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Skulpturen Anna

– Et samarbeid
Hovedpersonen Anna står nå
i sin fabelaktige utførelse av
kunstneren Anne-Kirsti
Thoralvsdatter Lind på
Flagghaugen og skuer utover
storhavet.
Hjalmar Martinussen
hjalmar@oksnesavisa.no
90 92 67 70

Ansiktet viser helt klart spenthet ispedd bekymring, men også mye
lengsel – samtidig som hun lytter etter tegn til liv fra havet.
Anne-Kirsti og Johannes Rørtveit var
helt fra begynnelsen enig om at

skulpturen skulle plasserer på Flagghaugen. Der har nok Anna i levende
livet ofte tilbragt mye tid, mens hun
ventet i lengsel på sine kjære.
Samarbeidet mellom kunstner AnneKirsti Thoralvsdatter Lind og Johannes Rørtveit har vært nødvendig og
fruktbart i prosessen fram mot den
ferdige Anna på Vinje. Kunstneren
har måttet jobbe seg tilbake fra bilder
av en gammel Anna, ut i fra hvordan
hun ville sett ut som en ung kvinne.
– Det har hun klart med glans,
mener Johannes Rørtveit.
Han er svært fornøyd med arbeidet
Anne-Kirsti har lagt ned i skulpturen.

Det å fremstille forskjellige uttrykk i
ansiktet til en slik type skulptur er
en prestasjon i seg selv, sier han.
Rørtveit drar gjerne linjer mellom
skulpturen av Wenche Foss og Anna
på Vinje, der uttrykket - eller uttrykkene - avspeiler hvilke kvinner man
har med å gjøre. En kreativ
prestasjon, sier Johannes Rørtveit.

Anne-Kirsti Thoralvsdatter Lind er
stolt og glad over responsen hun har
fått for det årelange arbeidet som nå
pryder Flagghaugen.
– Jeg har gitt hundre prosent av
meg for å gi Anna og Dorius liv, og er

...Dein
som ikje bi rørt
i ei sånn stuind –
e laga a nåkka
ainna enn æ...

veldig
glad for
at jeg fikk
lage denne
Johannes
Rørtveit
skulpturen.
Anna på Vinje
var tippoldemoren til
Anne-Kirsti, så da er det ekstra hyggelig og sterkt å få arbeide med denne skulpturern, forteller hun. Kunstneren opplevde seansen rundt avdukingen som svært høytidelig, men
ekte. Men av en eller annen grunn
følte hun samtidig en merkelig følelse
av å være tilskuer, sier hun til ØA.

SOLGTE
BØKER

Jarle Hammer og kystkultur
Kunstneren Jarle Hammer
er også en aktør som har
gjort mye for kystkulturen
gjennom sine bilder. Under
avdukingen av Anna kun-

ne man se flotte arbeider
av Hammer på grendehuset i Skipnes. Jarle Hammer syntes det var en stor
ære for han å kunne vise

fram en del av sine bilder i
anledning dagen på Skipnes. På bildet kan vi se
portrettet Hammer har
malt av Dorius.

Forlagsdirektør i
Kolofon
forlag,
Alf Bergli,
som utgir
bøkene til
Johannes
Rørtveit,
er svært
fornøyd
med omsetningen
av bøkene
sist søndag.
Mange
kjøpte alle
fire bøkene
i slengen,
så det var
kjøpeglede
og god
stemning,
sier han til
Øksnesavisa.

