usagte - det jeg kan høre mellom linjene - eller det jeg kan 
finne som en stille hvisken i et dikt. Når jeg hører tekster 
eller musikk som bringer en form for gjenkjennelse eller 
ny- opp-dagelse, da vekkes inspirasjon og fantasi som 
sammen med livserfaring blir tolkninger jeg oversetter i 
et formspråk som er mitt eget.  Uttrykksformer som får 
meg til å reflektere over eget liv - og andres.  Når jeg er 
ute og reiser, eller bare en tur i byen for å handle, liker jeg 
og sitte på en benk å betrakte mennesker som kommer og 
går. Det er noe magisk ved å fange mennesket i øyeblikket 
; noe flyktig som blir frosset - som en slags forevigelse av 
det tapte...Noe å dvele ved - holde fast i - i en kontinuerlig 
strøm av øyeblikk som raser gjennom oss...



Randi Kristin Strand Sunday          Akryl/mixed media   70 x 70 kr 12 000 16
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Randi Kristin Strand  Villfugl Akryl/mixed media    90 x 130   kr 19 000 17
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Trudy Wiegand

Trudy Wiegands store, engasjerende malerier er dristige, eksperi-
mentelle og fulle av energi og befinner seg i krysningspunktet 
mellom abstrakt og figurativ kunst. De ulike arbeidsmetodene 
hun anvender varierer igjennom prosessen. Hennes ekspressive 
arbeidsprosesser hvor store, fysiske bevegelser og malingen 
flyter, kombineres med et fokus på de minste detaljer hvor hun 
bruker de minste pensler. I skjæringspunktet mellom det bevisste 
og det tilfeldige skapes en særegen dynamikk hvor fargesam-
mensetningen er avgjørende. Fargepaletten velges, og deretter 
arbeider hun med fargeblandinger og samspillet mellom ulike 
kulører, nyanser og fargemetninger. Ved hjelp av differensierte 
teknikker eksperimenteres det slik at selv de lyseste pasteller 
fremstår som kraftfulle og materielle. Kontraster mellom det lyse 
og mørke, mellom det harde og myke skaper en særegen stem
ning i kunsten.
Trudy Wiegand er utdannet ved Nydalen Kunstskole i Oslo og 
Waverley Woollahra Art School i Australia. I februar 2016 er 
hun hoved utstiller ved Operafestspillene i Kristiansund.



Trudy Wiegand          Fornyelsen akryl + olje på MDF    130 x 100    kr 21 000 19
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Trudy Wiegand           Lys gjennom mørket        akryl + olje på MDF 100 x 100 kr 18 000 20
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Tina Tobiassen

Tina Tobiassens malerier betegnes som naiv optimisme. Og det råder et 
nokså klart filosofisk budskap i hennes billedverden. Troen på forandring; 
det å bryte ut av vaner og ta sats ut i det ukjente. Men også et tydelig fokus 
på tilstedeværelse, både fysisk og mentalt; det å være tilstede i ens eget liv 
og ta vare på øyeblikkene. Hennes metamodernistiske prosjekt ruller videre 
og har i hennes seneste arbeider et større fokus på historien og minner. Hva 
husker vi av det levde livet? Solfylte somre, gode stunder, barneglede, op-
pdagelser og prestasjoner – alt som et litt slørete «totalminne».

Maleriene er bygget opp av akryl, kull og ørkensand. Motivene er poeng-
terte og figurative, men innehar også en del abstrakte elementer. Bakgrun-
nen eller miljøet som omgir figurene minner om drømmeriske landskaper. 
De er ikke stedsspesifikke, men enhver betrakter vil allikevel kjenne seg 
igjen. Hennes åpne landskaper kan reflektere maritime miljøer, men også 
fungere som metafor for våre tanker og tolkninger. Man blir lett dratt inn i 
Tobiassens billedunivers. Det er kontrastfylt og harmonisk på samme tid. 
Bruken av ørkensand gir et taktilt og personlig uttrykk.

Tina Tobiassen har hatt en rekke separatutstillinger bak seg og er represen-
tert bl.a. hos Galleri Bi-z og Galleri Nobel. Flere offentlige institusjoner har 
kjøpt inn hennes malerier.
Tekst: Henning Johannesen



Tina Tobiassen         Imaginært landskap     akryl på lerret 120 x 150 kr 42 000 22
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Tina Tobiassen          Sats II      akryl på lerret          120 x 120  kr 34 000 23
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Stein Smaakjær

Stein Smaaskjær f. 1971 jobber både som skulptør og maler. Han har en 
sterk palett og en leken tilnærming til sine motiver. Penselføringen er røff, 
men presis. Den får frem karakterene, uten å forskjønne, men bidrar til en 
voldsom vitalitet i maleriene. Stein Smaaskjær har gjort seg spesielt be-
merket med sine skildringer av musikere og slo igjennom som kunstner for 
fullt på 1990-tallet. Han har sitt virke i Tønsberg, og et hvert møblert hjem i 
omegn har allerede en eller flere av Stein 
Smaaskjærs malerier hengende. Tønsberg har et meget godt etablert musik-
kmiljø, med både Slottsfjellfestivalen og flere store jazzklubber, noe bildene 
hans kan bære preg av. Men Smaaskjær er en allsidig kunstner, og kan male 
nær sagt hva han vil. Med utdannelse fra USA og Italia er det ikke uten 
grunn at Rothko, Warhol og Giacometti er blant hans inspirasjonskilder. 
Smaaskjær maler gjerne flotte store abstrakte pulserende fargefeltsmalerier, 
røffe og mørkere landskapsabstraksjoner, så vel som skildringer av men-
nesker, som portrett, alene eller i grupper. 
Maleriene speiler kunstnerens indre sjeleliv, ved at han også selv står mod-
ell for sine egne malerier. Og det friske fargevalget og vitaliteten i maler-
iene med sine to sønner sier noe om hvor viktig denne relasjonen er.
Smaaskjær har hatt en rekke utstillinger i både inn- og utland. Hans dyna-
miske billedverden byr altså på ekspressive verk hvor Smaaskjær deler flere 
av sine opplevde inntrykk, følelser og erindringer.



Stein Smaaskjær Miles away akryl på lerret            150 x 130 kr 47 000 25
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Stein Smaaskjær Cidar café akryl på lerret    200 x 140    kr 69 000 26
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Aino Jensen

Aino Jensen har i 17 år energisk og målrettet bygget seg opp 
som en anerkjent kunstner.

Ainos glasskunst har et bredt spekter og klare formmessige 
særpreg, alltid på jakt etter nye strukturer og dimensjoner. 
Hennes delikate mennesketolkninger og glassverk ispedd met-
aller, har blitt kunstnerens kjennetegn. De siste årene har hun 
gått i en stadig mer skulpturell retning. 

Aino har skapt mer enn 20 unike utsmykninger til offentlige 
bygg og private bedrifter. Hennes største verk, en 14 meter høy 
søyle, beskriver livsyklusen fra begynnelse til slutt. Hun har 
levert over 30 utstillinger i Norge, hvorav 15 separatutstillinger 
og fem juryerte. Statsministerens kontor har innkjøpt flere av 
hennes verk. Denne hjemmesiden gir en oversikt over noen 
verk til en kunstner i konstant utvikling.



Aino Jensen Queen of Shebah fuset glass bodycast 135 x 50 kr 95 000 28
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Aino Jensen Juliette fuset glass bodycast     95 x 40     kr 60 000 29
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I tillegg til prisene kommer 5% BKH avgift
 
 
 

Kontakt
Gulden Kunstverk

post@guldenkunstverk.com
32 23 62 80   - 934 02 977


