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For fem år siden holdt tromsø-
kunstneren Kari Rindahl En-
dresen ei utstilling i Krane
Galleri som fikk henne til å bli
fulltids kunstner. I kveld er den
tidligere NRK-journalisten til-
bake med ny utstilling samme
sted. «Nordvendt» er den be-
tegnende tittelen hun har satt
på utstillinga hvor hun presen-
terer 28 akvareller.
– Da jeg åpna utstillinga i no-

vember 2007, visste jeg ikke at
det var denne veien jeg skulle
gå. Men jeg fikk veldig god re-
spons på det jeg presenterte, og
det fikk meg til å ta sjansen på å
satse hundre prosent på kun-
sten. Og jeg har ikke angra, sjøl
om det av og til er et savn å
kunne jobbe i et miljø og sam-
men med andre, slik jeg hadde
det tidligere, forteller Kari Rin-
dahl Endresen.

Utvikling
Selv om det nå som for fem år
siden, er det nordnorske land-
skapet i sine mange uttrykk
som preger hennes bilder, så
har det likevel skjedd noe med
bildene som kommer fra hen-
nes pensel.
– Formatene er i hovedsak

blitt større. Mange av bildene
jeg stiller ut nå er malt på det
største akvarellpapiret jeg får

kjøpt som ark. Jeg er kanskje
enda mer nordvendt nå enn jeg
var for fem år siden. I de siste
bildene jeg har malt, har jeg be-
vegd meg bort fra husene som
alltid har vært til stede i bil-
dene. På denne utstillinga er de
helt fraværende i noen av bil-
dene, sier Kari Rindahl Endre-
sen.

Blått lys
Den nordnorske naturen og fjel-
lene er alltid med, og siden det
først og fremst vinternaturen
som denne kunstneren formid-
ler, er det også toner i blått som
preger bildene hennes.
– For fem år siden var det mye

blågrått i bildene mine. Nå er
palletten blitt utvida med andre
blåtoner, ofte litt skarpere blåny-
anser og av og til farger som
strekker seg mot turkis, sier Rin-
dahl Endresen.
– Tryggheten jeg har fått

gjennom mange års arbeid med
akvareller, gjør at jeg også våger å
abstrahere naturen mer enn tid-
ligere. Jeg er kanskje blitt mer ek-
spressiv i både måten jeg maler
på og i uttrykket jeg gir bildene,
og synes dét kler godt både rå-
skapen i fjellene og det nordnor-
ske lyset, sier Kari Rindahl
Endresen.
Kveldens utstilling åpnes av

tidligere rådmann Gøril Ber-
theussen og kunstnerens datter,
som går tredje året på musikk-
linja på Kongsbakken videregå-
ende skole, spiller sammen med
to venninner fra klassen.
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Kunstner vendt mot nord
Kari Rindahl Endresen er en billed-
kunstner som har vist en utholdende
trofasthet til sin nordnorske motiv-
krets.

MONTERING: Kari Rindahl Endresen med noen av sine bilder mens hun holdt på å montere 
utstillinga «Nordvendt» i Krane Galleri i går. Foto: Helge Matland
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