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EN SPESIELL TRAPP: Det ligger mye sterk historie i trappene på Arkivet.
FoTo: PRivaT

MASTERGRAD: Marita Skeibrok Holthe er opprinnelig fra Farsund, men har
bodd i Kristiansand de siste seks årene og jobbet med sin mastergrad i kunst
ved UiA. FoTo: idun sem

Krigshistorie
i trappetrinn
Masterstudent i kunstfag, Marita Skeibrok
Holthe fra Farsund,
åpner onsdag trappeinstallasjonen «64
trinn» på Arkivet i
Kristiansand.

UTSTILLING
KRisTiansand

Det hersker en helt spesiell
stemning i trappene på Arkivet
når Marita Skeibrok Holthe bruker både stedets historie og sine
egne livserfaringer i eksamensprosjektet «64 trinn». I forkant
av den offisielle åpningen av
installasjonen onsdag, har den
25 år gamle kunstneren satt
seg grundig inn i rollen Arkivet hadde under 2. verdenskrig
og deretter prøvd å gjenskape
stemningene som fantes i bygget da det fungerte som Gestapos hovedkvarter på Sørlandet.
Bilde, lys og lyd
Installasjonen preger trappeoppgangen gjennom alle etasjer,
fra bunn til topp. Som virkemidler er det brukt både bilder, belysning og lydopptak.
– I prosessen har jeg blant annet intervjuet krigsvitner som
ble avhørt her på Arkivet. Jeg
har brukt historiene deres i arbeidet med installasjonen. Jeg
har også prøvd å gjenskape den
autentiske belysningen i trappeoppgangen, og brukt lydopptak
av tyske soldatstøvler som et virkemiddel, sier Skeibrok Holthe.
Kjelleren på Arkivet i Kristiansand ble under 2. verdenskrig
brukt som arrest og forhørslo-

kale. Etter at Stiftelsen Arkivet
overtok bygget 9. april 1999, er
fengselscellene og torturkamrene rekonstruert og gjennom
montre og dukker fortelles den
mørke kjellerens dystre og sterke historie via en fast utstilling.
Med sitt kunstprosjekt i trappa, har Skeibrok Holthe brukt
mange elementer fra historien.
Hun forteller om et spennende
samarbeid med historikere,
krigsvitner og ansatte ved Arkivet, som hele tiden har vært positive til at hun bruker historien
som et virkemiddel i kunstprosjektet. Installasjonen har vært
vist til en utvalgt gruppe mennesker allerede, og har gjort
inntrykk på mange.
– Det aller mest spennende er
å høre hvordan krigsvitnene jeg
jobbet med, reagerte. Det virker
som om dette er noe som griper
de som ser det, forteller hun.
Et symbol på livet
Men Skeibrok Holthe er klar
på at installasjonen også inneholder andre elementer enn
krigshistorie. En trapp er ifølge
henne et symbol på mye.
– Trappa er et godt symbol på
livet og det å være et menneske
i dag. Trappen og de ulike trinnene kan knyttes til reisen gjennom livet. Jeg hadde selv en periode hvor jeg var syk i et halvt
års tid. En sykdom som viste seg
å være tidkrevende å komme ut
av. Trappa for meg symboliserer
det at man ofte går noen trinn
opp, for deretter å gå noen trinn
ned. Trappa forteller om at livet
går både frem og tilbake, sier
hun.
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MAKRELLEN ER KOMMET!

Smak på sommer’n og hva smaker vel mer sommer enn fersk makrell med
agurksalat og nypotet med gressløk og rømme? Velbekomme!
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STANGE LANDKYLLING

MORELLER

Hel

USA, 99,00/kg

Ord. pris 119,00/kg
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COCA-COLA

Original, Light, Zero

1,5 liter, Ord. pris 23,90 + pant

14

90*

OMO POWER DOSE

Color, Ultra hvit

Lilleborg 18 stk, 2,17/vask. Ord. pris 69,90

UKENS

TRUMFTILBUD

GAARDSPOTETGULL

Biff & Chili. Maarud 180g. Ord. pris 23,90

*) Kr. 9,00 godskrives din Trumf-konto som ekstra bonus
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UKENS

TRUMFTILBUD

SOMMERKOTELETT

Gilde ca 400g Ord.pris 89,00/kg

*) Kr. 20,00 pr kg godskrives din Trumf-konto som ekstra bonus
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