
22 Helgelands Blad 10. mars 2017HELG

HELGESTEMMEN    

  
  

 
  

 

 
 

   
  

sett utenfra
 

f
s

netuttes
tnesniWeneleH

  
  

 
  

 

 
 

   
  

 
 

arf

  
  

 
  

 

 
 

   
  

 
 

.neturgitruHirediebrasnojssj
kinummokgoednediTsnegreB

itsilanruoj
egildiT.eloks
dneågerediv
eøjssjsendnaS

devreræl
ksrongoreie

uh,»gnirrejkkj
uk«mosvles
gesrevirkseB   

  
 

  
 

 
 

   
  

 
 

-ak

ere
e
n

-k
-edn
-rutl

g

Helgelands Blads helgekommentatorer:
Margit Langseth, Lill Bjørnbeth,
Helene Winsents, Olav Rune Ertzeid,
Ali Hussain og Cecilie Ann Molvik Markvoll

Jeg har funnet ut at det beste er
å være litt umoderne hele tiden.

Grått, hvitt og trist

ABONNEMENT. Etter å ha lidd av 
akutt Bergenslengsel en stund, jeg 
tror det må ha noe å gjøre med den 
snøløse og fuktige vinteren, tok jeg 
grep som det heter. Hva man gri-
per om fortelles aldri – men altså 
jeg tok grep - og bestilte et helge-
abonnement hos min gamle ar-
beidsgiver og bibel, Bergens Ti-
dende. BT, som den kalles blant 
innfødte, har et eget boligbilag 
hver fredag.
Stort sett viser de annonser for 

nedslitte eneboliger på grusomme 
tomter som selges til hårreisende 
priser fordi de ligger i riktig del av 
byen. Eller som eiendomsmeglerne 
kaller det: plassering, plassering, 
plassering.

NULL GRØNT.Men innimellom er 
det interiør-reportasjer hos 
ekstremt kreative mennesker som 
syr egne puter og henger rare ting i 
taket. Lettere sjokkert ser jeg at de 
har trehvite kommoder og blan-
dingsfarger på veggene. Andre har 
gått amok i pastell-avdelingen og 
laget lamper av tau og plastkuler. 
Og her har vi gått i den tro at alt 
skal være blendahvitt fra sofa til 
lampe og list til tak. Senest i fjor ble 
«Norges vakreste hjem» kåret av 
magasinet Boligpluss, en leilighet 
som besto av 80 kvadratmeter hvitt, 
grått og litt svart.
Ikke et grønt blad eller en farge-

flekk i sikte. Hvitt, grått og trist.

MINIMALISME.Og så plutselig – ut 
av det blå – kommer et fargespra-
kende retropreget hus og gjør sin 
hevd i et interiørblad. Ok, så kunne 
vi kanskje ha tolket signalene. Jeg 
så faktisk en blå stol på et bilde i 
høst. Og noen dristet seg til og 
med til å ha gule kopper på bordet. 
Men det er ennå milevis igjen til 
brune sakkosekker og hjemmehe-
klede rosa potteskjulere. Riktig nok 
har de rare oppusserne på TV2 
gjort sprø ting med treverk og far-
ger, men hallo. Hvit minimalisme 
er ennå bloggosfærens hovedbud-
skap, på samme måte som grå og 
hvite husvegger brer seg over lan-
det i et blendende tempo.

LYKKEN I LIVET. I samme BT kan 
jeg lese at enkelte blir regelrett 
deprimerte over mangelen på va-
riasjon og farge i bybildet. Det er 
klart, når himmelen er stålgrå, ha-
vet er blygrått og gatene er asfalt-
grå, så er grå husvegger det siste du 
ønsker deg. Men hvem er det 
egentlig som bestemmer hvor ska-
pet skal stå hjemme hos deg, og 
hvilken farge det skal ha? Det er 
bare å slå på TV-en en hvilken som 
helst tilfeldig tirsdag. I kanal etter 
kanal foregår det oppussing, ofte i 
rasende fart og med et stort antall 
håndverkere i sving. En fellesnev-
ner ser ut til å være at de som intet-
anende blir pusset opp, ser på dette 
som kanskje den største lykken i 
livet. De gråter og ler om hverand-
re og kaster seg om halsen på den 
oppofrende og gavmilde oppusser. 
Blå mosaikkfliser på badet - det var 
jo bare det som manglet for å gjøre 
livet komplett!

TRIVSEL.Ofte handler det om triv-
sel, men like ofte handler det om 
penger. Interiørdesignere er vår 
tids åndelige veiledere, der de feng 
shui’er livet ditt tilbake på rett spor 
med harmoniske tapeter. Egne sty-
lister styler leiligheten din opp 
100.000 i pris ved hjelp av hvite 
tulipaner og lavendelduftende stea-
rinlys. Og bloggene følger opp, de 
tar oppdraget med å videreformidle 
den hjemlige velstanden til misun-
nelige naboer svært alvorlig.
– Teppet er noe vi plukket opp 

på reise i Marokko, komfyren er fra 
AGA og stolen en Arne Jakobsen, 
forteller huseieren og smiler lykke-
lig opp fra de hvitbeige sofaputene 
fra Illums.

MODERNE-UMODERNE.Og stak-
kars den som da sitter der med
brystningspanel og grønnmalt 
entré. Problemet er bare at når du 
er så innmari moderne så blir du 
også grusomt umoderne. Ta for ek-
sempel den stakkars vannsengen. 
En gang et statussymbol på høyden 
med en toseters sportsbil, i dag 
rødmer folk og flakker med blikket 
dersom de må innrømme at de fak-
tisk har hatt vannseng. Skiftet i hva 
som er hot or not som det heter i 
bloggosfæren, skjer på en, to, tre. 
Før du vet ordet av det ler interiør-
guruene rått av grå sofaer og sa-
longbord i skifer og stål. Og hva 
gjør du da?
Jeg har funnet ut at det beste er å 

være litt umoderne hele tiden. Og 
hvem vet? Når stålrørsmøbler og 
gulvbelegg kommer tilbake så kan 
jaggu meg dagen komme da vegg- 
til-veggteppet atter ser dagens lys.

Tekst: Helene Winsents
desk@hblad.no 75070300

Det var Pippi Langstrømpe som lærte Lo         

Kunstne   

Lotte Slotterøy er født og oppvokst på 
Sleneset i Lurøy, og betrakter det som 
hjemstedet sitt. Men tiden deler hun 
mellom Sleneset og atelieret hun har 
sammen med broren Benjamin i den 
svenske hovedstaden Stockholm.
Opprinnelig utdannet hun seg som 

kokk, og arbeidet både i Tromsø, Oslo 
og på Hurtigruten. For 15-20 år siden 
bestemte hun seg for å vie seg til 
kunsten på heltid.
– Det var aldri noen brå overgang, 

dette med kunst er noe man er født til 
og som jeg drev med samtidig som jeg 
var kokk, forteller hun.
For noen år siden bygget hun og 

broren sitt eget atelier også på Sleneset, 
men der stiller de ikke ut. Det er kun 
arbeidsstedet, ifølge Slotterøy. Akkurat 
nå er hun høyaktuell med utstillingen 
«The Power of The Pen» som henger 
på Petter Dass-museet i Alstahaug.

1. HVA ENGASJERER DEG NÅ?
– Den nådeløse sentraliseringspolitik-
ken i Norge. Høyrepopulistiske ten-
denser i Europa/verden og ulike mino-
riteters rettigheter. Jeg er redd for en 
framtid styrt av frykt, jeg tror at om vi 
skal overleve som samfunn og med-
mennesker trenger vi å bevege oss i en 
annen retning. Med miljøkriser, øko-
nomisk usikkerhet og en økende flykt-
ningkrise kan vi risikere at frykten blir 
den viktigste drivkraften for våre hold-
ninger og handlinger. Derfor skal man 
ikke lukke øynene for strømningene i 
samfunnet og farene som kan oppstå i 
kjølvannet av dem. Dette engasjerer 
meg og jeg vil at min kunst skal signali-
sere noe av dette.

2. HVORDAN VIL ANDRE
BESKRIVE DEG?
– At jeg er en person som ikke gir opp 
så lett. Sta, snill og litt utålmodig.

3. HVA TROR DU PÅ?
– Sunn fornuft og at de fleste mennes-
ker har noe de kan bidra med til sam-
funnet.

4. HVA ER DET BESTE RÅDET
DU HAR FÅTT?
– Begynn i et hjørne, jobb deg innover 
og så ut igjen.

5. HVIS DU KUNNE VALGT YRKE PÅ 
NYTT, HVA VILLE DU VALGT DA?
– Barnebokforfatter.

6. HVA KAN DU IKKE LEVE UTEN?
– Vann, farger og gode venner.

7. HVA HAR PREGET DITT
SAMFUNNSSYN?
– Helt klart min barndom på Sleneset, 
min kunstutdannelse og mine reiser 
rundt omkring i verden.

8. HVORDAN FÅR DU PÅFYLL?
– En god natts søvn, litteratur, kontras-
ter og musikk.

9. HVA PROVOSERER DEG?
– Intoleranse og fordommer.

10. HVA ER DU REDD FOR?
– Tiden – jeg tror jeg har god tid, men 
oppdager ofte at jeg kanskje ikke har 
det likevel.

11. DIN MEST UNYTTIGE EIENDEL?
– Båten min «Lillerøkke» som ligger 
på land, den tar inn vann.

12. MUSIKK TIL FEST OG SORG?
– For tiden hører jeg på musikken fra 
TV-serien The Halcyon. Liker også 
klassisk musikk, electronica, rock – ja 
alt etter humør.

13. BESTE FILM, BOK OG MAT?
– Pedro Almodovars film: «Alt om min 
mor». Bok: «Reisen til nattens ende» 
av Louis-Ferdinand Céline og Astrid 
Lindgrens bok: «Pippi Langstrømpe». 
Den boka lærte meg viktige grunnleg-
gende prinsipper om å være i opposi-
sjon mot noen av samfunnets regler, 
Pippi er en av mine helter. Når jeg er 
på Helgeland er stekt seibiff favoritt-
maten.

14. VET DU OM EN POLITIKER
SOM ER FOR LITE ANERKJENT?
– Her vil jeg heller nevne forfatteren 
Jonas Hassen Khemiri. Alle som kaller 
seg politikere burde lese bøkerne til 
Khemiri.

15. DITT FAVORITT-REISEMÅL?
– Barcelona og Capri.

16. FAVORITTSTED PÅ HELGELAND?
– Sleneset og Solværøyene er Helge-
lands bortgjemte perle, men det er 
hemmelig, så ikke fortell det til noen!

20 spørsmål
.

Navn: Lotte Slotterøy.
Bosted: Sleneset /Stockholm.
Utdanning: Northbrook College of
Art & Design - UK.
Stilling: Kunstner.
Hvorfor aktuell: Aktuell med utstillingen 
«The Power of The Pen» som åpnet på Petter 
Dass museet, 4. mars. Utstillingen er åpen 
fram til 9. april.


