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“Å redegjøre for sin tro,
er å tale annerledes, 
og tre ut av dagligspråket
og inn i en fremmedspråklig sfære.”

Arnold Eidslott`s tekst fra Arameiske Rom

    



Olje og tempera på tre og lerret



1 Under snøen ligger jorden og venter. Full av groe. Full av håp. 122 x 160 cm  kr 75000



2 Selv den lengste reise starter med det første steg 122 x 180 cm               kr 90 000 



”Det jeg skaper skal gi plass for skjønnhet, 
og gjenreise verdier som tilhører et sanselig univers.”



3 Vår                                         122 x 190 cm                             kr 100 000 



4 Lys spunnet av natt og av dag   122 x 160 cm           kr 75 000 



”Å male disse forlatte rommene er min måte å vende ryggen til 
vår tids kynisme, narsissisme, ironi, og hulhet. 

Jeg ønsker å finne tilbake til Det Store i Det Lille. ”



5 Lyset der ute      122 x 160 cm   kr 75 000



6 Hjem        122 x 122 cm             kr 62 000



7 Han sa, "Bliv lys og det blev kjærlighet"        122 x 140 cm       kr 65 000



8 Dagene bretter ut sine duker, folder dem på ny mens solen venter derute        122 x 140  cm       kr 65 000



9 Et nytt kapittel                  104 x 122  cm              kr 60 000
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10 Solen som venter der ute      122 x 140 cm           kr 65 000



«Navnløse rom»
Lørdag 23. november kl 14 åpner utstillingen «Navnløse rom» med Elisabeth Werp. Utstillingen er en 
videreføring av hennes seneste prosjekt «Spaces Between Beauty and Pain» som ble vist i juni i år i Galleri 
Jennestad på Sortland der hun delte utstillingslokalet med Odd Nerdrum.

«Elisabeth Werp maler rom man lengter tilbake til» sa Øde Nerdrum i åpningstalen, og Elisabeth bekrefter: 
«Det er kanskje det hele mitt livsprosjekt har dreid seg om. Å skape fysiske og mentale rom. . . . i maler-
iene, omkring meg, og i meg selv.» Hun fremstiller forlatte rom der lyset finner vei gjennom en sprekk i 
veggen og trenger seg gjennom støvet. Der en fugl flyr inn gjennom et knust vindu, en fremmed vandrer har 
satt igjen en bukett syriner, og blomster har sprengt seg gjennom betong-gulvet. . . . . Sterke metaforer som 
vitner om sterke visuelle uttrykk.
Elisabeth sier videre:  «Å male disse forlatte rommene, er også min måte å vende ryggen til  vår tids 
kynisme, narsissisme, ironi, og hulhet. Jeg ønsker å finne tilbake til Det Store i Det Lille. Det jeg skaper 
skal gi plass for skjønnhet, og gjenreise verdier som tilhører et sanselig univers.

Elisabeth Werp er utdannet ved Statens Håndverk og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i Oslo og 
debuterte som kunstner i 1991 i Unge Norske Kunstnere. Hun har siden markert seg sterkt i gallerier og mu-
seer gjennom Norge og det store utland. Listen er lang men man kan trekke frem utstillinger i Stenersenmu-
seet, Galleri Brandstrup, Henie Onstad Kunstsenter, Høstutstilling, Østlandsutstilling og  i Blaafarveverket 
for få år siden. I utlandet har hun holdt utstillinger i Paris, Salzburg, London, Miami og Seattle. 

Det er mange som blir sterkt berørt av kunsten til Elisabeth Werp og som kjenner igjen behovet til å trekke 
seg inn i et eget navnløst rom. I en tid hvor man i stadig større grad fjerner seg fra undring og mystikk, 
gleder vi oss over å vise en stor utstilling, nye malerier og grafiske arbeider, signert Elisabeth Werp. Ta meg 
familie, venner, og arbeidskollegaer og vær velkommen til vernissage. Utstillingen varer tom søndag 15. 
desember.



11 Drømmenes bord                 122 x 140 cm      kr 65 000



16 Den som har elsket lenge har ikke elsket forgjeves         122 x 160 cm      kr 75 000
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12 Sceneskifte I                 104 x 122 cm             kr 60 000



13 Sceneskifte II       104 x 122 cm              kr 60 000



14 Soloppgang              60 x 80 cm         kr 32 000



15 Markens grøde       122 x 140 cm       kr 65 000



Håndkolorerte serigrafier
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Mot en ny morgensol             35 x 26 cm                 kr 4 000 uten ramme



Der. For deg. I                      22 x 22 cm                           kr 3 200 uten ramme



Drømmenes bord               26 x 35 cm          kr 4 000 uten ramme



Der. For deg. II                  22 x 22 cm                              kr 3 200 uten ramme



Jeg er der            22 x 23 cm        kr 3 200 uten ramme



Stillhetens Vokter 35 x 26 cm               kr 4 000 uten ramme
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