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NORDISK UTSTILLING:
Tromsøkunstneren
Hilde Eilertsen Sletvold
stiller ut i Levanger
sammen med noen av
Nordens fremste akvarellkunstnere.

Vanntett fra Tromsø
Med utstillinga
Vanntett stiller tromsøkunstneren Hilde
Eilertsen Sletvold ut
sammen med 15 av
Nordens fremste
akvarellister.

– At jeg ble invitert sammen
med Nordens fremste, synes
jeg var fryktelig artig. Det var
en ære å bli invitert, sier Hilde
Eilertsen Sletvold.
Forrige helg åpnet utstillinga Vanntett på Galleri Fenka
i Levanger. Fram til midten av
mai kan Hildes sju akvareller

skues sammen med totalt hundre bilder av det som galleriet
betegner som Nordens fremste
akvarellkunstnere.
– Å se mine bilder sammen
med bildene til Morten W. Gjul
og Kjersti Eliassen, var spesielt, sier Sletvold.

Framover har hun også flere
ting på gang.
– Kanskje blir det ei utstilling i mai. Framover har jeg
gitt meg selv mer tid og rom til
å være til stede i akvarellens
verden, sier barnesykepleieren
som nå har gått ned i stilling
for å ha mer tid til kunsten.

Fra Harstad
Hilde Eilertsen Sletvold
hadde sin første separatutstilling på Rådstua Teaterhus i
Tromsø i fjor, i forbindelse med
Tromsø Bymisjons 20-års jubileum. Seinere stilte hun også
ut bildene sine på G.
– Til Vanntett hadde jeg med
sju helt nye bilder som var
malt i forkant av utstillinga,
forteller Hilde, som egentlig er
harstadværing.

Inviterte
Det er kunstneren Morten W.
Gjul som hadde invitert 14
kunstnervenner til Galleri
Fenka.
I tillegg til Hilde Eilertsen
Sletvold fra Tromsø er de
andre
kunstnerne
Morten
Paulsen, Stig-Ove Siversten,
Per Vikan, Kjell Ekström,
Kjersti Eliassen, Sissel E. Moe,
Björn
Bernström, Ranveig

Barstad, Kari Utgaard, Anders
Wallin, Hilde, Peder Mauseth,
Lars A. Persson og Jostein
Kirkerud.

Tekst: Hege I. Hanssen
hegeh@nordlys.no

Foto: Ole Åsheim
ole.aasheim@nordlys.no

Vedtok kulturnæringsfond
I formannskapet i går ble det
vedtatt å opprette Tromsø kulturnæringsfond, mot stemmene
til Frp og KrF.
Det nye fondet skal bidra til å
skape nye kulturnæringer i
Tromsø. Slik næringsvirksomhet
skapte verdier for 33,6 milliarder
kroner i Norge i 2004, ifølge
Sparebanken Nord-Norges tall.
Det nye kulturnæringsfondet i
Tromsø er i dag det største løftet

og et prestisjeprosjekt på kulturfeltet for den styrende alliansen
av Ap, SV, V og Sp.
Høyre stemte også for, men
var kritisk til at fondet skulle styres av en stiftelse. Rødts Jens
Ingvald Olsen stemte også for
fondet, men uttrykte skeptisk til
at kultur skulle kommersialiseres
for mye.
oddvar.nygard@nordlys.no

