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Jeg er kunstner og kurator med utdanning som kunsthistoriker og jeg har bodd og 
jobbet i Oslo siden 2017. Jeg jobber med videokunst og grafikk med en konseptuell, 
humoristisk og intuitiv innfallsvinkel.

Jeg begynte med storskala og tunge teknikker: snø- og isskulpturer, parallelt var jeg 
engasjert i grafikk og tegning, ved bruk av forskjellige teknikker: unike og trykte, 
linosnitt, monotypier, pasteller, blekktegninger. Jeg skapte snø- og isskulpturer for 
BarentSpektakel, offentlig kunst og veggmalerier i Kjøllefjord, Berlevåg og 
Sandnessjøen, deltok i forskjellige utstillinger med mine grafiske og video-verk.

Jeg velger sosialt beskrivende historier, basert på personlige inntrykk. Nesten alle 
grafiske arbeider er genrescener, særegne komedier av situasjoner. Jeg har hatt flere 
utstillinger med mine grafiske og video-verk i Norge, Tyskland og Russland.



Selected video works

“1991”  2019, digital video, colour, stereo, 2:53



“MHOC”  2017, digital video, colour, stereo, 5:45



“neste til høyre” 2018, digital video, colour, stereo, 4:14



“23 desember” 2020, digital video, colour, stereo, 1:27 min



“singing moon“ 2020, digital video, colour, stereo, 1:50 min



Jeg begynte å lage en kortfilm “På grunn av kjærlighet“ med intervjuer av personer som ble gift med en 
norsk statsborger og flyttet til Norge i 2019. Jeg ønsker å lage kortfilm om flytting til et annet land, om 
depresjon og hva forbindelsen er mellom flytting og depresjon. Det er relevante sosiale spørsmål å ta opp, 
som handler om den indre følelsesverden til en person som har flyttet til et annet land. Intervjuobjektene 
forlot et liv i sitt hjemland, hvor de hadde jobb og en etablert sosial krets, men står nå på bar bakke når det 
gjelder språk, kultur, arbeid og venner, men - de har kjærligheten.
Jeg har fått gode tilbakemeldinger fra intervjuobjektene, om en terapeutisk funksjon av selve intervjuet, 
samt fra norske venner om at dette er en problemstilling de ikke har tenkt på tidligere.
Gjennom egen erfaring som innflytter og med godt kontaktnettverk blant innvandrere, vil jeg sette søkelys 
på livssituasjonen til innvandrere som ikke nødvendigvis får mye oppmerksomhet ellers. De som 
tilsynelatende skal være ressurssterke og klare seg bra, opplever livet som ny innflytter som vanskelig og 
krevende. Oslo er en mangfoldig by, men det er ofte de mest ekstreme historiene som får oppmerksomhet. 
Jeg ønsker å fortelle de andre, mindre fargerike, men like fullt vanskelige livshistoriene.
De er både glade og ulykkelige på samme tid. De er ødelagte dypt inne, de er delt inn i to halvdeler, brukket i 
to. Fra det offentlige synspunkt ser den første halvdelen lykkelig ut, i et godt partnerskap.
Den andre er den deprimerte, ulykkelige delen av en profesjonell og aktiv sosial person før flyttingen. Man 
er ulykkelig på grunn av at samfunnet ikke støtter en og ikke forstår ens tanker, opplevelser eller følelser. 
Alle oppfatter en innflytter som en fremmed. Dette er et møte med to kulturer og forskjellige mentaliteter. 
En person i en alder av 30 år har bagasje med kunnskap, erfaring, faglige ferdigheter og en solid 
personlighet bak ryggen sin. Man har dannet seg som et individ, men alt forandres på et øyeblikk ... på 
grunn av kjærlighet. Dette blir ofte hørt på selvpresentasjoner i språkkurs: Mitt navn er ... Jeg kommer fra ... 
Jeg jobbet før som ... .. nå jobber jeg ikke ... jeg flyttet på grunn av kjærlighet



still av filmen «På grunn av kjærlighet» 2019



Links for video 
password 1980

“Möbius’ sti“ https://vimeo.com/385476913
“23 desember“ https://vimeo.com/384367732

“singing moon“ https://vimeo.com/385722738

Trailer “På grunn av kjærlighet“ https://vimeo.com/359969504

“1991“ https://vimeo.com/352012869
“MHOC“ https://vimeo.com/239033214
“Neste til høyre“ https://vimeo.com/294047323

https://vimeo.com/385476913
https://vimeo.com/384367732
https://vimeo.com/385722738
https://vimeo.com/359969504
https://vimeo.com/352012869
https://vimeo.com/239033214
https://vimeo.com/294047323


Selected drawings and graphics

"Scary journey" from the series "Summer " 2012, monotype



"Venice“  from the series "Summer " 2012, monotype



“Frosty day” 2016, pastel



”På vei til Vadsø” 2020, wax pastel, graphite pencil



” Vadsøtur” 2020, wax pastel, graphite pencil



Selected public art projects

international snow sculpture festival " Hyperborea", 2008, 2012, Petrozavodsk    



Project ”Welcome!” w/ Alexandr 
Menukhov. 

ArtBase Helgeland 66°N, 
Sandnessjøen, Norway, 2015  





Project ”Welcome!” w/ Alexandr Menukhov. ArtBase Helgeland 66°N, Sandnessjøen, Norway, 2015  





“Singing tetrapods” w/ Dmitrii Novitskii for High North AiR Network residence, Air Barents, Berlevågatelieene, Kvitbrakka, 2015 





 Design a Pattern for Russian Market Tents. Design competition, Kirkenes, Norway, 2015
The artist-collective Mobile Kultur Byrå (Kirsten Dufour, Hilde Methi and Ulrike Solbrig)



“Forest” w/ Dmitrii Novitskii for High North AiR Network residence, Air Barents, Kjøllefjord, 2015 


