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Strålende campingkvinner p
Domkirkeplassen
Tirsdag rullet campingkvinnene inn i Stavanger sentrum. Klokken 13 va
av det spesielle 2008-prosjektet.

http://www.aftenbladet.no/kultur/2008/article635913.ece
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Campingkvinnene satte tirsdag sitt preg på Stavanger sentrum. Foto: Jonas Haarr Friestad

Jarle Aasland
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Kunstneren Marit Benthe Norheim
har dekorert til sammen fem
campingvogner, med kvinnefigurer
som vokser ut av taket. Inne i
vognene lyder spesialkomponert
musikk av Geir Johnson.
Dekorert innvendig
De fem kvinnefigurene, «Bruden»,
«Flyktningen», «Camping Mama»,
«Beskytteren» og «Sirene», er
innvendig dekorert av bilder og
fortellinger fra lokale skoleelever og
flyktninger.
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Femteklassingene Andrea Rekdal,
Sara Kinnari, Maria Thomassen,
Silje Forsell og Aleksandra Hellich
fra Madlavoll skole er blant
skoleelevene som har bidratt til
prosjektet.
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Tirsdag fikk de for første gang se
sine egne relieffer plassert inne i en
av campingvognene.
– Vi har laget noe vi ville tatt med
oss dersom vi skulle flykte. Vi har
brukt et par måneder på arbeidet, forklarer jentene fra Madlavoll, tydelig
stolte over bidraget.

http://www.aftenbladet.no/kultur/2008/article635913.ece
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– Godt å
saker, sie
ved Klep
Steinar Engelsen og Liv Runesdatter nyter hverandre, sommeren og campingkvinnene under
tirsdagens åpning på Domkirkeplassen. Foto: Jarle Aasland

– Bra idé
– En flott måte å engasjere barna i kunsten på, mener Liv Runesdatter som
også har tatt turen til Stavanger sentrum i det flotte sommerværet.
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Sammen med Steinar Engelsen nyter hun solen på gressplenen ved
Domkirken, og gleder seg til å kikke inn i vognene.
– Samtidskunst i uterom skal synes i terrenget. Det skal legges merke til og
engasjere. Forhåpentligvis vil dette trekke folk som vanligvis ikke ser slik
kunst, håper Runesdatter.
Mobil kunst
Campingvognene er i kjørbar stand, noe som gir en spesiell mulighet for å
formidle samtidskunst også til barn og unge, heter det i beskrivelsen av
prosjektet.
Vognene kan flyttes mellom ulike steder i distriktet, gjerne der hvor man
vanligvis ikke selv pleier å oppsøke kunst.
Campingvognen, campinglivet, familieferien og det å ha huset med seg
bringer mange assosiasjoner.
I regionen ut året
Tankene går også til eventyr, sigøynere og omreisende folk. Kvinnen og de
hemmelighetene hun gjemmer eller åpner for gir også rom for mange
tanker, heter det.
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Campingkvinnene vil være på ulike plasser i regionen hele 2008, fra mai og
ut året.
LES OGSÅ:
Campingkvinner på vei
Klar for avgang fra Tengs
Her kommer Campingkvinnene!
Førpremiere på Bryne
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