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Åpner utstilling på Storjord

STORE TEPPER. Ragnhild Monsen er en internasjonalt anerkjent tekstilkunstner som blant annet har smykket ut mange bygg. Foto: Sten 
Nilsen

BILLEDVEV. Ragnhild Monsen er mest kjent for sine billedvever, som 
hun stiller ut på Adde Zetterquist kunstgalleri.

INSTALLASJONER. Ragnhild Monsen stiller også ut installasjoner, 
eller ikoner, slik som disse på galleriet.

Søndag åpner 
tekstilkunstner 
Ragnhild Monsen 
en utstilling på 
Adde Zetterquist 
kunstgalleri.

Humlevenner kommer til Straumen

OM HUMLER. Unn Tveraabak.

I morgen, torsdag 23. mai 
kommer to insektsgale og 
entusiastiske humleven-
ner på besøk til Straumen.

FRANK ØVREWALL
97 79 53 28

SALTDAL: Ragnhild Monsen (70) 
vokste opp på Rognan, men veksler 
nå med å bo både i Norge og Sve-
rige. Nå skal hun ha årets sommer-
utstilling på Storjord.

Kunstnersamtale
Ragnhild Monsen er en av landets 
mest sentrale tekstilkunstnere. 
Hun. viser billedvev og tekstile ob-
jekter i det vakre gjestegalleriet på 
Storjord i Saltdal.
Utstillingen åpner førstkom-
mende søndag klokka 13. Under 
åpninga vil også kunstneren ha en 
samtale om sitt kunstnerskap sam-
men med Kajsa Zetterquist.

I 11 land
Her vil vi nok også få høre Monsen 
fortelle om den spennende reisen 
fra en oppvekst i Saltdal, til utstil-
lingsvirksomhet i 11 land.
Hun har gjort en rekke offentlige 
utsmykninger, og har hatt betyde-
lige separatutstillnger både i Norge 
og internasjonalt.

På Rikshospitalet
I 1997 var hun som først tekstil-
kunstner, invitert som festspillut-
stiller i Bergen.
Hennes mest kjente verk er nok 
det tre ganger 12 meter store billed-
teppet «Universitetet innenfor» 
som henger på Rikshospitalet i 
Oslo.

I Oslo
Ragnhild Monsen hadde en utstil-
ling i Oslo fra 10. januar til 3. feb-
ruar i år.
Her hadde hun billedtepper, til 
dels i store formater, sammen med 
en serie mindre objekter, kalt ikon-
er. Ikon-serien har blitt til parallelt 
med teppene og er fra de siste fem 
årene.
Hun var for øvrig den den første 
tekstilkunstneren som ble invitert 
til festspillutstiller i Bergen. Det 
skjedde i 1997.

frank.ovrewall@saltenposten.no

SØRFOLD: I forbindelse med den 
«Grønne måneden mai» har Indre 
Salten hagelag invitert to kunns-
kapsrike damer til å formidle noe av 
det de kan om de insektene som vi 
er svært avhengige av for at vi skal 
kunne høste både bær og planter.
Arrangementet som begynner 
klokka 17.30 er åpent for alle og 
det er gratis for store og små.
Gjennom foredrag og praktisk 

«arbeid» skal de gi deltakerne en 
spennende ettermiddag på og uten-
for Vaffelhjørnet på Straumen.
Mangeårig leder av hagelaget på 
Nesna, Unn Tveraabak er utdannet 
biolog. Med seg har hun Karin Stoll 
som også har utdanning som bio-
log. Hun er også med i teamet som 
arbeider med den Naturlige skole-
sekken, og er derfor godt vant med 
å legge fram stoff for også den yngre 
garde.
De to entusiastiske damene har 
blant annet med seg et fraflyttet 
humlebol, humlekasser og inse-
kthotell samt oppskrift på hvordan 

men kan lage humlekasse og inse-
kthotell.

frank.ovrewall@saltenposten.no

Avlyser workshop
i Valnesfjord
Det var ikke mange nok 
som hadde meldt seg på.

VALNESFJORD: Onsdag 22. mai 
skulle Valnesfjord nærmiljøutvalg 
arrangere workshop i Fellesheimen 
om Løkåsåsen. Der den gamle sko-
len ligger, skal det bli boligområde, 
og tanken med workshopen var å få 
innspill som kunne bringes videre 
til Fauske kommune.

Det var planlagt både foredrag, 
gruppearbeid og befaring i områ-
det.
Mandag morgen ble arrangemen-
tet avlyst, og følgende melding ble 
postet på Facebook:
– Workshopen må dessverre avly-
ses på grunn av få påmeldte. Vi be-
klager!

eva.winther@saltenposten.no


