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Finalist med rød sirkel

MENINGSMÅLING
Ingen aktive
meningsmålinger

magne s.mofossbakke, 24.05.07
Billedkunstner, Marit Wicklund, var blant fem finalister i den
internasjonale konkurransen om å utsmykke området rundt
Papirbredden ved Drammenselva. Hun vant ikke, men sier hun hadde
det kjempegøy med å lage sitt matematiske bidrag
Det var to kunstnere fra
Danmark og USA som vant
konkurransen om de beste
skulpturene som skal pryde
Papirbredden i Drammen.
Marit Wicklund sa hun ikke
var skuffet i det hele tatt
etter at spenningen var
utløst på Union Scene
onsdag. Det var 38
kunstnere fra inn- og utland
som hadde meldt seg på.
Fem kunstnere fra, USA,
Nederland, Sverige,
INSPIRASJONEN: Marit Wicklund med den røde
Berger/Svelvik og Bergen
sirkelen som inspirerte henne
endte som finalister.
Wicklund hadde helt siden
hun så de andre bidragene, hatt en sterk fornemmelse av at det danskamerikanske bidraget ville vinne.
Det består av to store blanke kuler av rustfritt stål som plasseres på hver sin
side av Drammenselva, og heter, «Living Lenses». De skal ifølge juryen stå
og synge til nøkkens ære.
– Uansett har jeg hatt det kjempegøy med å lage de tre skulpturene i mitt
bidrag. Det er jo i seg selv mye av vitsen, sier Wicklund som har sitt
kunstneriske virke i Fossekleiva på Berger.
MATEMATISKE
FORNEMMELSER
Marit Wicklund bidro med tre skulpturer. En pyramide, en sirkel, og et uttrykk
med fire kanter. Hun kaller det, matematiske fornemmelser, og monumentale
former.
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