


Are Erling Larsen lager bilder ved å rive teip og leke fram forskjellige uttrykk. Å 
skape abstrakte uttrykk har fasinert Are helt siden ungdomstiden. 

Are er opptatt av bevissthet. Hvor befinner min bevissthet seg? Hvordan blir 
den påvirket? Hvordan kan jeg påvirke den?  Gjennom studier av forskjellige 

mystiske tradisjoner, en daglig meditasjonspraksis og samtalegrupper 
utforsker Are disse spørsmålene. 

Arbeidet med »Revet» er en sakte fordypning som utvikler blikket for struktur 
og innhold. 

«When a child is born an angel touches its forehead so that the child forgets the
knowledge of the truth that it has at the moment of birth, if the child did not forget later 

life would become unbearable.» Talmud, jødisk mystikk.

« if you bring forth what is within you what you bring forth will save you. But if you do 
not bring forth what is within you, what you do not bring forth will destroy you.»

Kae Tempest.



TRE
S k u l p t u re r  o g  t e g n i n g e r

Rolf Jacobsen har et langt kjærlighetsforhold til tre. I 40 år har emner av tre blitt 
skåret til forskjellige figurer og bilder og tre har vært et yndlingsmotiv for 

tegninger.  Som arkitekt har studiet av tre som byggemateriale og utvikling av en 
bærekraftig trearkitektur vært en ledesnor. 

I utstillingen utforsker Rolf  trematerialet og det levende tre med treskjærerjern, 
med blyant på papir og gipstavler og som tegning direkte på tre.  Utstillingen er 

tre-dimensjonal i den aller mest konkrete betydning. 

Rolf er opptatt av natur og miljøvern og finner en meditativ tilstedeværelse og 
skapende nærhet gjennom den tålmodige prosess det er å hente ut former og 

figurer av treemner og ved strek for strek hente fram treets skulpturelle 
dimensjon i tegninger. 



Einar og Gunn Anne åpner Nedre Enger gård til denne Pop-up 
utstillingen. Nedre Enger er en vakker gård med en nydelig beliggenhet 
ved Randsfjorden. I den store låven blir det spennende gallerirom med 

gården som ramme om det hele. 

Vi er tre barndomsvenner og kamerater som sammen skaper denne 
utstilling og opplevelse.  

Program og praktisk info. 
§ Åpning av utstilling 13.00 – 16.00. 

§ Bjørn Lindstad vil introdusere kunstnerne og kunsten. 
Einar vil fortelle litt om Nedre Enger. 

§ Parkering ved Enger Kirke som er rett i nærheten. 


