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TAR SEG TID: Hun bruker god tid på  
å vurdere bildene sine, før hun vet at  
hun er fornøyd med stemningen i dem. 
Maleriet til venstre har tittelen «Meg og 
min skygge». – For meg handler det om  
å være alene i en stor verden i ung alder. 
Den eneste følgesvennen jeg hadde, var 
min egen skygge. Jeg knytter motivet 
mest til tiden etter at jeg reiste til USA.



N

BARNDOMSHJEM: Bibbi vokste 
opp i huset til høyre. Hun 
utfoldet seg i nærmiljøet, 
sammen med de andre barna. 
Det var et under at de ikke 
druknet, for brygga og sjøen var 
også lekeplass. Bibbi var en tøff 
og rampete guttejente, som 
stadig kom hjem med skrubbsår 
og møkkete kjole.
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Lever endelig ut 
malerdrømmen

Tenåringen Bibbi ville bli kunstmaler. Hun la lokk på drømmen etter at 
moren døde. Pensjonisten Bibbi fant fram pensel og palett. 

TEKST OG FOTO: EVA KYLLAND

Når hun arbeider med oljemale-
rier, forsvinner hun inn i sin 
egen verden, gjerne noen timer 
av gangen. Det er relasjoner 
som opptar henne mest. 
Bibbi von Kørtvelyessy (som 
fyller 72 år denne uken) maler  
i atelieret sitt hjemme på 
Nesodden og ved Oslofjorden 
Kunstsenter i Drøbak. 

Det er fire år siden Bibbi ble 
pensjonist. Hun var ikke sikker 
på om talentet holdt. Men prøve, 
det måtte hun. Bibbi grep 
muligheten, slik hun har gjort  
i avgjørende øyeblikk opp 
gjennom livet. Hun ble elev ved 
Finsrud Akademiet tegne- og 
malerskole. Der fikk Bibbi  
snart høre at hun var proff.  
Nå har hun deltatt i fem gruppe-
utstillinger og hatt tre separat- 
utstillinger. 

I sommer besøkte hun barn-
dommens idylliske sørlandsby, 
Lillesand, med separatutstil-
lingen «Tilbake». Selvopplevde 
øyeblikk og stemninger går 
igjen i maleriene. 

– Hvis jeg ikke hadde møtt 
sorger og gleder, ville jeg heller 
ikke vært i stand til å male gode 
bilder. For da kunne jeg ikke fått 
fram de uttrykkene jeg er på 
jakt etter. Jeg ville ikke kjent  
til dem. Så det er en fordel å ha 
vært gjennom tunge tak, 
forklarer Bibbi. 

– Når det indre kommer ut, 
blir bildene uttrykksfulle, og 
prosessen er god terapi for meg. 

ET TALENT
65 år tidligere: En brunhåret 
jentunge på seks år ligger på 
gulvet og tegner. I et hvitt hus  
i en gate med mange hvite hus. 
Sjøen skvulper mot brygga noen 
få meter unna.

– Jeg hadde fått malersaker  
til jul og malte etter bilder  
i ukeblader. Det var som om  
jeg ble helt borte. Husker at jeg 
syntes det var så fantastisk, 
kjente at dette var moro. 

Mamma hengte bildene opp 
på veggen. Hun forsto at eldste-
jenta hadde et talent, og kjøpte 
siden et brevkurs i tegning, som 
Bibbi arbeidet med hjemme. 
Egentlig het hun Birgit Sofie, 
men kallenavnet var allerede 
godt innarbeidet. 

Tegnelæreren på ungdoms-
skolen ble mentor og inspi-
rator. «Du kan lære mye av  
å kopiere de gamle mesterne,» 
tipset han. Dermed ble eleven 
kjent med teknikkene til 
Munch, Werenskiold, Krohg 
og Kittelsen. Det var denne 
læreren som satte henne på 
tanken om å søke kunst- og 
håndverksskolen. Bibbi ble fylt 
av en drøm om å satse som 
kunstmaler. 

Fra midten av tenårene var 
hun stadig å se med tegne-
blokk, blyant og kull i de smale 
gatene. Hun arbeidet med land-
skapsbilder og laget portretter 
av dem som gadd å sitte 
modell. 

Bibbi (72) stiller ut malerier:

UVISS FRAMTID: Selvportrettet 
«Se» viser 15 år gamle Bibbi  
i Lillesand. Mor var død, og far 
kom på institusjon.

KATASTROFER
De første årene av barndommen 
var faren på sjøen ni måneder i 
året. Det var stritt for moren å ta 
hånd om tre barn, som hadde 
kommet på tre år, og en fire år 
yngre attpåklatt. Familien bodde 
i andre etasje. Under dem holdt 
mors to tanter til. De var gode 
reservebesteforeldre, og ga mor 
en kjærkommen avlastning. 

Bibbis foreldre møtte hver-
andre i New York under krigen. 
Hennes foreldre hadde emigrert, 
så hun vokste opp der. Han var 
sjømann, og paret flyttet til 
Lillesand da freden kom.

Far hadde overlevd krigen på 
sjøen som ved et under, men han 
var blitt skadet i hodet, og lang-
tidsvirkninger førte tragisk nok til 
at han endte opp som «invalid», 
som det het den gangen. Da var 
foreldrene i første halvdel av 
30-årene. Mor ble eneforsørger, 
med ansvar for en syk mann. 

– Hun hadde mye å slite med, 
det gikk på nervene løs og hun 
dro det til tider veldig langt, 
forteller Bibbi.

Når alt ikke gikk på skinner 
hjemme, uttrykte mor at hun 
lengtet tilbake til USA. 

Stresset og presset ble for 
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stort, kombinert med sigaretter 
og høyt blodtrykk. 41 år gammel 
fikk mor hjerteinfarkt og døde. 
Da måtte far på institusjon. 

Bibbi var 15 år. Hun husker 
ensomheten. I maleriet «Se» har 
hun festet følelsene til lerretet: 
Helt alene, med hele livet foran 
seg. Jenta ser opp mot skyene  
og lurer på hva livet kommer til  
å bringe. Hva skulle hun ta seg til?

– Jeg visste ikke om noen 
voksne som helt sikkert ville 
forsørge meg. All usikkerheten 
var veldig skremmende.

STERK PSYKE
Ingen snakket om det som 
hadde skjedd. Men familien fant 
praktiske løsninger: Mormor på 
82 år flyttet inn og tok ansvaret 
som den voksne i familien. 
Mormors to noe yngre søstre, 
som fortsatt bodde i etasjen 
under, hjalp til så godt de 
kunne. Naturlig nok var situa-
sjonen krevende både for den 
strenge, gammeldagse og de 

viltre unge. Stemningen hjemme 
ble annerledes, og Bibbi og 
søsteren søkte ut. 

– Da lillesøsteren min fikk 
kjæreste 15 år gammel, sendte 
bestemor henne til en tante  
i USA. Om meg sa bestemor  
at «Bibbi er ei grei jente å ha  
i huset». 

Men ett år senere følte nok 
ikke bestemor at hun klarte  
å holde styr på den mest forsiktige 
av tenåringsjentene heller. Bibbi 
hadde dratt til Danmark med 
noen nye venninner, uten å si 
fra. Dermed bar det til tante  
i USA. Hun var gift med en 
kaptein og bodde i et overvel-
dende stort hus. 

– Jeg var glad i tante, hun ble 
en reservemor for meg, forteller 
Bibbi, som tok det siste året på 
high school, på en kunstfaglig 
linje. 

Så flyttet hun, 18 år gammel, 
til Brooklyn i New York for  
å forsørge seg selv. Onkel sendte 
med henne 80 dollar, men dem 

INSPIRERT AV LÆREREN: 
Et av Bibbis bilder har 
tittelen «Tegnetime». For 
henne var de som en god 
drøm. Læreren på folke-
skolen hengte opp dyre-
plansjer, som elevene 
kunne tegne etter.

«SJALUSI»: Ett av Bibbis favoritt-
malerier. – Jeg kan se mye i det. 
Har barnebarn på den alderen 
og tenker på den sårheten, som 
tenåringer kan ha. Og det 
kyniske blikket til hun bak. Bildet 
kan også handle om søstre, som 
har en disputt seg imellom, 
mens mor er til stede for dem.

måtte hun betale tilbake, med 
renter. Tante skaffet hybel- 
leilighet hos en venninne. 

Bibbi våget å satse, og fikk 
den første jobben hun søkte  
på, i et rederi. Siden viste det  
seg at moren hadde arbeidet 
samme sted.

Drømmen om å bli kunst-
maler, den la hun lokk på.  
Etter noen år klarte hun likevel 
å betale for en kveldsskole  
i tegning og reklame. Og  
Bibbi møtte ham som skulle  
bli hennes første ektemann.

– Det er stor forskjell på 
Lillesand og Manhattan, sier 
hun. 

– At det gikk så bra, er jo  
bare kjempefint. Jeg hadde 
ressurser, var robust og lett til 
sinns, med evne til å kjenne 
glede og se framover. Jeg klarte 
også å slappe av og legge vekk 
bekymringer. Psyken vår styrer 
veldig mye. Min er sterk. 

Senere har hun forstått at inni 
den unge Bibbi lå det mange 
uforløste følelser. De har dukket 
opp etter at hun ble mer voksen.

MAMMA!
Siden ektemannen var under 
utdannelse som skipsmekler, 
bodde de ett år i Paris, og der 
gikk Bibbi på kunstskole. 
Mannen hjalp henne med  
å finansiere studiene innen  
figurativ kunst og reklame.  
Å satse på design var tryggere 
enn å arbeide som kunstmaler. 
Da Bibbi var 25 år, ble hun mor, 
og familien flyttet til Oslo. Hun 
gikk på Westerdals, fikk jobb 
som lærer der, fødte to barn til, 
drev designbyråer. Og ble skilt, 
etter 16 år i Oslo.    

– Jeg har lært ikke å holde 
noe tilbake når det gjelder  
mine egne ønsker og drømmer, 
sier hun.

De delte på omsorgen for 
barna, og Bibbi følte behov for 
tryggheten i å være ansatt. Hun 
endte opp med 25 år som studie- 
veileder på avdelingen for 
grafisk design ved Høyskolen 
Kristiania. 

Og i 28 år har hun vært gift 
med ungarske Alex, som er 
pianist. To kunstnere under 
samme tak. Han jobbet om 
kveldene og hadde alltid 
middagen klar når Bibbi og 
barna kom hjem. Hver dag spør 
Alex: «Hva kan jeg gjøre for 
deg?» 

Nå har Bibbi seks barnebarn, 
som er mellom fire og 16 år.  
Alle bor i Oslo. 

– Jeg er knyttet til familien. 
Vi har tette og gode forhold. 
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Bibbi von 
Kørtvelyessy,  
designer og 
kunstmaler
Utdannelse:
Sparta High School, 
kunstfaglig linje, USA.
Lærte om tegning og 
reklame ved School of 
Career Art i New York  
og Ecole de Dessin et 
d’Art Decoratif i Paris. 
Westerdals, Oslo.
Malte i to og et halvt år 
ved Finsrud Akademiet, 
Drøbak. 
Har i to år malt ved 
Oslofjorden Kunstsenter, 
Drøbak. Er elev av 
billedkunstner Elisabeth 
Frøberg.
Arbeid:
Underviste i tre år ved 
Westerdals.
Drev designbyrået Art 
Direction sammen med 
to kolleger, og senere et 
eget byrå.
Studieleder ved 
Høyskolen Kristiania, 
grafisk design, i 25 år.
Har de tre siste årene 
deltatt på fem 
gruppeutstillinger og  
har hatt tre separat- 
utstillinger. 

NÆRHET TIL SJØEN: 
Her badet ungene om 
sommeren og gikk på 
skøyter om vinteren. 
– Det er ved sjøen jeg 
føler meg hjemme, 
sier Bibbi. – Vi hadde 
en familieholme, der 
vi var hver sommer. 
Det paradisiske vi 
opplevde i naturen 
var nok med på  
å gjøre meg sterk.

Holder sammen. Jeg er opptatt 
av at vi skal ta vare på hver-
andre.

Det er godt for Bibbi å vite at 
hun selv alltid har vært til stede 
for sine barn. Å få egne barn 
førte til at hun forsto sin egen 
mor mye bedre. Den sterke 
kjærligheten til barna har også 
virket som en terapi.

Inntil hun selv ble mor, 
drømte Bibbi nesten hver natt 
at hennes mamma virkelig 
hadde reist tilbake til USA. 
Hun hadde bare blitt borte. 
Datteren lette etter henne.  
Da Bibbi kom til Manhattan  
og firmaet der begge hadde 
arbeidet, fant hun mamma  
i drømmene og sa: «Er det her 
du er. Jeg visste at du hadde 
reist tilbake.» 

– Det var noe som satt igjen  
i meg. Skulle tro mors gamle 
tanter hadde visst hvor viktig 
det ville vært for oss barna å få 
uttrykke følelser og tanker. Men 
det vonde og vanskelige ble nok 

håndtert med taushet på den 
tiden. 

Da Bibbis yngste sønn var  
to år, døde hennes far, etter  
24 år som pleiepasient. 

– Jeg fikk en uventet sterk 
reaksjon. Alt vi ikke hadde  
bearbeidet da mamma døde, 
kom opp i meg. 

     
FØLELSER
Drømmen om å male levde hele 
tiden inni Bibbi, under lokket. 
Alex har stor tro på kona som 
kunstmaler, så da hun ble pensjo-
nist, oppmuntret han Bibbi til å ta 
fram pensel og palett. 

Nå lever hun ut drømmen. 
Bibbi maler i flere timer fire til 
fem dager i uken. Hardt arbeid 
er grunnleggende for å komme 
videre. Bibbi prøver og feiler, 
studerer teknikker og henter 
inspirasjon fra andre kunst-
nere. Iblant kommer perioder 
med mye frustrasjon.  
Å arbeide som kunstmaler  
er ikke smertefritt.

Hun forsøker å formidle ved 
hjelp av penselstrøk, farger, lys 
og bevegelser. Hun maler alltid 
etter musikk, og den må være  
i harmoni med stemningen  
i bildene.

– Jeg prøver å få fram følelser, 
som sinne og frykt, kjærlighet 
og ensomhet. Og bildene skal 
formidle historier.  

– Deretter ønsker jeg at andre 
skal bygge videre på det de ser, 
og lage sine egne historier.

Mens hun arbeider, lever hun 
seg inn i atmosfæren i bildene, 
enten de er preget av sorg eller 
glede.  

– Jeg er ofte veldig konsen-
trert, det er en sterk og god opp- 
levelse. Jeg klarer ikke passe 
tiden, forklarer Bibbi.

– Har jeg samtidig mat i steke-
ovnen, blir den garantert brent. 

Fortsatt dukker det opp 
tanker og følelser knyttet til 
katastrofene. Men Bibbi er langt 
fra noen dyster person. Smilet 
og latteren sitter løst.


