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Bakgrunn. 
Bakgrunnen for prosjektet ”Atelierbytte” er en ide som ble diskutert gjentatte ganger på 
en Kunstnerreise til Kargopol sommeren 2006.  
Initiativtagere til ”Atelierbytte” Torill Bertelsen og Jon Rune Enge var invitert av 
Arkhangelsk Fylkeskommune, Kulturavdelingen og Kunstnerorganisasjonen Art-Union for 
å foreta en reise sammen med russiske kunstnere gjennom ulike landsbyer på veien til 
Kargopol, 58 mil sør for Arkhangelsk. ”Artists in resident” er et prosjekt for å utvikle 
landsbyer og småbyer gjennom kultur. Opprettelse av gjesteatelier er et av tiltakene. 
 
Målsetting for ”Atelierbytte”. 
Ta vare på og utvikle eksisterende nettverk mellom enkeltkunstnere i Arkhangelsk og 
Nord-Norge. Bli kjent med kystkultur, natur, kunst og arkitektur fra Sør-Helgeland til 
Lofoten. Kunstnermøter. Gjennomføre ideen om Atelierbytte. Trekke inn lokalsamfunnet 
(Sømna). Legge til rette for ro til å arbeide og utvikle nye ideer for framtidige prosjekt. 
 
Forutsetninger. 
Ljudmilla og Georgijs datter Daria har vært tolk for oss flere ganger under opphold i Arkhangelsk. 
Hun var villig til å være med hit sammen med sin 7-årige sønn. Slik slapp vi store utgifter til tolk i 
perioden. De kostet selv fly til Tromsø. Reiser, kost og oppholdsutgifter i Norge hadde vi det 
økonomiske ansvaret for. Vi kjørte ca. 550 mil med vår privatbil. 
Direkte utgifter kom på ca. 30.000,- kr. Nordland fylkeskommune ga støtte til reiseutgifter med  
kr. 10.000,-. Vi fikk ikke innvilget noe støtte fra Barentssekretariatet, noe som innebar at vi måtte 
gjøre alt på rimeligste måte, uten noen utskeielser i form av for eksempel restaurant besøk. 
 
Ankomst Norge. 
Fly fra Arkhangelsk til Tromsø – Bil til Sømna. Det er nesten 100 mil fra Sømna til 
Tromsø, en overnatting er nødvendig.  
Etter et varmt gjensyn på flyplassen i 14.00 tiden tok vi en liten runde i Tromsø, hvor 
Ljudmilla fikk et kort gjensyn med ”Kysten” hvor hun hadde hatt et stipend på 
gjesteatelieret i 1995. Vi overnattet på Hamarøy. 
Første kunstnermøte på Rognan. Wenche H. Johansen møtte oss med lunsj på atelieret. 
Hun hadde rikelig med arbeider der på dette tidspunktet, bilder og skulpturer. Meget 
inspirerende for alle. 
 

       
Wenche H. Johansen med sine ull skulpturer                                    Ljudmilla med ull englevinger 



De russiske Kunstnerne fotograferte hele tiden de enorme naturopplevelsene gjennom bilrutene og 
gjennom korte stopp på for eksempel Saltfjellet. 
Andre kunstnermøte var på ”Stjernen sølvsmie”. Rubi og Øyvind viste oss galleriet og smie.  
 

 

   
         På vei over Saltfjellet                                       Rubi og Øyvind Stjernen i Sølvsmia 
 
 
 
Sømna. 
Ankomst Sømna sent torsdag kveld den 26. juni. Jon Rune ventet med velkomstmiddag, vin og 
nyoppredde senger. 
Fredag, neste morgen tok vi med våre Ateliergjester til den unike stranda på Sømnes. Den er en av 
mine store inspirasjonskilder når det gjelder skjell og koraller. Der var det fjære og som ventet ble 
mange isbokser plukket fulle av korallballer, sneglehus og andre organiske former. Landskapet og 
øyene kan ikke beskrives, bare avbildes. 
 

 
Georgij blant koraller på Sømnes med Torghatten i bakgrunnen. 



Atelierbytte. 
Det var hyggelig å stille til disposisjon Tegne atelieret og Snekkerverkstedet vårt som ligger i hver 
sin etasje i et eget hus. En skikkelig opprydding måtte til før de kom, og så sjeldent ryddig ble det 
at arbeidslysten vår steg til nye høyder. Her var plass til alle fire om ønskelig. Vi stilte til 
disposisjon både staffelier og lånte grafikk utstyr m.m. Ljudmilla tegnet mest på stedet der hun 
fant interessante motiv: inne i huset, i hagen og inne i Sømnas flotte kirke. Pastellblyanter er 
hennes særegne teknikk. Jeg brukte mye tid på matlaging og organisering den første tiden. 
 
Fjelltur på Ramtind (se bilde forsiden). En passe krevende tur med en praktfull utsikt over Sømna 
og øyene i skjærgården, Brønnøy og Vega. Veksling mellom skog og snaufjell, varierte stier og små 
vatn. 
 
Små sykkelturer hver dag. Noen ganger med bading i Hopen. Det ble bare tid til en fisketur med 
båten ute i Lyngværet. Det ble sei til nattmat. 
 
Den store Hagefesten ble til innefest på grunn av regn. Alle gjestene hadde med forskjellig mat til 
koldtbord, så de fikk oppleve litt norsk matkultur.  
 

    
Torill og Ljudmilla under velkomstmiddag Sømna.        Ljudmilla tegner med pastellblyanter. 
 

      
Ljudmilla tegner gammel lampe og Torills fugler               Georgij tegner på vårt atelier. 
 
Det tar litt tid å finne roen før man klarer å arbeide på nye steder, men både Georgij og Ljudmilla 
klarte det ganske fort. Det er selvfølgelig mye lettere for billedkunstnere enn kunsthåndverkere å 
arbeide utenfor sitt eget verksted. Men skisse- og planleggings stadiet kan vi også gjøre andre 
steder enn på eget verksted.  
 
Det gikk veldig fint å diskutere faglige ting, Daria oversatte til hun ikke orket mer. Hun er utdannet 
psykolog, men har vokst opp med kunstnerisk virksomhet og forstår hva samtalene dreier seg om. 
 
Jeg tror de hadde en fin balanse mellom det å oppleve Sør-Helgeland og eget arbeid. Vi var bevisst 
på at de ikke skulle overorganiseres slik vi av og til har følt at vi har blitt når vi har vært i 
Russland. 



     
Utstilling Næringsbygget                                   Utstilling og Bildefremvising Vik skole 
 
Mange fikk sett utstillingen i næringsbygget som sto et par måneder før de kom til Sømna. Det var 
5 ulike arbeider; to blyant/ pastelltegninger, to koldnål/ etsing og et stort litografi. 
Slideshowet inneholdt begge kunstnerne sine omfattende kunstneriske virksomhet - mange ulike 
teknikker (ca. 80 arbeider). På grunn av det fine været var det kun 12 personer som møtte, men 
de var engasjerte, imponert over deres bilder - og stilte mange spørsmål.  
 
 

 



Røros. 
Grunnen til at vi ønsket å vise Kunstnerne fra Arkhangelsk Røros, er at Røros kan 
oppfattes som Norges svar på trebyen Kargopol med sine spesielle trearkitektur miljøer. 
Røros har et lite, men stabilt kunstnermiljø. Vi ønsket å vise tre ulike keramikere sine 
galleri utsalg. 
Vi har en liten hytte der så vi trengte ikke betale noe ekstra for overnatting. Det ble 100 
mil ekstra tur-retur for to overnattinger, men de syns det var en stor opplevelse. Begge 
er opptatt av arkitektur. 
 
 

      
Elfimovs foran Apotekergården Røros                     Elfimovs på besøk i Rørosmuseet med 
                                                                          modellene fra kobbergruvene. 
 

      
Keramiker Torgeir Henriksen viser oss rundt på Galleri Hiort-Engan, Røros. Galleri og kafe. 
 

    
Keramikk gårdsrom Per Lysgaard keramikk – Røros  



Tur til Torghatten og klatring opp til og gjennom det unike hullet var en vellykket prioritering. 
Været var nydelig og ga nok mye inspirasjon. 
 

 
Jon Rune og Georgij i Torghatthullet. 
 
 
 
 
 
Vårt verksted / atelier var ikke så ofte i bruk, til tross for iherdig rydding på forhånd. Begge 
foretrakk å tegne andre steder. Både ute og inne. De fotograferte også jevnlig. 
 

          
Ljudmilla tegner i Sømna kirke i to dager   Tegnet detalj den gamle altertavlen 



Lofoten. Stamsund, Høyness og Svolvær. 
Scott Thoe skulle egentlig ha vært med på turen til Arkhangelsk / Kargopol. Ljudmilla 
deltok for noen år siden på en Barents utstilling i Svolvær. Jeg sørget for at hun fikk 
komme på Galleriet til Espolin Johnson i Kabelvåg. Videre ble hun invitert til Stamsund av 
Vebjørg og Scott. Hun besøkte galleriet deres og fikk god kontakt med begge.  
 

           
Tre dager på Atelieret til Scott Thoe på Høyness,          Eggum, Skulpturlandskap Nordland. 
Lofoten. 
 

      
På besøk hos Vebjørg og Scott Thoe i Stamsund.      Visning av hverandres arbeider på prosjektor    
                                                                            Galleri 2, Stamsund 
 
 
Vi hadde alle et ønske om å treffe hverandre i Lofoten, vise hverandre våre egne arbeider 
og drøfte mulige samarbeid i framtiden. Det ble et hyggelig møte, og et gjensyn for 
enkelte av oss. Vi ble invitert på en flott middag privat hos Vebjørg og Scott, og vi viste 
flere slideshow for hverandre. Utpå kvelden fikk vi besøk av Jørund Ek som var med på 
turen til Kargopol. 
 
Høyness er Scotts atelier på vestsiden av Lofoten. Et nydelig sted med utsikt mot 
storhavet og midnattsol. Her fikk vi overnatte gratis i tre netter. Vi tok flere utflukter, 
bl.a. til Eggum og Skulpturlandskap Nordlands ”Hode”. 
 
Vi kjørte så om ”Lofast” til Tromsø, med en liten stopp i Gratangsbotn. 
 
 
 



 
Gjensyn Kunstnerne fra turen til Kargopol 2006, Jørund Ek, Torill Bertelsen, Jon Rune Enge, 
Ljudmilla Elfimova og Georgij Elfinmov. Stamsund. 
 
 
 
Framtidige samarbeidsprosjekter. 
Det er først og fremst Ljudmilla og jeg som vil gå i gang med et felles prosjekt innenfor 
noe skulpturelt. Hoder med ulike ytre og indre ansikts uttrykk var det vi ble enige om å 
forsøke først.  Hun er veldig opptatt av at vi skal jobbe på samme skulptur eller 
kunstverk. Ser at det kan bli litt vanskelig, men jeg foreslo at jeg kunne lage ulike 
ansikter / halvhoder i tre (Slags masker?). Hun skal lage det indre uttrykket/ følelser 
(som ikke alltid stemmer med det ytre). Hun er nok best på det området. Og har bred 
erfaring med å jobbe i glass, gjennom flere store utsmykkingsoppdrag privat og offentlig. 
Glass og tre skal kobles sammen. (Vi har knyttet kontakter med ulike mennesker som 
reiser mellom Nordland/ Helgeland og Arkhangelsk.) 
 
Noen holder masken, andre vil ikke eller klarer det ikke. Målet er en vandre utstilling på 
foreløpig følgende steder; Lofoten, Sør-Helgeland, Trondheim, Arkhangelsk. Ludmilla 
ønsket utstilling om et år, men jeg må ha minst 2 år på meg, siden jeg nå har 
undervisnings jobb ved siden av.  
 
Kunsthåndverk-Skjermvegger i tre med store litografier inne i - er et prosjekt vi også 
kunne tenke oss å gjøre sammen. Men vi er opptatt av først å få realisert skulpturene. 
Ellers er det en Barentsutstilling på gang, ”Potensiale”, med fri innsendelse til juryering. 
 
Ljudmilla og Georgij luftet også muligheten av at vi møtes i Moskva neste høst. De 
arbeider ofte på et grafisk verksted for russiske kunstnere, med litografi. 
                  Torill Bertelsen 
Vedlagt: ”Reisen til Kargopol” -2006 
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