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Bevinget - smykker og objekter 
Toril Bonsaksen, Dina Hald og Anna Talbot 
 

En vandreutstilling fra KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 

Lærerveiledningen er tenkt som et forslag til hvordan man kan aktivere elevene i utstillingen. Det er 

meningen at det kun er læreren som har tilgang til denne teksten. Spørsmål som kan stilles til elevene er 

markert med fete typer, mens den øvrige teksten er ment som støtteinformasjon til læreren. Det anbefales 

at elevene får se på bildene i noen minutter på egenhånd før gruppa samles. Spørsmålene er enkle å 

tilpasse ulike alderstrinn, og ment for å få dialogen i gang. Kos dere med utstillingen  

 

Anna Talbot 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tittelen Bevinget refererer til at kunstverkene er bevingete vesener, eller at fugler er en del av 

verket. Med denne utstillingen ønsker Kunstbanken å vise eksempler på hvordan tre norske 

kunsthåndverkere arbeider med det samme temaet på helt måter både når det gjelder 

arbeidsprosesser og materialbruk. Arbeidene viser et stort spenn i størrelser og uttrykk, er 

utradisjonelle og stiller noen spørsmål omkring definisjonen på hva smykker er. Vi finner 

materialglede, humor og masse herlig fantasi i kombinasjon med håndverksmessig og faglig 

dyktighet. Alle smykkene er ment for å kunne brukes. Noen er i store formater, noen er som 

små skulpturer og noen er som tegneseriefigurer. De tre kunstneren er utdannet på samme tid, 

er gode kolleger og bor alle i Osloområdet. 

 

Fri som fuglen, sier vi. Hva legger vi egentlig i det? Hva er det som gjør at vi tenker på 

vinger og fugler som frihetssymboler? 

 

Litt tankepåfyll:  

Fugler og vinger representerer det fremste symbolet på frihet, virkelighetsflukt, «ut på 

eventyr» eller nye muligheter. Vi snakker om å se ting i fugleperspektiv, ha full kontroll, 
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oversikt, se litt stort på det, og ikke grave seg ned i de små detaljene. Mennesker har til alle 

tider drømt om å fly, legge seg på vingene og sveve av sted. Også i kunsten bruker forfattere, 

billedkunstnere og komponister  fugler og vinger som metaforer for å beskrive situasjoner og 

psykiske tilstander, som Lagerløfs Nils Holgerssons forunderlige reise, Picassos Fredsdue og 

Tsjaikowskis Svanesjøen.  

 

Toril Bonsaksen (f.1973) sier selv at hun bruker fenomener fra fugleverdenen for å illustrere 

temaer som handler om migrasjon, identitet, fremmedgjøring og indre uro. 

 

 

Toril Bonsaksen       Toril Bonsaksen 

 

Hva menes med migrasjon når det gjelder fugler? Hva menes med migrasjon når det 

gjelder mennesker? Hva er forskjellen på å flytte og å flykte?  

 

Litt tankepåfyll: 

Vi fascineres av tanken på at småfuglene våre flyr helt fra Afrika for å tilbringe sommeren i 

Norge, og hvordan gåseflokkene samler seg om høsten for å reise i formasjon sørover når 

vinteren står for tur.  

I de små smykkene ser vi sjarmerende små fugler med skinnende øyne av edelstener. Noen av 

dem har søkt ly i en frøkapsel der de sitter og titter ut på verden. De ser små og sårbare ut, 

som om de nettopp har vært utsatt for angrep.  Halskjeder og brosje er laget av støpt sølv og 

gull med små edelstener. Frøkapslene er opprinnelig fra naturen, men her er de omdannet til 

metall ved hjelp av elektrolyse. 

De tre fugleobjektene som er laget av stålbestikk viser hvordan enkle hverdagsting kan 

forvandles til noe helt nytt bare en ser muligheten. Helt vanlige kniver, gafler og skjeer har 

blitt formet og sveiset sammen til fantastiske fuglekarakterer. De har titler som refererer til 

kjent musikk og filmer som «Thelma og Louise», Raga Rockers «Hun er fri» og «Va det du 

Jesus» av Åge Aleksandersen. 
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Dina Hald (f.1972) har de siste årene arbeidet med flyving som tema i smykkene sine. Med 

en far som var flyger i luftforsvaret og oppvekst ved Gardermoen har hun alltid hatt et nært 

forhold til vinger og propeller. Hun lager i hovedsak brosjer og halskjeder i sølv og emalje, 

hvor hun benytter den gamle teknikken cloissonne. Det innebærer at det lages små rom i 

sølvet hvor emaljen brennes fast. 

 

 

Dina Hald 

 

Hva er kan få oss til å ønske oss vinger? Hva kan vi gjøre i stedet for å stikke av hvis noe 

er vanskelig? Når er det lurere å stikke av enn å bli? 

 

Dina Hald 

 

Litt tankepåfyll:  

Dina Hald sine fuglesmykker har et slektskap til tegneseriefigurer, med et litt barnslig og 

naivt uttrykk. De har personlig karakter og trekk som kan overføres til oss mennesker i form 

av ansiktsuttrykk og kroppsspråk. Aller helst liker hun å lage sinte figurer, de har noe komisk 

over seg som menneskene også har. Smykkene er grafiske, med rene linjer og klare farger. En 

liten grønn spurvefugl skrenser opp etter flygeturen og aeronauten svever av sted på sine 

brede vinger.  
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Anna Talbot (f.1978 i England). Hun er inspirert av eventyr, barnesanger og billedbøker fra 

barndommen. Hun liker å lese Brødrene Grimm, Astrid Lindgren og lager gjerne sin egen vri 

på historien.  Smykkene har stor variasjon i størrelsene, den største er 30 cm i diameter, 

materialbruken gjør at vekten er lav og halssmykket er fortsatt ment å bæres.  

Anna Talbot 

 

Kan du se hvordan Anna har laget disse smykkene? Hva er det de minner deg om? Ser 

du noen kjente deler av smykkene, som ikke er vanlig å bruke som smykker? Hva slags 

historier kan du dikte opp når du ser på smykkene? 

 

Litt tankepåfyll:  

I flere av smykkene har hun tatt utgangspunkt i fargerike kakebokser som fundament, hvor det 

innvendig er bygget opp lag på lag med utsaget anodisert aluminium i sterke farger. Dette 

minner om kulisser på små teaterscener, pop-up bøker eller titteskap. Farger, figurer og den 

ornamentale utformingen er med på å gi oss nostalgiske glimt fra noe som engang var. Det 

åpenbarer seg miniatyrverdener med små fortellinger som handler om drømmer og 

virkelighet. Noen handler om frihet, om å ha den, eller miste den som i I Never wanted a 

Cage.  

 


