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LAILA HILSEN
Laila Hilsen er født på Gjøvik i 1945.  Hun har sin utdannelse fra Hamar Tegnestudio, 
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
Etter flere år som faglærer i grafikk og fargeteori ved Ålesund Kunstskole, har hun vært 
meget aktiv som utstiller over hele landet.  Hun har hatt flere separatutstillinger og har 
deltatt i mange kollektivutstillinger, bl.a. Høstutstillingen og Østlandsutstillingen. Hun har 
også deltatt på utstillinger i New York, Paris, Kairo, Krakow, Rio de Janeiro, Namibia og 
Canada.
Laila Hilsen har hatt flere utsmykningsoppgaver og er innkjøpt av offentlige og private 
kunstsamlinger. Hun er tildelt en rekke sipendier. 

JON  FOSSE
Jon Fosse er født i Hardanger i 1959.  Han er forfatter og dramatiker og debuterte i 1983 
med romanen “Raudt, svart”. Hans debut som dramatiker kom i  1994 da hans skuespill 
“Og aldri skal vi skiljas” ble satt opp på Den Nationale Scene i Bergen.  I dag spilles han 
på mer enn 115 scener i Europa og er oversatt til 24 språk.
Jon Fosse er usedvanlig produktiv og skriver om eksistensielle spørsmål og viser også 
menneskets destruktive sider. Han er opptatt av mor-far-barn relasjoner og er blitt 
beskrevet som Henrik  Ibsens arvtaker. 
Jon Fosses kjennetegn er gjentagelsene, pausene og det ordknappe språket.
Han er hedret med en rekke priser og har fått mye ros og oppmerksomhet.

“Eit Rom – Eit Hus”
7 tresnitt og litografier av Laila Hilsen til tekster fra Jon Fosses roman ”Naustet”.

Med utstillingen følger:

7 laminerte ark med tekstutdrag fra romanen 

Ett eksemplar av Jon Fosses roman ”Naustet” (1989)
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Bilde 1 ”Uro”

Eg går ikkje ut lenger, ei uro er 
kommen over meg, eg går ikkje
ut. Det var i sommer uroa kom
over meg. Eg trefte Knut’en igjen.
Eg hadde ikkje sett han på sikkert
ti år. Knut’en og eg. Alltid var vi
saman. Ei uro har kommen over
meg. Eg veit ikkje kva det er, men
uroa verker i den venstre armen, i 
fingrane. Eg går ikkje ut lenger. Eg
veit ikkje kvifor, men det er fleire
månader sidan eg sist var utom
døra. Det er berre den uroa

Bilde 2 ”Naustet”

Eg høyrer bøljene slå mot fjøra. Eg ser
naustet. Eg høyrer bøljene. Vi går ut mot
naustet. Eg højrer bøljene slå mot fjøra. Eg for-
søker å gå i bevegelse med bøljene. Knut’en og
eg går utover mot naustet

Bilde 3 ”Musikk”

og i eit friminutt på skulen bestemte Knut’en
og eg oss for at vi skulle lage rockeband, i fri-
minutt etter friminutt går vi for oss sjølve, går
og planlegg, først måtte vi vere fleire, måtte
vere fire stykke, for i bandet vårt skulle det
vere to gitarar, elektriske gitarar, sjølsagt,
og så skulle det vere bass og slagverk, og så
måtte ein av oss synge, eller kanskje vi skulle
ha ein eigen vokalist, i alle fall måtte vi
ha mikrofon, så måtte vi ha høgtalarar, for-
sterkarar, mikrofonstativ, ledningar, så mykje
måtte vi ha, og så måtte vi ha songtekstar, ein
stad å øve måtte vi også ha, men til å begynne
med kunne vi kanskje øve i naustet vårt

Bilde 4 ”Møte”

og kona hans, og Knut’en tenkjer
at kona hans, ho såg på meg på
den måten, no er ho ute på fjor-
den, fordi ho ville treffe meg, og
eg tok meg ein sving uti bukta
nedanfor huset til Knut’en og dei,
ville vise henne at no reiste eg ut
for å fiske, og så sette eg opp farten,
køyrde innover fjorden, inn mot
holmen, for sa eg ikkje nede i
vegen, då vi treftest i dag, at eg
pla dra inn til holmen, at det var 
der eg heldt meg når eg fiska

Bilde 5 ”Draum”

Vi går opp der, seier ho. Eg nøler. Kom igjen
vel, seier ho. Men det er mørkt og masse støv
der, seier eg. Det gjer vel ikkje noko. Eg blir
ståande, og eg tenkjer at eg ikkje skulle ha sagt
dette om naustet, skulle ikkje ha gjort det,
kvifor måtte eg seie det, berre tull å seie det.
Kan ikkje gå inn i naustet

Bilde 6 ”Stengd”

eg går ikkje ut lenger
eg går ikkje ut lenger
eg går ikkje ut lenger
eg går ikkje ut lenger
eg går ikkje ut lenger
eg går ikkje ut lenger

Bilde 7 ”Æve”

MOR TIL KNUT’EN HADDE SAGT
AT DET MÅTTE NOK ENDE GALE

Tekstutdrag til bildene:
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Om bildene i utstillingen
Grafikeren Laila Hilsen har gått dypt inn 
i Jon Fosses roman Naustet. Denne har 
en melankolsk og ensformig stemning 
kombinert med en ytterst enkel handling. 
Fortellerstemmen er et jeg som uttrykker 
en nagende uro og liksom går i sirkel i et 
lite innesluttet kystmiljø. Språket er fullt av 
gjentagelser, og deler av miljøet beskrives så 
intenst at de får symbolsk mening.

Stemningen og symbolene i Fosses tekst preger 
Laila Hilsens bilder. Hun har laget sine bilder 
i en blandingsteknikk med bruk av litografi og 
tresnitt sammen i flere av bildene. Bildene har 
et fortettet, stramt preg med innslag av blant 
annet geometriske former, enkle figurer og 
skrift. Fargebruken er nøytral med innslag av 
sterke glimt av blått og gult.

Verkstedsarbeid og kunstforståelse
Vi presenterer ofte bilder for elevene. Vi peker 
på detaljer og uttrykker vår egen holdning til 
kunstnerens budskap og virkemidler. Elevene 
inviteres til dialog, og de får kanskje en oppgave 
som for eksempel å skrive en billedanalyse eller 
finne biografisk stoff om kunstneren. 

Det er en utfordring å formidle billedkunst 
på en praktisk estetisk måte. I faget Kunst 
og håndverk i grunnskolen, og i de praktiske 
bildefagene i videregående skole får elevene 
stadig oppøvet sin egen billedskapende evne. 
Dette gjør elevene interessert i ulike former 
for billedkunst, og de ser ofte umiddelbart at 
kunstneren arbeider som dem selv. De henter 
ideer utenfra, eller finner ideer og nye uttrykk 
under eksperimenterende arbeid med teknikker 
og komposisjonsmåter.

Om arbeidet med Jon Fosses tekst og 
møtet med Laila Hilsens bilder
Laila Hilsens bilder og Jon Fosses tekst er en 
helhet. I prosjektet valgte læreren å ta dette 
som et utgangspunkt. Det er en utfordring for 
læreren å la elevene oppleve denne helheten 
mest mulig direkte gjennom praktisk arbeid og 
veiledning fra læreren.
Prosjektet er et konkret eksempel. Spesiell 
kunnskap om grafiske teknikker og biografiske 
opplysninger om Hilsen og Fosse er tatt med i 
vedlegg. Som Laila Hilsen skulle også elevene få 
møte Fosses tekst og lage sine egne bilder før 
de fikk se Hilsens ferdige bilder.

Mål:
Målet for arbeidet var å få elevene selvstendig 
interessert i Laila Hilsens arbeider og å få 
dem til å engasjere seg i Fosses tekst og vise 
dette i bilder. Elevene skulle få utvikle en fri, 
eksperimenterende og bevisst bildeskapende 
evne. De skulle frigjøre seg fra tegneteknikken 
og bruke og kombinere enkle grafiske teknikker 
som monotypi, sjablon og linosnitt.

Arbeidsmåter:
Første time (enkelttime)
Lærer har lest Fosses roman. Gir en helt kort 
orientering om 
forfatteren. 
Leser høyt 
fra tekst-
utdrag. Elevene 
kommenterer 
stemning og inn-
hold. Lærer gir 
et sammendrag av handlingen og
spør elevene hvordan de tror dramaet vil ende. 
Etter flere forslag forteller lærer hvordan 
historien ender.

Å nærme seg kunst gjennom eget skapende arbeid. 
Praktisk arbeid med bildeforståelse.

En presentasjon av et prosjekt på 12 undervisningstimer i Form og Farge, studieretningsfaget på 
allmenfaglig studieretning, Valler videregående skole.
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De laminerte tekstarkene deles ut til 
elevgrupper. Lærer redgjør for opplegget med 
teksten. Elevene får vite at de nå skal arbeide 
fritt med grafiske teknikker. De skal begrense 
fargebruken, understreke stemningen de 
opplever ved teksten. Elevene får ikke se Laila 
Hilsens bilder. De bruker timen til skisser og 
samtale om tekst, miljø og symboler.
Tradisjonelle figurative skisser preger arbeidene. 

Annen time (dobbelttime)
- materialer, utstyr legges frem til elevene:
- skjærekniver, sakser, linoleumskniver
- trykkfarge, plakatfarger
- tynn papp, linoleum, farget papir (ingrespapir i   
mørke og lyse gråtoner, blått, sort, gulnet)
- tre glassplater, valser
- svamper, pensler

Lærer demonstrerer bruk av valser, sjabloner, 
glassplate. Elevene arbeider hver for seg 
forsiktig på sine egne bord. Elevene ber om 
å få tekstutdragene lagt fram. To, tre elever 
begynner å eksperimentere med monotypier. 
Lærer påpeker for flere at vi skal arbeide 
med grafikk, ikke frihåndstegning. Elevene 
oppmuntres til å forenkle uttrykket, finne de 
beste elementene i skissene.

Lærer instruerer ikke videre, men oppmuntrer 
elevene til å se på de medelevene som er i gang 
med trykking. Det blir snart trengsel rundt 
glassplatene og utveksling av synspunkter. 

Tredje time (dobbelttime)
Elevene er nå godt i gang. De fleste har 
arbeidet med ideene sine i mellomtiden og er 
målbevisste. Arbeidene begynner å ta form, 
og elevene må gjøre valg både av teknikk og 
komposisjon. De overraskes av de mulighetene 
som ligger i det materialet de har under 
utforming. 
De grafiske uttrykkene kombineres med malte 
detaljer og collage. 

Bildene under viser hvordan en elev vurderer 
plasseringen av elementene i bildet sitt. Ulike 
plasseringer gir fine effekter.

Elevene prøver seg frem og strever med å 
skjære til papirsjablonene. De kan ikke brukes 
for mange ganger når de er laget i for tynt papir. 
Fine motiver utvikles når detaljerte sjabloner 
gjentas på ulike måter i samme bildet.
 

Naustet, vannet, vinduet, fotsporene langs 
stranden brukes som motiv. Sjablonteknikken 
henger fint sammen med gjentagelsene i Fosses 
tekst.
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Fjerde time (dobbelttime)
Dette er siste time, arbeidene ferdigstilles. 
Elevene velger ut det bildet de vil bruke 
som ferdig produkt. Alle tar vare på skisser, 
trykkplater og sjabloner for senere utstilling.
En del elever maler eller tegner for å bearbeide 
trykkene. 

Under sees hvordan en enkel sjablon brukes 
for å få to like halvstikk på en påle. Slik antydes 
jeg personen og konen til vennen som fortøyer 
båtene sine utenfor naustet. Trykket bearbeides 
med studie av tauverket.

Eleven i dette bildet arbeider med å få solen 
mer luftig. Solen er et sterkt symbol på den 
kvinnen som begge guttene strekker hendene 
sine mot.

Bildet under viser en typisk kombinasjon av 
nitid figurstudie og kraftig forenkling. En hånd er 
skåret til og vurderes brukt sammen med detalj 
fra naustets vindu.

Femte time (enkelttime)
To elever har hengt opp Laila Hilsens bilder 
i skolens kantine. Elevene får se bildene for 
første gang. De betrakter bildene på egenhånd, 
kommenterer og spør noe om teknikk. Elevene 
går sammen og enkeltvis fra bilde til bilde og 
nevner bruken av skrift, korsformen, hvordan 
vannet er fremstilt, fargebruken og det enhetlige 
preget. De bruker god tid, og de ser tydelig at 
kunstneren har brukt motiver som de kjenner 
igjen fra eget arbeid. 

Elevene fikk ikke organisert omvisning på 
utstillingen, men snakket med hverandre og 
lærer om bildene. De brukte merkbart god tid 
på å gå nær og undersøke bildene.
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Alle elevene er fra gruppe 2FF Valler videregående 
skole 2002

Hva tenkte jeg først da jeg så bildene?

Jennie: Jeg syntes bildene så ganske enkle, men 
stilige ut. Etterhvert som jeg så mer på dem, 
så jeg detaljene som var på bildene, og jeg likte 
fargene godt.

Therese: Jeg synes de var symbolske og 
stemningsfulle. Stiliserte og enklere og mer 
annerledes enn det vi lagde og holdt på med. 
Litt spesielle, men veldig flotte. Tekst og bilde 
går igjen. Gul farge og båthuset (naustet) går 
også igjen i de fleste bildene.

Christopher: Jeg tenkte først at det var abstrakt 
kunst, med mange symboler. Jeg tenkte også at 
dette var litt for dypt for meg.

Henrikke: Mønstret var enkelt med dystre 
farger. Meningsløst liv...  Sjøen , havet fortalte at 
det var stort der menneskene var (selv om de 
ikke var der): Området var stort og tomt, du 
kunne se evighet av liv, trist liv. Det samme med 
hus og båt. Ingen liv er å finne i naustet. Ingen 
glede, ensomhet!

Torunn: At de var symbolske og stemningsfulle, 
at fargen gul og det stiliserte naustet gikk igjen i 
flere av dem, og at hun har brukt en spennende 
teknikk.

Cecilie: Det jeg tenkte først da jeg så Laila 
Hilsens bilder var den dystre stemningen. 

Inger johanne: Det første jeg tenkte da jeg så 
Lajla Hilsen sine bilder, var at de var spesielle. 
De hadde en dyster stemning som var ført fram 
på en sympatisk måte. Jeg tenkte på at de var 
ganske forskjellige fra de vi hadde laget, selv 
om det var gjort på samme måte. Hun var flink 
til å gjenspeile og hente fram de forskjellige 
stemningene fra boka. Bildene var pene å se på 
og de var tankevekkende. Bildene hennes får 

fram deler av en historie som er trist og dyster.
Ninja: Det første som falt meg in da jeg så Lajla 
Hilsens bilder, var fargene, jeg hadde forestilt 
meg dem i sort-hvitt. (Sikkert fordi vi hadde 
jobbet så mye med det) Hadde også regnet med 
at det skulle være bilder av mennesker. Bildene 
var også enklere enn jeg hadde trodd, med rette 
linjer og store flater. Hadde ikke forestilt meg at 
noe så enkelt kunne være så fint.

Sindre: Veldig flotte og uttrykksfulle bilder. Med 
enkle motiv.

Ida: Da jeg så Laila Hilsens bilder, følte jeg en 
tomhet og ensomhet. De var enkle med et 
enkelt uttrykk.

Hva fikk hun frem i bildene? Hvilken 
stemning hadde hun brukt?

Shika:Hun fikk frem det meste fra teksten. 
Bokstaver, hus, fisker, toner, følelser, hav, 
naustet og det er nok til å forstå fortellingen.

Christopher: Jeg la merke til at hun hadde 
veldig gjentagende motiv og la spesielt merke 
til at formen som likner på et enkelt bilde av et 
hus gikk igjen i hvert eneste bilde. Bak denne 
formen var det ofte firkanter. Jeg vet ikke helt 
hva hun mente med dette, eller hva hun fikk 
frem.  Bildene var fulle av stemning, og hun fikk 
frem stemninger som var knyttet til titlene, eks: 
musikk, møte, draum

Henrikke: Den dystre og ensomme stemningen 
fra fortellingen kom tydelig frem. Det tomme 
naustet som beskriver et livløst liv, ensomt.

Cecilie: Hun har brukt litt ”triste” farger som 
brunt, grønt og lilla sammen som skaper en 
slags disharmoni. Dette var også det jeg følte 
hun prøvde å få fram i bildene sine. En ting som 
gikk igjen var naustet med ulikt ”tilbehør” som 
båt, fisk og så videre på denne måten forteller 

Elevenes kommentarer til Laila Hilsens bilder:
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hvert bilde en ulik del av historien.

Thomas: Bildene hennes viser veldig godt frem 
dysterheten og ensomheten i fortellingen. Jeg 
likte det bildet hvor det ser ut som om et hus 
henger i en tynn tråd som sakte senkes i vannet. 
Jeg synes det vises tydelig at livet hans henger i 
en tråd som kun han alene kan dra inn, og bildet 
viser hvordan han er på vei inn i en lukket og 
ensom verden igjen. Laila har blandet farger og 
tekst og trykt noe som er mørkt, og ofte er 
det en ting i bildene som er viktig og som man 
merker.

Suzan: Fargene Lajla Hilsen bruker, er 
meget mørke farger for å få fem den dystre 
stemningen. Det var en del figurer som gikk 
igjen som for eksempel korset, vannet, huset, 
fargene og skriften.

Ninja: I bildene fik hun godt frem motiver fra 
romanen som naust, båter, fisker og på noen 
av dem også skrift fra romanen. Hun har 
brukt litt mørke, dystre farger, som får frem 
den triste tonen i romanen. Det ser også ut 
som om det er kors i bakgrunnen på en del av 
dem. Jeg tolker det i alle fall sånn fordi damen 
dør. Hun har brukt mye geometriske former, 
ensfargede flater og rette linjer, det gjør ikke 
akkurat bildene koselige, og jeg fikk en følelse av 
ensomhet.

Sindre: Hun fikk frem den dystre stemningen 
ved å bruke sitt enkle motiv og noen dystre 
farger.

Ida: Jeg tror hun gjennom bildene ville uttrykke 
bokens ensformighet og små variasjonar ved å 
vise liknende motiv i ulike teknikker og farger.
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Hva vil jeg ha frem i bildet mitt og 
hvordan har jeg arbeidet?

Shika: Jeg skulle gjerne hatt frem mennesker og 
litt lyse farger og ikke bare mørke farger.

Therese: Ved å bruke grafikkmetoder og få farger 
som grå og hvit og kombinasjon mellom disse, 
prøvde jeg å få frem den følelsen når de to møtes 
ute med båtene i nauste. Halvstikk på en påle midt 
ute i havet. Stillheten, spenningen og ensomheten 
som møtes. 

Elevenes kommentarer til egne bilder: 
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Henrikke: Naustet og havet og ensomheten, noe 
som ”beskriver” at hun tok livet sitt. At det var så 
meningsløst og trist at hun ikke fant noen grunn til å 
leve. 

Torunn: Følelsen av isolasjon og ensomhet til han 
som ikke går ut... Ved å bruke enkle grafikkmetoder 
og få farger (gråtoner)
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Cecilie: Det jeg ville ha frem i bildet mitt var 
den mørke stemningen av tap. Dette viser jeg 
med farger. Bildet mitt viser på en måte hva det 
hele startet med, bandet (gitaren) og hva som 
sluttet, forholdet (de to personene)

Thomas: Jeg fikk et inntrykk 
av at maleriene vi lagde i 
klassen ble bedre og gjorde 
et sterkere inntrykk enn de 
Laila hadde laget. Alle bildene 
viser død og ensomhet og jeg 
synes bildene hennes er litt 
mørke. Jeg synes at noen av 
Lajlas bilder viser til fortelling, 
men noen av de andre er mer 
rotete, og jeg ser ikke noen 
tydelig mening med det. Jeg 
synes bildet med korset og 
huset i tråden var best.
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Suzan: Det jeg ville ha frem i mitt bilde, 
var den spente, mørke stemningen sett 
fra kvinnens og mennenes sted. Jeg brukte 
en sol som metafor for henne i bildet, og 
malte hender over resten av bildet, mørke 
lengselsfulle hender, så hun er det eneste 
lyse punktet i bildet. For uten henne er de 
mørke, så det jeg får frem er lengsel.

Ninja: I mitt bilde 
ville jeg ha frem 
ensomheten, og det at 
han ikke går ut lengre. 
Dette prøvde jeg å få 
frem ved å la ham sitte 
inne og se ut av et 
vindu.
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Mona: I mitt bilde ville 
jeg ha fram naustet 
– som spilte en viktig 
rolle i boka, mørket, 
den dystre stemningen 
har jeg laget som 
en gråblå skygge, og 
kvinnen med den 
mørke skjebnen er 
midtpunkt i bildet 
mitt. Sjelen, skikkelsen 
hennes som en kontrast 
mot naustet.

Ida: Jeg ønsket å få 
frem følelsen av å være 
liten og ubetydelig i 
forhold til de store ting 
og krefter omkring, 
Dette uttrykket 
forsøkte jeg å formidle 
ved hjelp av en 
skummende bølge som 
vilt kaster seg innover 
bergene. Ved hjelp av 
mørke, ensformige 
farger prøvde jeg å få 
frem en litt dyster, tom 
følelse.
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Jennie: Jeg tror det ville vært lurt å vise bildene 
først og få folk til å tenke på hva det betyr og så 
fortelle fortellingen, sånn at de vet hva maleren 
egentlig har ment med dem. Og så kan de selv 
finne ut om de synes det passer eller ikke. Hvis 
noen unge føler seg ensomme så kjenner de 
kanskje igjen i bildene og føler med en gang hva 
bildene betyr. Men da kan de først tenke 
sånn det passer til seg og eget liv.

Lind: Jeg ville kanskje først ha vist dem bildene. 
Bedt dem se på dem og gjøre seg opp noen 
tanker. Siden ville jeg tatt dem til et annet rom 
og lest teksten. Også den skulle de få gjort noen 
tanker om. Til slutt ville jeg tatt dem tilbake til 
bildene, satt på noe bølgeskvulpmusikk (hvis jeg 
hadde det) og latt dem se bildene en andre gang 
mens jeg leste teksten. Avsluttet kanskje med 
noen tanker og meninger i plenum.

Torunn: Ville hengt dem sammen med utdrag 
fra boken.

Sindre: Hvordan ville jeg vist det til vennene 
mine? Jeg ville vist dem bildene og fortalt 
hvordan kunstneren har tatt motivene sine ut 
fra den boken som de er tatt fra. Disse bildene 
passer best til å være i en stue, tror jeg. Jeg ville 
ha vist dem mine bilder, og vist dem hvordan jeg 
hadde tenkt i forhold til Lajla Hilsen, som har 
malt med en annen stil. Jeg hadde deretter spurt 
dem hva de mente om disse bildene.

Ingeborg: Jeg synes det er bra at vi ikke fikk se 
hennes bilder først. Vi tegnet selv og ble ikke 
påvirket. Hennes var mer symbolsk. Med korset 
i bakgrunnen.

Ida: Jeg ville nok laget en utstilling i et tomt, 
enkelt lokale med den udelte synsopplevelsen 
på bildene. I bakgrunnen ville jeg hatt lyder. 
Gjerne lyden av bølger mot fjell, vind og andre 
naturlyder fra miljøet rundt handlingen i boka 
og lesning av de utdragene fra boka som vi fikk 
høre.

Spørsmål til elevene: Hvordan presentere handlingen i 
boka og bildene til unge mennesker?



KUNST I SKOLEN 

Kunst i Skolen (KiS) er en frittstående medlemsorganisasjon som  
i over seksti år har tilbudt et bredt utvalg kunstpedagogiske tjenester 
og materiell produsert spesielt for undervisningsinstitusjoner. 

Kunst i Skolen har som formål:
•	 Å	arbeide	for	at	visuell	kunst	skal	få	en	sentral	plass		
i	lærings-	og	holdningsdannende	arbeid	i	skolen.

•	 Å	bidra	til	å	vekke	interessen	for	og	gi	kunnskaper	om	visuelle		
uttrykksformer	slik	de	er	kommet	til	uttrykk	i	tidligere	tider	og	i	dag.

•	 Å	sette	i	verk	tiltak	som	gir	opplevelser,	og	som	utvikler	kunstforståelse,		
skapende	evner,	kritisk	sans	og	følsomhet	overfor	visuelle	uttrykk.

Vår hovedoppgave er produksjon og administrasjon av kunstutstillinger som 
turnerer mellom skoler i hele landet. Når skolene mottar en utstilling følger 
det med skreddersydde undervisningsopplegg med referanser til målene i 
Kunnskapsløftet. Gjennom Kunst i Skolens vandreutstillinger får mange tusen 
skolebarn hvert år stifte bekjentskap med kjente kunstnere og originalkunst.

For å gi skolene læremidler med godt bildemateriale, produserer vi digitale bilde-
presentasjoner med utgangspunkt i kunst, arkitektur og design. Vi arrangerer årlige 
lærerkurs og studiereiser, og kan bistå skolene i forbindelse med kunstinnkjøp.

Medlemmer mottar månedsbrev med informasjon om nye  
utstillinger, bildepresentasjoner, kurs og månedens bilde. 
Medlemmer får også rabatt på kunstkjøp i vårt galleri. 

Kunst i Skolen er medlem i SEF, Samarbeidsforum for estetiske fag.

Kunst i Skolen 
Kongens gate 2
0153 Oslo
23 35 89 30
Org.nr. 970 133 402
kis@kunstiskolen.no
www.kunstiskolen.no
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KREATIVITET 
KOMPETANSE 
KUNST I SKOLEN siden 1948
www.kunstiskolen.no




