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Velkommen til utstillingen

Trestemt
Ingema Hoff, skulptør og keramiker.

Ingun Kleppan, kunsthåndverker, vesentlig smykker. 

Ragnhild Arneberg, maler og tekstilkunstner. 

De tre Hedmarkbaserte kunstnerne i Gruppe Taiga.
Fra venstre Ingema Hoff, Ingun Kleppan og Ragnhild Arneberg.

Foto: Hedvig Motzfeldt.



Naturens mystikk og mangfold materialisert via smykkekunst,
design, maleri, tekstil, skulptur og keramikk.

Torill Odden tar en prat med de tre kunstnerne.

Et navn for både tilhørighet og individualisme
–Fordi vi har tre ulike kunstneriske uttrykk, var det viktig å finne et navn som både var 
samlende og ga rom for våre individuelle særpreg. Hvorfor Gruppe Taiga? Jo, fordi taigaen, 
det russiske navnet på det enorme skogbeltet som strekker seg rundt den nordlige halvkule 
på vår breddegrad, i vår verden munner ut i Hedmark. Her møtes på en måte taigaen og 
resten av verden.

Begynner taigaen i Løten?
–Vi er inspirert av Rolf Jacobsens dikt Tanker ved Ånestadkrysset, hvor han beskriver at 
taigaen begynner i Løten; der tar langskogene til og fortsetter via Elverum og Trysil til 
Bottenviken, videre til Vladivostok ved Stillehavet. En besnærende tanke. Siden alle bodde 
i Elverum da vi etablerte gruppa i 1996, var det nærliggende å identifisere oss med dette 
store bildet. Nå har Ingun flyttet til Hamar, og det stemmer med Rolf Jacobsens dikt som 
også hyller Mjøsa.

En skog av kreativitet
–For oss som kunstnere både inspirerer og dekker begrepet Taiga vår virksomhet. Vi føler 
vi lever i en skog av kreativ virksomhet; fra underskog og kratt til svære kroner i toppen. 
Fra dype røtter til nye skudd. Navnet sier noe om både tilhørighet og det grenseløse, om 
det nære og det fjerne. Som kunstnere er vi svært forskjellige, noe som er en stor styrke 
i samarbeidet vårt. Vi er ikke bundet til Taiga-begrepet når det gjelder bestemte motiver, 
uttrykk eller materialer, snarere bekjenner vi oss til det frodige mangfoldet som begrepet 
reflekterer. Det ble muligens litt mye taiga nå, men fordi navnet er en viktig identitetsskaper 
for oss, gir det også publikum en større forståelse for kunsten vår.

–Når vi stiller ut, viser vi både individuelle arbeider og samarbeidprosjekt i form av installa-
sjoner, der vi går på tvers av egne områder innen materialer og teknikker. Vi arbeider også 
som frittstående kunstnere med egne utstillinger. 

Trysilskogen som en del av taigaen, føler dere hjemme her?
–Trysil er et interessant sted for oss å stille ut, her beveger vi oss et steg lenger inn i 
skoglandskapet og den store taigaen. Vi synes det er fint og spennende å få stille ut i Gam-
melskula og håper det kommer mange for å se tingene våre og høre hva vi har å si. 



Kunstnerne
Ingun Kleppan 

– Jeg er smykke-kunstner og arbeider ofte med skulpturelle smykker i tillegg til tradi-
sjonelle smykker, eksempelvis ringer, hatter, armringer, halssmykker eller nåler. Gleden 
ved å eksperimentere ut nye former og overflater er drivkraften min. Jeg liker å jobbe 
tematisk med min produksjon. Det kan være kvinneskikkelser, smykker med treverk, 
søljer i annerledes utforming og materialbruk enn vi er vant til, ringer som ser ut som 
fisker osv. Jeg er utdannet gullsmed og designer med master fra Norge og Danmark, har 
deltatt på en rekke utstillinger, er innkjøpt av Hedmark fylkeskommune tre ganger, samt 
Norsk Kulturråd. Jeg har hatt mange separatutstillinger, pluss stilt ut sammen med ulike 
grupper som Gruppe Taiga, Kleppansøsknene, NKØ og andre temautstillinger. 

Ragnhild Arneberg 
– Jeg arbeider som maler og tekstilkunster med varierte teknikker og motivkretser. 
Utgangspunktet er den kunstneriske nomadens trang til å utforske flere sider av sitt kre-
ative potensiale. Jeg er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og har 
deltatt på en lang rekke utstillinger i inn- og utland, blant andre Høstutstillingen, Øst-
landsutstillingen og Norske Kunsthåndverkeres årsmønstringer og landsdelsutstillinger.  
Denne vinteren deltar jeg på en internasjonal utstilling i Sofia, Bulgaria. Jeg har hatt en 
lang rekke separatutstillinger. Som tekstilkunstner er min hovedinteresse det offentlige 
rom, og jeg har hatt flere utsmykkingsoppdrag, blant andre en lang rekke kirketekstiler. 
Som maler arbeider jeg i akryl og akvarell. Jeg er innkjøpt av Norsk Kulturråd, Oslo kom-
munes kunstsamlinger og andre offentlige samlinger. Jeg har mottatt flere stipend, blant 
andre Statens Garantiinntekt for kunstnere. 

Ingema Hoff 
– Jeg er keramiker og skulptør, utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 
med master i 1986. Jeg har deltatt på en rekke separat- og kollektivutstillinger, blant 
andre Norske Kunsthåndverkers årsutstilling og landsdelsutstillinger, samt mange 
samarbeidsprosjekt med Gruppe Taiga. Jeg er vokst opp i Elverum og har tilknytning 
til Finnskogen, hvor min mors familie kommer fra. Skogen gir meg ro, naturopplevelser 
og mystikk, for meg en fantastisk inspirasjonskilde i både naturens former, og fra folket 
som har levd og fortsatt lever der. Jeg eksperimenterer med keramiske former inspirert 
av trestammenes variasjon i struktur og farger. Materialet er høybrent steingodsleire 
med ulike overflatebehandlinger. Skulpturene viser portrett av mennesker jeg har møtt; 
hverdagsslitere i realistisk utforming, mens andre skulpturer har et mer stilisert uttrykk 
med symbolikk. 

Hjemmeside for gruppa: https://kunstnergruppataiga.blogspot.no/



Trysil Kunstforening  

Bli medlem
Trysil Kunstforening har som formål å vekke sansen for, og forståelsen 
av, bildende kunst og andre kunstformer. Med dette ønsker vi å skape 
et miljø for kunstinteresserte i Trysil.

Som medlem blir du med i en hyggelig lokal aktivitet, blir orientert om kommen-
de utstillinger, samt invitert til åpninger. Du har anledning til å delta på årsmøter 
og andre arrangement. Vi arrangerer eksempelvis atelierbesøk hos kunstnere, 
samt utenbygds utstillinger. 

Alle medlemmer får 5% rabatt på kunst kjøpt på foreningens utstillinger.

Trysil Kunstforening arrangerer som regel to hovedutstillinger hvert år ; vinter og 
høst. Vårt faste utstillingslokale er i Gammelskula i Trysil sentrum.

Leder i kunstforeningen er Torill Odden, telefon  957 06 298, ta gjerne kontakt 
om du ønsker mer informasjon.

Pris medlemskap kr 150,- for enkeltmedlemmer
 kr 200,- for familie

Velkommen til å støtte Trysil Kunstforening
ved å tegne et medlemskap.


