
MINIINTERVJUET 

KVINNE MED  
SKISSEBLOKK
Først for fire år siden debuterte 
 Marianne Andresen (86) med en 
 separatutstilling. 

1 Blir det noen utstilling i år? – En ut-
stilling i Stockholm er utsatt på grunn 

av pandemien. Der skal jeg vise et utvalg av 
de 230 tegningene og akvarellene som ble 
stilt ut i Oslo. 

2 Hvordan startet interessen for bil-
ledkunst? – Jeg elsket å tegne som 

barn på Sturefors slott i Sverige. Da jeg 
som 14-åring gikk på klosterskole i Eng-
land, vokste det fram en bevissthet om hvor 
 viktig det var for meg å skape. På den tiden 
fikk jeg en gang undervisning av maleren 
Henrik Sørensen, som oppfordret meg til  
å fortsette med kunst. Jeg endte opp med  
å ta seks års kunstutdannelse i Stockholm 
og München.

3 Hvorfor så vi ikke mer av din kunst 
tidligere? – Jeg var kone, mor og sjefs-

frue. Rollene mine krevde mye. Samtidig 
kunne jeg ikke la være å tegne og male. 
Trangen var for sterk. Løsningen ble å ta 
med skisseblokk – alltid. Så lagret jeg 
 tegninger og akvareller på loftet, eller jeg 
ga dem bort. 

4 Hva inspirerer deg? – Trærne i parken 
her på Bygdøy har hvert sitt vesen, jeg 

har malt og tegnet dem mange ganger, i 
de ulike årstidene. De forteller og gir meg 
noe, og parken er en særegen form for kul-
tur. Jeg har laget mye skisser av både dyr og 
mennesker, gjerne i bevegelse. Hverdagen 
inspirerer meg, jeg dokumenterer den.

5 Hva ønsker du å formidle? – Jeg vil 
påvirke mennesker til å ta kjærlig vare 

på seg selv, hverandre og dermed også 
 naturen. Den er et under. 
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kulturET EKSKLUSIVT 
MEDLEMSTILBUD
Pensjonistforbundets medlemmer får hele 6 % prisavslag ved kjøp eller privatleie 
av en Lexus hybrid eller 3 % hvis tilbudet kombineres med aktuelle kampanjer. 
Norges mest fornøyde bileiere kjører Lexus, og opplevelsen starter hos din 
Lexus-forhandler.

LEXUS’ SUV-MODELLER

Oppdag UX på lexus .no

Vinner av AutoIndex-undersøkelsen ti år på rad. Les mer på www.lexus.no/autoindex. Startleier/etableringsgebyrer: 
UX 250h: kr 90 490, UX 300e: kr 75 000, NX: kr 115 490, RX: kr 130 490. Fastrente 3 år UX 300e 1.5%, 
øvrige modeller 0.5%. Total periode 36 md. Kjørelengde UX 250h & UX 300e 30 000 km, NX & RX 45 000 km. 
Totalpriser: UX 250h: kr 169 330, UX 300e: kr 169 032, NX: kr 237 530, RX: kr 364 130. Priser er levert Oslo. 
Gjelder til 31.06.2021

Scann koden med mobilen  
og se alle kampanjetilbudene.

NX 300 Hybrid
Fra 582 300 
Privatleie fra 3 390/md.

UX 250 Hybrid 
Fra 435 200 
Privatleie fra 2 190/md.

UX 300 Elbil 
Fra 349 900 
Privatleie fra 2 490/md.

RX 450 Hybrid
Fra 820 300 
Privatleie fra 6 490/md.
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