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         tiftelsen Peacepainting.

    russiske taiga

RESULTAT: Første workshop er ferdig, og de flotte elevene på den tekniske skolen 
som var våre verter og gode hjelpere løfter stolt sine arbeider. Våre ungdommer 
hadde et annet program den dagen, men kom i tide til denne avslutningen.

GAVER: Her rektoren på internatskolen med hendene fulle av gaver fra Samesko-
len i Hattfjelldal. Og en spent gruppe elever som skal til med sin første workshop 
med Peacepainting.

STARTHJELP: Tone instruerer – uten å 
kunne ett ord russisk. I en verden med 
kunst som uttrykksmiddel er som regel 
ord overflødige.

GJESTFRIE:Velkomsten i taigaen besto 
av fire godt voksne nenets-kvinner, i 
reinskinn og vakre drakter. En fantastisk 
opplevelse i de små husene som lå i en 
liten klatt med små grantrær.

POLARSTRØK: Tone og Bjørn på tai-
gaen. Minus tjue og frisk bris. 
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prosjektet til det aller nordligste i det 
russiske Europa. To startdager i St. Pe-
tersburg i en felles leilighet var en knal-
lstart på samlivet oss i mellom. Seinere 
ble det bare bedre og bedre. Med et al-
dersspenn fra 13 til 75, fungerte det 
helt fint. Vi spiste alle måltider «ute», 
noe som var utrolig billig med rubelen 
1:10 i forhold til norske kroner.

Ungdommene dro på rockekonsert 
og biljardkonkurranser. Men vi gamle 
benyttet den endelige kvelden til å sette 
pris på at ølet var tilbake i byen. Tove 
og Roy håndterte de fem elevene med 
varme og hengivenhet, noe som tydelig 
var gjensidig. Catrine og Tone hadde 
nok med kunsten og workshopene. 
Randi filma for harde livet og jeg hadde 
nok med å ta dokumentarfoto av alle 
arbeidene, portretter av alle og får det 
hele til å klaffe med maleri, navn, tittel 
og portrett.

Sånn gikk nå dagan i Naryan-Mar. 

Mens minus 25 herja ute, og pluss 25 
inne. Tid til kulturelt påfyll ute på tai-
gaen i en nenets-leir ble det også, der 
fire friske gamle damer fortalte sagn og 
sang til. Med Maria som tolk, ble det en 
spennende opplevelse og innføring i 
nenets-folkets liv og tenkemåte.

ETTERORD. Jeg reiste en del i Sovjet-
unionen, etter hvert Russland, for 25 år 
siden, og har mange gode minner fra 
den tiden. I 2002 padlet Tone og jeg 
rundt Solovki-øyene i Kvitsjøen, og 
traff et Russland jeg knapt kjente igjen. 

Grinete og sure folk overalt, og besatt 
av en griskhet vi tok sterk avstand fra.

I Naryan-Mar traff jeg igjen mitt 
gamle Russland. Vennlighet, nysgjer-
righet og varme, som jeg alltid har for-
bundet med folk i dette landet. Når vi 
kommer innpå dem. Denne reisen 
rehabiliterte Russland for meg, og i lik-
het med mange av de andre i gruppa: 
Jeg vil jammen meg også tilbake.

Tekst og foto: Bjørn Økern
desk@hblad.no 75070300

Disse var med:
� Etter en iherdig innsats av Catrine 
Gangstø, daglig leder og selve «opp-
havet» til Peacepainting, løsna Barentsse-
kretariatet i Kirkenes på pengesekken, og 
bevilget nok penger til at Peacepainting 
kunne reise med daglig leder Catrine 
Gangstø, kunstnerisk leder Tone Toft, 
filmfotograf Randi Størset, fotograf og 
journalist Bjørn Økern, lærerne Tove Bru-
stad og Roy Kvitfjell fra Sameskolen i 
Hattfjelldal.
� Sammen reiste de med elevene Nils 
Anders Appfjell, Sara Kappfjell, Lars Spar-
rok Larsen, Anders Solvang og Sagka Su-
ndset til Naryan-Mar for å ha maleverk-
sted, workshop sammen med ungdom-
mer fra den tekniske videregående 
skolen og internatskolen for nenets barn 
og unge.

FAKTA

Naryan-Mar
� Naryan-Mar er hovedstaden i Nenetski Autonome Okrug, som er 176.000 kvadratkilo-
meter stort, har 160.000 kvadratkilometer beiteland for de vel 180.000 reinsdyra som Ne-
netserne streifer rundt på tundraen med i en helårlig nomadetilværelse. Det bor drøyt 
40.000 mennesker her, mer enn halvparten i Naryan-Mar.
� En liten moderne by, med flere gassdrevne kraftstasjoner spredt rundt, som samtidig 
leverer varme til alle bygninger gjennom et fjernvarmenett. Den velkjente skogen av di-
verse stolper, med et strikketøy av ledninger overalt, er fullstendig borte. Alt er gravd ned 
sammen med fjernvarmerørene.
� En velordnet by, med brede gater og veier, vennlig biltrafikk med uhyre respekt for 
fotgjengere. Digert kulturhus, mange museer og små konsertlokaler. Flotte hotell, restau-
ranter med de beste menyene som tenkes kan, basert på reinkjøtt og sjømat. Fra nenetse-
rnes reindrift på Bolsjesemelskaya Tundra, og fisk og sjømat fra Barentshavet og 
Petshora-elven.
� Byens innbyggere har Russlands høyeste gjennomsnittsinntekt, og grunnen: En snart 
30 år lang historie i samliv med Yukoil, som har et hundretalls oljerigger ute på tundraen, 
et nettverk av rørledninger, både over land til de sørlige regionene og nordover til trans-
port over havet.

FAKTA

Dette er Peacepainting
� Ble startet rundt 2007 av Catrine Gang-
stø fra Bindal. Ideen hennes var at der-
som barn og unge fra forskjellige land ble 
samlet og fikk uttrykke seg med intuitiv 
kunstmaling under mottoet «fred, like-
verd, vennskap og forståelse», ville dette 
sette varige spor.
� I 2012 ble billedkunstneren Tone Toft 
fra Brasøy knyttet til Peacepainting, som 
ble etablert som en politisk og religiøst 
uavhengig stiftelse, med Gangstø som 
daglig leder og Toft som kunstnerisk le-
der. Stiftelsen har sitt senter og styre i 
Bindal. Peacepainting består nå av kunst-
nere fra hele Nordland: Lofoten til Vefsn.
� Peacepainting har hatt maleverkste-
der, «workshops», flere steder i verden. 
Nord-Korea, Filippinene, (for gatebarn i 
Manila i samarbeid med Brobyggerstiftel-
sen), Frankrike, Tunisia, Polen, Bulgaria, 
Sri Lanka, Finland og Portugal.
� Hensikten: Å spre budskapet fra barn 
og unge om fred, likeverd, vennskap og 
forståelse mellom land og folk.

I Naryan-Mar 
traff jeg igjen 

mitt gamle Russland. 
Vennlighet, nysgjer-
righet og varme.


