
56  ÅS NYTT NR. 6/7 - 2009

Inger Eide Nordseth

Erik Thome er en anerkjerkjent 
billedkunstner i Norge. Han 
har hatt atelier i Son i 20 år, og 
vært utøvende kunstner i 35 år. 
Han både maler, lager grafikk 
og skulptur. 

For Erik er det arbeidspro-
sessen som er det viktigste, og 
arbeidsdagen som kunstner kre-
ver disiplin og hardt arbeid, det 
betyr enda mer enn inspirasjon.  
– Arbeidet i atelieret starter 
gjerne tidlig om morgenen, og 
så tar jeg en ny økt på kvelden.  
- Arbeid med kunst er en intui-
tiv prosess, og når det stritter 
i mot, må jeg komme tilbake 
senere og fortsette der jeg slapp, 
forteller han. Nå stiller han ut 
15-16 kunstverk i regi av Vestby 
Kunstforening.  Utstillingen 
inneholder alt fra malerier til 
grafikk og skulpturer.

Sirkler er inspirasjon 
for utstillingen
Erik jobber kontinuerlig med 
arbeidene sine, og henter inspi-
rasjon både fra eget, og andres 
arbeid og kunsthistorien. Erik 
har lang erfaring som kunstner, 
og lar seg også begeistre av 
andre kunstnere, selv om han 
naturlig nok også vurderer det 
faglige hos dem. 

“Lyden av Skygge”
Billedkunstner Erik Thome blir sommerens utstiller 

Utstillingen finner du i Seilforeningens lokaler i Son
”Jeg har lyst til å utfor-
dre meg selv i arbeidet”, 
sier Erik Thome. Vi har 
møtt billedkunstner Erik 
Thome i atelieret i Son. 
Han er midt oppe i en 
arbeidsprosess foran 
utstillingen ”Lyden av 
skygge” som åpner i 
regi av Vestby Kunstfo-
rening.

Denne utstillingen er in-
spirert av noen arbeider kunst-
neren laget i Monotypi trykk 
som ble laget som sirkler. 
Han maler bildene på runde 
lerretter. Han syntes sirkelen 
som komposisjonen virket 
spennende. – Sirkelen er en 
sluttet form og signaliserer 
renhet og harmoni. – Den kan 
også henspeile på jordkloden 
og de klimautfordringer den 
står ovenfor, sier Erik. Men 
han vil ikke insistere på noe 
spesielt tema.  Han ønsker 
at folk skal komme med et 
åpent sinn. 

– En åpen tematikk holder 
alle tolkningsmuligheter åpne, 
sier han.

Fargevalg og materialer
Utstillingen inneholder også 
skulpturer av menneskehoder, 

men da er det ikke portretter i 
direkte forstand, men mer en 
symbolsk bruk av uttrykket, 
forteller Erik.

Vi lar oss begeistre av hodet 
som heter ”smilende asket”, det 
skal støpes i sølv.

Billedkunstneren har i alle 
fall greid å uttrykke dette på 
en skremmende, men samtidig 
fascinerende måte.

– Har du noen bestemte 
farger du bruker under utstil-
lingen?

– Når jeg jobber med 
farger bestemmer jeg ikke på 
forhånd hva jeg skal velge, 
men kaster meg utfor kanten 
og håper at jeg lander sier 
Erik. Likevel kan han avsløre 
at det er enkelte farger han 
foretrekker. Noen av fargene 
for denne utstillingen er turkis 
og grønt.

Til slutt må vi spørre deg 
hva er det som driver deg som 
kunstner?

– Det som er den store driv-
kraften for meg som kunstner 
er vel en dag å få til noe bra. 
- I dette arbeidet gjelder det å 
være åpen for nye ting, og ikke 
bare gjøre det du kan fra før, 
avslutter Erik.

Vi fikk besøke atelieret og ta 
en titt på noen av kunstverkene 
som stilles ut i juli og da opple-
ver vi en multikunstner med et 
variert og reflektert utrykk. Vi 
kan anbefale alle som er opptatt 
av en kunstopplevelse utenom 
det vanlige å besøke utstillin-
gen ” Lyden av skygge”. 

Utstillingen er åpen 4-
19.juli i Son Seilforenings 
lokaler.

Åpningstider er tir-fre kl.12-
18, lør-søn kl. 12-1600.

Atelieret til Erik Thome er lyst, og det er høyt under taket, noe som også gjenspeiler kunstnerens 
tanker og arbeider. Lite bilde: Denne installasjonen består av to bygninger som skal stå i dialog med 
hverandre.


