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Kvar fredag og laurdag får du 
40% rabatt på alt av taco 
fra Santa Maria og Old El Paso!

8 - 21 (20) Rosendal

FÅTT REKNING PÅ BLADPENGANE?
Med avtalegiro betalar du kr. 99,- i månaden*

* Prisen føreset eitt-års abonnement på Grenda. 

Du kan ordne det sjølv i nettbanken, eller ta kontakt med oss dersom du har spørsmål, tlf. 53 48 71 00.

– For mykje 
medisin-

bruk  
616

Feriestengte 
barnehagar 
også i år

5

Ny hjarte-
startar på 
plass

Tal frå Telemarksforsking viser at kunstna-
rar � yttar ut av dei store byane. Keramikar 
Elisa Helland-Hansen � ytta frå Bergen til 

Seim. Her fann ho kjærleiken, og fekk bygd 
seg ein verkstad med optimale ljos- og 
arbeidstilhøve.

8-9

Liv og leire på Seim
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Å halda kring ein kopp som kjen-
nest god ut i handa. Å hella frå 
ei ergonomisk utforma tekanne. 
Eller setja ei handlaga eldfast 
form med mat på bordet. Elisa er 
oppteken av den daglege bruken 
av tinga ho lagar.  

– Å dreia ei tekanne tek fem minutt. 
Og tretti år. Prosessen på dreieskiva 
er kort. Men ein treng lang erfaring 
for å få det til, seier keramikar Elisa 
Helland-Hansen.

Ho flytta til Seimshamrane etter 
mange år i Bergen. Først og fremst på 
grunn av kjærleiken. Mannen Svein 
trefte ho då ho var kring 60.

– Ein tek jo ein sjanse når ein flyttar 
så seint i livet. Eg hadde nok ikkje 
flytta hit viss det ikkje var for han. 
Men her på Seim har vi det bra. Eg fått 
bygd meg ein verkstad som er heilt 
optimal i høve til plass og ljosforhold, 
fortel Elisa. 

Bygde verkstad i hagen
Då ho flytta til Seimshamrane, fekk ho 
sjansen til å byggja seg ein draume-

verkstad. Verkstaden er eit lite bygg i 
hagen til huset ho og mannen bur i. 
Når ein kjem inn døra, blir ein møtt 
av ein vegg med koppar i ulike former 
og fargar. Dei er stilte ut på kvar si 
metallhylle.

I verkstaddelen har ho den tjue år 
gamle dreieskiva som er spesiallaga til 
henne, utforma etter alle ergonomis-
ke prinsipp. Den brukte ho i mange 
år, før ho fekk ei elektrisk, japansk ski-
ve som er heilt stillegåande. No er det 
den som er favoritten. Heilt framme i 
bygget har ho ei lita stove med divan, 
to lenestolar, eit skrivebord og ei 
bokhylle. Vindaugo er store, og ljoset 
fløymer inn. Det står ikkje på utsikten 
her. I dette bygget må det vera plass til 
både arbeid og refleksjon.  

Fødd i New York. Utdanna i Bergen, 
der ho budde og arbeidde i mange år. 
Fem år som professor i keramikk ved 
Göteborg universitet. Gjesteførelesar 
i Sverige, Danmark, Tyskland, Aust-
ralia og mange stader i USA. Utstil-
lingar i fleire land. Innkjøpt av fleire 
store museum. Dette er berre litt av 
den lange cv-en til keramikaren Elisa 
Helland-Hansen.  

– Får impulsar av reiser
Elisa har reist mykje, og er glad i nye 
impulsar. Reisa gjer ho framleis, men 
meiner ho har funne arbeidsroen 
i Kvinnherad. Ho trur det har vore 
enklare for henne å flytta frå byen 
fordi ho allereie var godt etablert som 
kunstnar, og ikkje avhengig av å byg-
gja opp eit namn og kontaktnett. 

– Eg har eit yrke som let meg jobba 
kor som helst i verda.  Både under 
primitive forhold, og stader med høg 
teknologisk standard. Å vera kerami-
kar er eit veldig fritt yrke, hevdar Elisa. 

Ho hevdar ein er mindre stadbun-
den i dag, fordi ein har kommunika-
sjonskanalar som internett, mobil 
og tv som gjer at ein kan ta med seg 
nettverk og impulsar frå byen. 

– Difor er det ikkje så veldig drama-
tisk å flytta, meiner Elisa.  

Ho seier det viktigaste for det ska-
pande arbeidet er ro. Ho er avhengig 
av stilla og arbeidsro for å konsentrera 
seg, og meiner indre tilstandar er vik-
tigare enn ytre. Gode arbeidsforhold 
er også viktig. Nok ljos, god plass og 
rutinar.

– Det er også viktig å ha det bra i 

nære relasjonar. Det gjev overskot, 
energi og aukar konsentrasjonsevna. 
Eg jobbar bra når eg har det bra, seier 
Elisa.  

– Du har flytta frå byen og hit til 
Kvinnherad. Betyr den flotte utsikten 
frå hus og verkstad noko for arbeidet 
ditt?

– Både ja og nei. Ja, fordi eg kvar dag 
set pris på å koma inn i verkstaden 
der eg har maksimale arbeidsforhold 
og godt dagsljos. Og nei, fordi konsen-
trasjonen min ikkje er knytt til vakre 
utsyn. Eg ser ikkje utover medan eg 
jobbar. Arbeidet handlar om evna til å 
fokusera. Å forfølgja ein idé eller ei fø-
restelling eg har i hovudet er viktigare 
enn det eg ser kring meg, meiner ho.

Det gode livet
Elisa vedgår likevel at staden ho bur 
og arbeider på gjev henne ro. I tillegg 
er det enkelt å dyrka interessa ho har 
for fisking, ski- og turgåing. Det er 
med på å auka livskvaliteten. 

– Eit godt liv gjev overskot og ar-
beidslyst, hevdar Elisa.

– Skal ikkje alle kunstnarar lida?
–  Nei, det trur eg er ein myte. Nokre 

– Å dreia ei 
tekanne tek fem 

minutt. Og tretti år. 
Elisa Helland-Hansen

Elisa Helland-Hansen 
viser korleis den 

manuelle dreieskiva ho 
har brukt i tjue år fungerer. 

No har ho eigentleg gått 
over til ei elektrisk som er 

heilt stillegåande.

Frå leireklump 
til tekanne. 
Rein magi 
for den 
som ikkje 
forstår 
det.

På rett fjøl
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skapar under stress, og må kjempa 
seg gjennom vanskelege periodar 
for å skapa nye ting. Andre arbeider 
best når dei har det godt. Det har 
nok mest med personlegdom å gjera. 
Sinnelaget mitt gjer at eg jobbar godt 
når eg har det bra. Eg trur det som er 
felles for alle kunstnarar er at dei må 
vera konsentrerte og til stades her og 
no. 

Ein må også trivast med å jobba 
åleine. Elisa jobbar lange dagar 
åleine for å vera fokusert på arbeidet. 
I visse fasar av prosessen kan ho lytta 
til musikk. Andre gonger må ho ha 
det heilt stilt. 

– Fotografering skjerpar blikket
Elisa Helland-Hansen fotograferer 
kvar dag. Det har ho alltid gjort. Ho 
meiner det skjerpar blikket. At auga 
og medvitet leitar etter interessante 
former, linjer og komposisjonar når 
ho fokuserer gjennom kamera. Det 
har ho indirekte nytte av i det ska-
pande arbeidet. 

– Fotografering er trening i kom-
posisjon, i å sjå. Auga gjer heile tida 
avvegingar i dimensjonering, spenst, 

volum og linjeløp. Samtidig aukar 
fotografering medvitet om tekstur og 
fargeval. 

Då ho budde i Bergen fotograferte 
ho gjerne bygningar. Og meiner at 
ein kan finna motiv over alt. Likevel 
har det har vore berikande å koma 
til ein stad som har eit vell av natur-
motiv. 

– Ein vert svært medviten om ljoset 
som heile tida skiftar på ein stad som 
denne, seier Elisa. 

Keramikk til mat og bruk
Den raude tråden i kunstnararbeidet 
hennar er mat. Ho er veldig interes-
sert i matlaging og presentasjonen 
av mat på eit bord. Alt ho lagar er 
relatert til mat og bruk. Bruken av 
tinga er svært viktig for henne. Ho 
leitar etter dei gode dimensjonane og 
formene. Og meiner det er ein nær 
samanheng mellom maten, og det 
ein har maten i. Eitt av varemerka 
hennar gjennom tretti år som kera-
mikar er dei eldfaste formene. 

– Eg synest det fungerer bra å 
kunna setja ei form fram på bordet. 
Dei eldfaste formene har vore et-

tertrakta, fordi det ikkje er så mange 
keramikarar som lagar slikt. «Alle» 
lagar jo koppar. 

Elisa er oppteken av taktilitet, det 
at ein skal ta på tinga. Men form må 
følgja funksjon. 

– Det skal kjennast godt å servera 
mat i dei eldfaste formene eg lagar. 
Koppane skal vera gode å drikka av. 
Tyngdepunktet i ei mugge må vera 
rett, slik at det er enkelt å hella av 
henne. Eg er interessert i sjølve opp-
levinga ein har når ein brukar tinga i 
det daglege, forklarer Elisa. 

Bruk. Funksjon. Mat. Elisa er 
oppteken av dei nære tinga, og det 
sosiale ved sjølve måltidet. Samtalar 
ved bordet. Tinga ein brukar. Sjølv er 
ho glad i å invitera til fest, og meiner 
at servering av mat ikkje skal vera 
tilfeldig. Tyngdepunktet skal vera 
behageleg. Plasseringa av hanken på 
ei tekanne skal vera slik at ein med 
lita kraft kan hella av tuten. Tinga 
skal med andre ord vera ergonomisk 
utforma.  

– Ein kopp er jo ein veldig kropps-
nær og intim ting. Vi tek han til 
munnen. Koppen skal kjennast god å 

drikka av. Og gjerne passa til humø-
ret ein er i, smiler Elisa. 

Ho meiner det må vera ein sym-
biose mellom det funksjonelle og det 
visuelle. 

– Eg har ikkje hatt behov for å jobba 
med reint dekorativ kunst, skulpturar 
og ting ein berre ser på. Alt eg lagar 
kan brukast. Men dei skal også vera 
fine å sjå på. 

Ho tenkjer ikkje på sluttbrukaren 
når ho lagar ein kopp. Men på forhol-
det mellom handa hennar og tingen. 
Dersom det fungerer for henne, er 
det stor sjanse for at det fungerer for 
andre også. 

– Men det kjennest som eit privi-
legium å laga ting som betyr noko i 
andre sin kvardag. Å laga ting folk får 
eit forhold til. Eg fekk ein telefon frå 
ei dame frå Nord-Noreg som sa det 
hadde skjedd ei katastrofe; yndlings-
koppen var knust. Ein fin vase med 
blomar på bordet. Eller å halda rundt 
ein ting ein likar, skapar små augne-
blink i kvardagen som aukar livskva-
liteten. 

Elisa Helland-Hansen brukar desse bretta til å �ytta keramikken til tørking og brenning. Her med eit utval av ferdig kunsthandverk.


