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Vevkollegiet ARAKNE 
har som mål å holde fram 
billedveven som kunstform.
Å danne en kunstnergruppe er 
gjensidig inspirerende for 
utøverne. Gjennom faglig 
fellesskap og samarbeid vil vi 
vise tekstilkunst og spre 
kunnskap om vårt fag. Vi er 
engasjerte kunstnere som vil:
1. At vår kunst skal være 
aktuell og skape debatt.

2. Fjerne fordommen om at 
billedvev bare er til pynt og 
dekorasjon.

Gjennom utstillinger i en 
periode på 5 år ønsker vi 
”å ta pulsen” på tiden og vise 
”et avtrykk av nåtiden”.

Røros er første visnings- sted i 
dette prosjektet.

Flukt mot sør
Globalt eksisterer en overflod og 
et mangfold av tilgjengelige brukte 
materialer. I det kasserte og det 
verdiløse finner jeg en skjønnhet 
som danner kimen til noe nytt i det 
skapende arbeidet.
Et uttrykk – en estetikk i veven.
Av godteripapir og ukebladpapir 
har jeg vevd Flukt mot sør.
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Villfaren planet
Vi vil hele tiden ha ”fremskritt”, nå 
lengre, tjene mer, komme høyere, 
gjøre ting fortere osv.
På et eller annet tidspunkt bør vi ikke 
komme lengre – eller er vi kommet til 
”a point of no return”?
Er det virkelig mulig at vi ikke klarer å 
endre kurs? Hvem skal hjelpe vår 
planet som er kommet ut av sin 
trygge sfære?
Er vi virkelig avskrevet?
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NatGeo/Butterfly    
Internet er et vindu mot verden, et 
helt nytt verktøy for alle som 
ønsker å benytte seg av det.
Det kan også være en 
inspirasjonskilde med uante 
muligheter
En enslig sommerfugl flyr i 
sikksakk opp mot himmelen, noe 
vakkert og enkelt i vår brokete og 
kompliserte tid.               
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”Fingeravtrykk”
Små avtrykk av nåtiden

Til utstillingen i 
Rørosmuseet 
Våren 2009 

Korallrev
Korallrev blir påført store skader som 
følge av fiske med bunntrål. Forskere 
anslår at mellom 30-50% av alle 
revene i Norge allerede er ødelagt. 
I motsetning til mange andre kyst-
nasjoner er Norge et foregangsland 
når det gjelder å redde revene.
Sularevet ca 68° nord og 8° øst er 
verdens største kjente kaldtvannsrev.
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Take off

En barnslig fantasifugl skimter 
voksne fantasifly.
Verden går videre 
og kysten er klar.
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