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1302 fra serien M
etam

orfose, akryl på lerret, 95 x 75 cm
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K
ari Elisabeth H

aug skaper sin 
kunst fra en indre nødvendighet 
basert på et ønske om

 å kom
m

e 
næ

rere det fundam
entale ved m

en-
neskets eksistens. For å støtte egne 
erfaringer søker hun i m

aterien og 
knytter til seg forfattere, tenkere 
og kom

ponister som
 berører henne, 

dette går som
 en rød tråd gjennom

 
hennes kunstnerskap. 

Året starter i H
alden Kunst-

forening hvor hun viser serien 
Lycas sang bestående av verkene 
Lycas sang, Sjelens bolig, Løsriv-
else, Trøst, M

ot oppvåkning og Den 
harm

oniske hagen. H
un henter in-

spirasjon fra den engelske poeten 
W

illiam
 Blakes dikt The little G

irl 
lost and the little G

irl found og den 
østerrikske kom

ponisten G
eorg 

G
ottscham

el. Serien handler om
 

løsrivelse, håp og utfordringer 
m

ennesket m
øter.

I m
ars deltar K

ari Elisabeth i 
pilotprosjektet « Kunst og kirke» 
i Sande. Prosjektet er knyttet opp 
til «M

aria budskapsdag» som
 et 

skapende elem
ent. H

un åpner 
m

ed intuitiv m
aling til kantor 

Bjørn Luksengårds spill på orgel. 
I løpet av uken har hun en presen-
tasjon av kunsten hvor hun viser 
og redegjør for hovedtrekk og på 

hvilken m
åte m

usikken og kirk-
erom

m
et påvirker arbeidet. U

ken 
avsluttes m

ed kunstnersam
tale 

og det ferdige verket Forventning. 

N
este utstillingsprosjektet 

Sangen om
 jorden foregår i G

alleri 
BK

D i Tønsberg der hun viser 
arbeider inspirert av kom

pon-
isten Arne N

ordheim
. Prosjektet 

starter i Tønsberg dom
kirke hvor 

dom
kantor Espen M

elbø spiller 
J S Bachs Die Kunst der Fuge, og 
utfordringen blir å finne felles 
elem

enter fra Bach og N
ordheim

s 
m

usikk som
 kan overføres til ler-

retet; en lek m
ed linjer, klanger, 

rytm
e og tid, en bevegelse m

el-
lom

 det auditive og det visuelle. 
Prosjektet avsluttes m

ed kunst-
nersam

tale i dom
kirken. 

I juli er K
ari Elisabeth invitert 

til å stille ut sine arbeider under 
den 59. Biennale Di Venezia, av 
den italienske kuratoren Laura 
Francesca Di Trapani.

Kurator for Biennalen, Cecilia 
Alem

ani, ønsker «å gi stem
m

e 
til kunstnere for å skape unike 
prosjekter som

 gjenskaper deres 
visjoner og sam

funnet vårt, og å 
absorbere bekym

ringer og frykten 
fra denne tiden og vise oss hvem

 
og hva vi kan bli».

Dette har for K
ari Elisabeth 

resultert i serien M
etam

orfose. 
En serie der hun går i m

øte m
ed 

det tidløse gjennom
 Alighieri 

Dantes «Divina Com
m

edia». De 
åtte verkene skal vises i Palazzo 
Pisani-Revedin, og kurator har 
valgt et av de klassisk-venetian-
ske og aristokratiske rom

m
ene 

m
ed tanke på dialog m

ellom
 

1200- tallets kultur og det m
od-

erne uttrykket. 

w
w

w.kariart.net

Veien til Venezia

AKTU
ELL M

ED:
• 4.–11. juli 
M

usa Pavilion - 59.Biennale Di 
Venezia, Palazzo Pisani-Reve-
din (solo)

• Dante-prosjektet «Den 
guddom

m
elige kom

edie» - et 
sam

arbeide m
ed Bjørn Johann 

Rief, Bjørn Luksengård, Tom
 

M
athisen og Terje Lindberg 

vises i Sande kirke våren 2023

• 29. okt–13. nov 
Sande Kunstforening - «M

eta-
m

orfose», H
olm

estrand (solo)


