
Prisvinner 2014 av 
Norske Kunstforeninger &  

NorgesGruppens debutantpris er 
Heidi Kennedy Skjerve (f. 1954)  

med serien Plan 
 
 

Serien består av 8 tusjtegninger på papir, hvor flatene viser fargesterke, enkle geometriske mønstre. 

Selv om fargeklangen i serien er klar og sterk, gir koloritten et hint mot noe annet, noe levd, noe 

gammelt, noe som ikke fortelles, men som i kraft av sin utførelse viser at det er. Spor forankret i 

fortid. Å se bildene til Skjerve stopper tiden. 

Serien som har en minimalistisk og abstrakt form er i dialog med kunsthistorien. Det er lett å tenke på 

en kunstner som Agnes Martin. Samtidig dreier disse arbeidene seg også om en introspeksjon. 

Arbeidenes strenge rammer, en rigid horisontal og vertikal orientering, en repetitiv skravering med 

tusj i forskjellige farger, skaper en mulighet for total tilstedeværelse i «verkshandlingen». Denne 

tilstedeværelsen er også det som hever disse små tusjtegningene til å bli noe man ikke klarer å slutte 

å betrakte.  

Ved nærmere iakttakelser av de vertikale og horisontale flatene viser kunstneren oss noe sart og 

bakenforliggende. Ved å flette inn en transparent fargeskala, blir strekene som vevet inn i et stoff, og 

selv om tusjen her er verktøyet står kunstnerens tekstile forankring tydelig frem.  

Juryen ønsker å poengtere at dette er en debutantpris som går til en etablert og erfaren kunstner, 

men som er debutant i Høstutstillingssammenheng. Vi ønsker å løfte fram dette kunstnerskapet, som 

med sine tilsynelatende små verk er så kraftfulle i sin tilstedeværelse og tar den plassen de krever. 

Juryen ønsker å berømme kunstneren som med sitt overbevisende håndverk gir sitt arbeid Plan et 

personlig formspråk.  
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