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Samarbeidsidé

Anne Bekkelund og Marie-Ann Mürer job-
ber separat med hver sine prosjekter uten 
felles utgangspunkt, teknikk eller idé. Anne 
med skulptur og Marie-Ann med grafikk. 
Skogmuseets gallerirom er 17x 10 meter og 
høyt under taket med overlys. Så da de fikk 
mulighet hos dem, kom idéen om å lage 
et felles monteringsprosjekt av utstillingen 
for å få rommet til å fungere best mulig. 
Fellesprosjekt består i å montere skulpturer 
og grafikk opp mot hverandre for å lage en 
ekstra spenning i utstillingen. Rominstallas-
jon interesserer begge fra felles bakgrunn 
i prosess- og romkunst. Dermed ble det 

et tredelt prosjekt; Anne Bekkelunds 
prosjekt WALKS, Marie-Ann Mürers 
tanker rundt botaniske mønstre, pluss 
fellesarbeidet med et romutforming-
sprosjekt som hadde til hensikt å få 
rommet til å fungere som et miljø å 
bevege seg i og gi opplevelser gjennom 
møtene mellom de to kunstnernes 
visuelle uttrykk og ulike innhold.
Det krevde tid til diskusjoner, model-
larbeid og planlegging. Prosessen ga 
kunstnerne nye tanker omkring hva 
som skjer når ens egen ideverden blir 
flyttet ut av atelieret og må forholde 
seg kommunikativt med en annen 
kunstners arbeider.
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Montering

Foto: Grethe Britt Fredriksen



Utstillingen

Gjennom arbeidet med planleggingen av utformingen av rommet, kom det fram et behov for 
å lage noen møtepunkter gjennom å ha med bygde elementer. De ble snekret sammen av 
MDF-plater og malt hvite. Størrelsen på rommet og det sentrale lyset fra taket ble bestem-
mende for at veggene i hovedsak ikke skulle brukes til montering for å åpne rommet. 
Ved å tilrettelegge for en “vandring” og bruke hele gulvflaten, ble det mulig å finne nye 
vinkler og sammenstillinger av skulptur og bilde som ga mer intimitet og ro for betrakteren. 
Bilde og skulptur begynte å snakke sammen.
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Anne Bekkelund

WALKS
Min kunstneriske virksomhet har i lengre tid bestått i å undersøke en sted og tidsrelaterte  
problemstilling i et skulpturprosjekt. I et landskap finnes et mangfold av spor, geografiske, biolo-
giske, historiske, som alle uttrykker seg visuellt i underlaget vi beveger oss på. Over tid skapes og 
bevares uttrykk som forteller om handlinger gjort av mennesker eller av naturens egne krefter. 
I små områder er detaljrikdommen stor. Det pågår en evig forandringsprosess som gir oss mulig-
heter til å erfare, oppleve og se sammenhenger.
Gjennom et visuellt uttrykk ønsker jeg å fortelle om opplevelsen av å gå på et naturlig underlag. 

Steinmjøsa 1



Anne Bekkelund

Fjellsti 2 og 3 - detalj

Steinmjøsa 2  - fra to sider

Ved hjelp av foto og skulpturer blir minner fra 
en vandring i et landskap flyttet til et annet rom. 
Skulpturene fungerer som minnepunkter.
Skulpturene er laget av papir, og formene er 
uten annen funksjon enn å bære et skall sam-
mensatt av små fotobiter.
Det visuelle rommet, tidsrommet, er satt sam-
men av små prikker, punkter. På sammen måte 
som fototeknikken består av millioner av punkter 
som leses som todimmensjonal informasjon 
om det tredimmensjonale rommet, landskapet.
Kulturlandskapet rundt innsjøen Mjøsa er mitt 
nærmiljø, og det er fra utallige vandringer på 
stier og områder der jeg søker, punkt for punkt, 
etter visuelle spor.

Anne Bekkelund



Anne Bekkelund

Steinmjøsa 3 - sett fra den andre sidenSteinmjøsa 3

Steinmjøsa 4 Steinmjøsa 5 



Anne Bekkelund

Steinpunkt - sett ovenifra



Marie-Ann Mürer

Jeg har alltid arbeidet med kommunikasjon — 
oppmerksomhet rundt hva som oppstår når 
to virkeligheter, eller deler av to virkeligheter 
møtes. Ikke kompliserte konstruksjoner, men 
de enkle og hverdagslige tilfeldigheter. Det har 
ført til at jeg har arbeidet mye med collage, 
både i skulptur og bilder.

Temaet i denne utstillingen har vært nærhet 
til planter i naturen. Hvordan kommuniserer 
jeg og hva lærer jeg. 
Vi bruker ofte naturen til å hente betydninger 
og konstruerer forenklete symboler som vi 
bruker i hverdagslivet. Jeg forsøker å forsterke 
samspillet som oppstår og å ”personifisere” 
plantenes uttrykk. 

Teknikken er grafikk; for det meste dyptrykk 
fotopolymer. Ulike fibermaterialer har vært 
et gjennomgangs- materialtema. Til denne 
produksjonen jobber jeg også med eget laget 
klutepapir av farget bomullstøy. Det gjør den 
grafiske teknikken mer konkret, står mer 
alene som objekt og får et mer fysisk preg.

Hundekjeks 95x60 cm



Marie-Ann Mürer

Primula - 65x60 cm

Min mor, Gunvor Mürer var 
tekstildesigner og jobbet 
hele sitt yrkesliv i norsk 
tekstilindustri. Mange hjem 
og offentlige institusjoner har 
fremdeles gardiner og duker 
som hun har designet. Men de 
første årene etter krigen laget 
hun mønster til tapeter etter 
oppdrag fra Vallø Tapetfabrik 
ved Tønsberg. Disse tidlig 
50-tallstapeter, som jeg har 
noen ruller av, har vært det 
direkte grunnlag og inspira-
sjon til dette prosjektet. De 
i utganspunktet håndmalte 
mønstre og planter er plukket 
ut ett for ett og blitt fremhevet 
med det personlige uttrykket 
hver av dem har. 
For meg har det vært en glede 
å ”samarbeide” med min mor. 
Samtidig har det ført meg 
videre i undersøkelsen av 
hvordan vi omskriver og bear-
beider naturuttrykk og bruker 
det som speil i eget liv.

Marie-Ann Mürer



Marie-Ann Mürer

Bregne - 65x42 cmSommernatt - 21x27 cm



Marie-Ann Mürer

Allium - 43x43 cm



  

Foto i denne boken der fotografen ikke er nevnt, er 
tatt av Marie-Ann Mürer og Anne Bekklund.
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