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Se Kunst i Nord-Norge markerer sitt 35 års-jubileum  
med produksjonen ULVEHIET - en tegneutstilling med 
kunstneren Ingjerd Hansen Juvik. Utstillingsturnéen er 
initiert av Rana Kunstforening og er en salgsutstilling.

Med utstillingen ULVEHIET retter vi fokuset på tegning - en langsom 
og tidkrevende teknikk, i kontrast til dagens bruk av hurtige og mindre 
tidkrevende uttrykksformer. Utstillingen ULVEHIET omfatter ca.  
20 kunstverk. Den består av tegning med grafittstift i store formater,  
150 x 1,30 cm, samt mindre bilder i hvitt kritt på svart papir, og bilder 
utført med trykkblyant , fargeblyant og gulltusj.  

Om kunstneren
Tittelen ULVEHIET er inspirert av boka til Oskar Braaten med samme 
navn. Helt siden Hansen Juvik var liten har tegning representert en egen 
verden, en hule eller gjemmested der det var trygt å være. Dette blir  
avslørt når bildet blir rammet inn og stilt ut – da blir gjemmestedet syn-

lig! Kunstneren er bosatt i Argentina siden 1997, men er født og oppvokst 
på Sildpollnes i Lofoten. Hansen Juvik er både kunstner og forfatter.  Hun 
startet sin utdannelse ved Kunstskolen i Kabelvåg og fortsatte deretter på 
Vestlandske kunstakademiet i Bergen. Ingjerd Hansen Juviks kunst-
nerskap omfatter illustrasjoner av både egne og andres bøker. De siste 
årene har hun jobbet med tegninger i stort format, hvor enkle, abstrakte, 
intense former dominerer papiret. Her bruker hun mye grafittstifter, som 
bearbeides med viskelær etterpå for å skape en metallisk effekt. I andre 
kunstverk arbeider hun med motiver basert på en aksentuert detaljrik-
dom.

Om tegning
Tradisjonelt sett tenkes tegning gjerne som streker på papir. I vår masse-
mediale hverdag ser vi mengder av bilder der det er vanlig at  
teknikken bak er digitalt bearbeidet. I dag er tegning langt fra entydig 
som begrep og fenomen. Innenfor samtidskunstfeltet kan tegning  
omfatte alt fra et spor i sanden til en lysformasjon på veggen.  
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