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DAGENS NAMN
Jakob: I dag har Jakob namnsdag. Jakob är ett hebreiskt namn
som förekommer i någon form i de flesta språken i Europa, till
exempel Ib, James, Jaako eller Jacques. Namnet har funnits i
Sverige i olika varianter sedan 1000-talet. Populariteten har
ökat de senaste decennierna; i dag är Jakobs medelålder strax
över 20. Namnet förekommer även som efternamn. Omkring
28 000 heter Jakob, cirka 20 000 kallas så.
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ARVIKA/OSLO. Cecilia Kristensen ställer ut sin bröllopsklänning

Västvärmländskt konstverk
ställs ut på Aker Brygge
Den västvärmländska
konstnären Cecilia Kristensen ställer just nu ut
sitt största verk hittills
på Aker Brygge i Oslo.
Det är hennes egen bröllopsklänning som har
blivit ett konstverk.
Cecilia Kristensen, som har
sina rötter i Årjäng och Arvika, har varit konstnär sedan 2012. Hon försöker att
slå sig in på Oslos konstscen
och driver just nu ett galleri
i Oslo, Galleri Mini, där hon
låter unga konstnärer få
chansen.
Men nu är det alltså hon
själv som ska ställa ut på
Aker Brygge.
– Det är så häftigt. Aker
Brygge är ju konstens centrum i Oslo, säger Cecilia Kristensen.
Bland annat ligger Moderna museet och den norske
konstnären Pushwagners
galleri i närheten.

Gulddetaljer
Verket som Cecilia Kristensen ställer ute är hennes
egen bröllopsklänning. Den
är stärkt av gips, och står av
sig själv, målad i guld med
detaljer av krossat glas och
22 karats guld.
– Det har varit ett väldigt
projekt, herregud. Det var
omöjligt att hitta en lokal i
Oslo, säger Cecilia Kristensen, som lade ut på Facebook att hon behövde hjälp
med en lämplig lokal.
– Det är vänner och nära
och kära som har hjälpt mig.

Lada i Mangskog
Några bekanta hjälpte henne med ett garage i centrala
Arvika där hon kunde börja
sitt projekt, sedan flyttades klänningen till en lada i
Mangskog där hon slutförde
projektet. Klänningen fick
stå i ladan tre-fyra månader.
– När jag skulle hämta den
var den full av pollen. Jag
fick polera varenda glasbit
med en sminkborste.
Själva transporten till
Norge var besvärlig eftersom klänningen är över två
meter bred och två och en
halv meter lång.

Klänningen var klar redan i våras och har sedan dess stått gömd i en lada i Mangskog.

”

HÄFTIGT

Det är så häftigt. Aker Brygge är
ju konstens centrum i Oslo!”

Cecilia Kristensen

Men nu står den i Aker
Brygges shoppinggalleria.
Hon hade redan tidigare haft kontakt med
Aker Brygge angående sin
konst, men ska man ställa
ut där så måste det vara
stort.
– Då kom jag att tänka på
klänningen.

Från början var det tänkt
att hon skulle ansöka till
höstutställningen i Oslo med
klänningen, men det blev
ändrade planer.

Modern konst
Intresset för modern konst
väcktes i unga år när Cecilia
var på resa i Finland och be-

sökte det moderna museet.
– Då tänkte jag: kan man
skapa sådant här?
Sedan 2012 är hon själv
aktiv i konstnär i Oslo. Hon
gör mest tavlor, men också
skulpturer. Hon berättar att
hon säljer mer och mer för
varje år.
Med sitt Galleri Mini är
hon med och lyfter fram
unga, lovande, konstnärer.
– Jag är ganska kräsen och
har sagt nej till några.

Vad blir nästa konstprojekt?
– Det blir något stort, det

blir det, det är kul med stora saker. Det tar mycket tid,
men det är kul när resultatet är klart, säger Cecilia
Kristensen, som vill fortsätta att jobba med kläder
och tyg och tror att hennes
nästa projekt blir något
pampigt.
Klänningen ställs ut till
den 17 augusti.

Anton Eriksson
anton.eriksson@
arvikanyheter.se

Cecilia Kristensen med
sprayfärgen i högsta hugg.
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SOLEN UPP OCH NER
Solen
Upp/Ned
Treriksröset
Höljes
Hagfors
Karlstad
Bengtsfors
Smygehuk

1.46
4.30
4.32
4.38
4.46
5.04

Dagens
längd
23.34
22.01
21.49
21.45
21.48
21.21

21.48
17.31
17.17
17.07
17.02
16.17

Månen
Upp/Ned
5.57
7.22
7.21
7.24
7.31
7.39

22.44
22.40
22.33
22.32
22.36
22.22

69
upplagan av Tour de France avslutades i dag för 35 år sedan, 1982.
Segrade gjorde fransmannen Bernard
Hinault, som därmed sällade sig
till den gruppen som vunnit både
”Touren” och Giro d’Italia på samma år.
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50 år sedan

25 år sedan

Tävlingsföraren S-O Gunnarsson
och dennes färdkamrat vara när
att sätta livet till då Gunnarssons
tävlingsbil, värderad till 100 000
kronor, förstördes i en explosionsartad brand under en tävling på Gelleråsen. Tack vare(!) att de inte hade
bilbälte kunde de kasta sig ur.

Mats Gezelius bok ”Bildt på väg - ett
reportage om valrörelsen 1991” recenseras i NWT och får kritik för att vara
ytlig och beskrivs som ”ett Hemmets
politiska veckotidning”. Under valrörelsen besökte Carl Bildt bland annat
högskolan i Karlstad och höll möte i
Blomsterhult, vilket beskrivs i boken.

Just nu ställer Cecilia Kristensen ut sitt största konstverk hittills. Det är hennes egen bröllopsklänning som är stärkt i gips, målad i guldfärg och har detaljer av krossat glas och 22 karats
guld.
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