
Med Elise Gegauff «hematt»
fra London, og Johan
Söderström som første-
gangsutstiller, er det stor
kunst og viktige budskap
som gjelder i Kauffeldt-
gården.

Ragnhild Fladsrud
*ragnhild@gjoviks-blad.no

Lørdag åpnet Elise Gegauff og
Johan Söderström sin felles
utstilling på Gjøvik.

– Åpningen har vært kjempe-
bra. Mange kom og var interes-
sert i det som ble stilt ut, sier
Gegauff, som nå er tilbake på
Gjøvik etter fullført bachelor i

billedkunst fra University of the
Arts London.

Stor kunst

– Jeg har seks bilder som jeg stil-
ler ut, forteller hun, og hun pre-
senterer, bokstavelig talt, stor
kunst. To av bildene har målene
180 ganger 180 centimeter.

– Det siste halve året fikk vi
beskjed om å male så store bilder
vi bare kunne, noe som også
handlet om å bli lagt merke til
for ikke å drukne i mengden.
Som utenlandsk student var dette
ikke så praktisk med tanke på å
få det med hjem, så jeg måtte
planlegge nøye, slik at det var plass til bildene på flyttelasset,

smiler Elise, som har oljemaling
og akrylmaling med «airbrush»
som sine teknikker.

– I uttrykket er jeg opptatt av
kontrasten i det ekte og uekte og
hvordan man plasserer seg selv i
dette, sier Elise. Hun trekker
parallellen mellom film- og tea-
tersett, som skapes som noe som
vi kan tro er ekte, opp mot hva
hun selv ser som det mest ekte vi
har rundt oss, og ikke legger
merke til i det daglige. Universet.

Menneskers rettigheter

Kunstneren Johan Söderström
kommer opprinnelig fra
Eskilstuna i Sverige, men etter

studier ved kunstakademiet i
Trondheim havnet han i Oslo,
hvor han har blitt.

– Det er første gang jeg holder
utstilling på Gjøvik, forteller
Johan. Hans kunstneriske sær-
preg er at han bruker grov og fin
sparkel i grått og hvitt i sin kunst.

– Jeg har 10 til 12 bilder med i
denne utstillingen, hvor jeg blant
annet har fire bilder som er en
del av en påbegynt serie kalt
«Entitled», som betyr navngitt.

– Det er på sett og vis et ord-
spill da abstrakte bilder ofte er
«untitled» - eller ikke navngitt,
sier han. Det ligger en dypere
mening bak. At alle har rett til et
navn og ha de samme menneske-

rettighetene, uansett hvor de
kommer fra i verden.

– Tanken er at dette skal bli en
serie med 30 bilder, da dette er
antall artikler i menneskerettighe-
tene, sier Johan.

Utstillingen i Kauffeldtgården
varer til 18. mars.
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Stor kunst og viktige
budskap på utstilling

Skibladner er et flytende museum som bør tilføres kapital
Oplandske dampskibsselskap trenger å stabilisere seg,
med påfyll av aksjekapital. I disse dager inviteres fylkes-
kommunene og kommunene som ligger rundt Mjøsa til
å øke sine aksjeposter i det ærverdige selskapet.

Etter massiv medieomtale og enorm interesse takket
være NRKs sommersendinger, får dette kanskje noen
til å undre. Men det handler om å skaffe en solid platt-
form. For det har vært mange dårlige år, rent driftsmes-
sig. Vi husker år med høy vannstand eller lav vann-
stand, eller elendig vær. Da har det ikke alltid vært like
mye i kassa etter sesongslutt. I år snakkes det om at

det kan bli storflom i Mjøsa igjen, dersom all snøen
smelter i raskt tempo. Så det er ingen som helt vet fra
sesong til sesong hvordan det ser ut på bunnlinjen i
regnskapet.

Dette handler også om noe annet. Skibladner er et
flytende museum. En båt som har fartet på Mjøsa
siden 1856. Opp gjennom årene har hjuldamperen
måttet tåle mye juling. Nødvendig vedlikehold er gjort,
men ikke alltid på beste måte. I mange år er det blitt
jobbet for å tilbakeføre Skibladner til slik den en gang
var, om det ikke er alt som skal tilbake til 1856. Og

vedlikehold og restaurering er nødt til å fortsette, hvis
det skal være mulig å ta vare på det flytende museet.
Selvsagt er det en stor påkjenning for båten når den til
tider må driftes hardt for å få penger i kassa. Heldigvis
har Mjøsas hvite svane kommet under Riksantikvarens
vinger. Likevel er det ikke ubegrenset med midler å
hente, det er mange om beinet.

Vi forstår godt at Skibladner trenger å styrke kapita-
len på denne måten. De som nå er forespurt om å
bidra med mer enn den årlige støtten, bør gjøre det
uten å blunke. Skibladner er viktig for hele Innlandet.

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen     •     7. mars 2018
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Dødsfall
Meldte dødsfall ved Gjøvik
tingrett:
Unni Bjerke, født 1959, døde
16. februar.
Ole Furuseth, født 1930, døde
18. februar.
Jorun Stensvold, født 1927,
døde 15. februar.

Elise Gegauff presenterte stor kunst under utstillingsåpninga i Kauffeldtgården i helga. (Fotos: John
Knut Bakken).

Johan Söderström holder sin første ustilling i Gjøvik, og bruker fin
og grov sparkel i sine kunstuttrykk. Her med bildet «Spread 4».

Elisabeth Fraas i Gjøvik kunstforening overrakte blomster til de to
kunstnerne under utstillingsåpninga på lørdag.
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