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MINDSCAPES & LANDSCAPES
Har du noen gang vandret ute og oppdaget at fjellet ser
ut som et ansikt,? Hørt at det er som om bekken synger,
og fjellet vokter over deg? Tenkt at fjellkløfta er dyp
som såret i hjertet? Eller merket at solnedgangslyset
fyller deg med energi, og stormen pisker deg sterkere?
Har du merket at naturen kan speile seg i deg, og du i
naturen? At vi noen ganger stormer som orkanen,
surmuler som tussregnet, og like etter glitrer som
høyreiste fjell, badet i sol? Og at landskapet inni oss, og
landskapet rundt oss, er som én enhet?
Som vi tilhører.

Velkommen på utstilling!
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De som kjenner meg litt, vet at naturlandskaper ikke er
det eneste jeg maler, eller er opptatt av. Jeg er vel så
opptatt av det som rører seg inni oss, i tankene og
følelsene, motivasjonen, gleden, og å finne det som
virkelig betyr noe i livet, for en selv, og ikke leve på
drømmene til andre. Eller å leve (mer) med hjertet, som
jeg har begynt å kalle det. Og når jeg prøver å «sette
maling på» dette indre, kaller jeg det Mindscapes.
Nå skal jeg vise frem begge deler, både de ytre og indre
landskapene, derfor har utstillingen fått tittelen
«Mindscapes & Landscapes». Og jeg mener på sett og
vis at vårt indre er så likt naturens landskaper og
(for)undre, at det egentlig er to sider av samme sak. Vi
er naturen, og naturen er i oss.
God tur i utstillingen!

Velkommen på utstilling!
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UTSTILLINGSKATALOG
Utstillingen begynner i det første rommet med Landscapes. I det neste
rommet, det innerste, finner du Mindscapes, som etterhvert blandes med
noen flere Landscapes. Det første bildet i hvert rom er det du ser rett
frem på den innerste veggen. Deretter følger veggene med klokken, til du
kommer rundt. God tur gjennom Landscapes & Mindscapes!

Northern Joy
59 X 50 cm (inkl ramme)

Have you ever experienced
the glowing light of the
North? The salty winds of
the coast?
Gicléetrykk. Nummerert opplag
Utstillingspris inkl ramme: 5100,-

Northern Pleasure
57 X 47 cm (inkl ramme)

Swathed in watery snow
and snowy water, we wait,
we work, we love and
relax.
Gicléetrykk. Nummerert opplag
Utstillingspris inkl ramme: 5100,-

ART
BY RT BROKSTAD

www.rutheart.com

MORMORS

STOKMARKNES

www.mormorslandhandel.no

Utstillingskatalog

Juni-Juli-August 2022

Stille vandring
58 X 38 cm (inkl ramme)

Walking. Everything exist,
except time. You are now,
just here, in this space.
Gicléetrykk. Nummerert opplag
Utstillingspris inkl ramme:
3800,-

Huset på odden
The house was scouting,
waiting for the latest news
grought by the seagulls,
while the wind whispered
about times gone by.
Gicléetrykk. Nummerert opplag
Utstillingspris inkl ramme: 4600,-

Ishavslys
42 X 32 cm (inkl ramme)*

Silently, the light danced to
the tunes of the universe.

Original akvarell
*Utstillingspris inkl ramme: 1900,-
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Tinden står
100 X 80 cm

Always there for you,

Akrylbilde på lerret
Utstillingspris:

11 500,-

Gult landskap I
42 X 32 cm (inkl ramme)*

Lingering in the comfort of
the light, I let my eyes
follow the hills of the
horizon.
Original akvarell
*Utstillingspris inkl ramme: 1900,-

Crows Habit
44 X 34 cm (inkl ramme)

Original akvarell
Utstillingspris inkl ramme: 4300,-
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Gult landskap II

42 x 32 cm (inkl ramme)*

No other places is the light
more comforting, than
home.

Original akvarell
*Utstillingspris inkl ramme: 1900,-

Crows Feet
44 X 34 cm (inkl ramme)

Original akvarell
Utstillingspris inkl ramme: 4300,-

Stillhet
Håndkolorert

Can you hear the sounds of
your whispering heart?

Håndkolorert gicléetrykk.
Nummerert opplag
Utstillingspris inkl ramme: 4900,-
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Mindscape #2
41 X 53 cm (inkl ramme)

Vet du om det er din egen
drøm du strekker deg
etter?
DGA-trykk. Nummerert opplag
Utstillingspris inkl ramme: 3900,-

Mindscape #3
41 X 53 cm (inkl ramme)

Hva hindrer deg i å gjøre
mer av det du elsker?
DGA-trykk. Nummerert opplag
Utstillingspris inkl ramme: 3900,-

Mindscape #7
41 X 53 cm (inkl ramme)

Hvem ba deg bære denne
børen så langt?

DGA-trykk. Nummerert opplag
Utstillingspris inkl ramme: 3900,-
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Mindscape #8
41 X 53 cm (inkl ramme)

Drømme, lytte, bare være,
- i øyeblikket slik det er.

DGA-trykk. Nummerert opplag
Utstillingspris inkl ramme: 3900,-

Maske
33 X 41 cm

Del av en illustrasjonsserie
til en kommende bok av
psykologspesialisten
Aina Gullhaugen.
Akrylbilde på plate.

Ikke til salgs

Inferno
33 X 41 cm

Del av en illustrasjonsserie
til en kommende bok av
psykologspesialisten
Aina Gullhaugen.
Akrylbilde på plate.
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Håp
33 X 41 cm

Del av en illustrasjonsserie
til en kommende bok av
psykologspesialisten
Aina Gullhaugen.
Akrylbilde på plate.

Ikke til salgs

Din tanke er AI fri
100 X 80 cm

We're AI'nt free (yet).

Akryl på lerret
Utstillingspris:

11 500,-

Desperasjon
60 X 80 cm

Akryl på lerret
Utstillingspris:
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Kolerisk temperament

Gicléetrykk. Nummerert opplag
Utstillingspris inkl ramme: 4900,-

Hvile
23 X 30 cm

Akrylbilde på plate.

Ikke til salgs

Rom for tid
80 X 45 cm (inkl ramme)

Where you’ll find time and room for just being.
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Nummerert opplag
Utstillingspris inkl ramme
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MINDSCAPES & LANDSCAPES
Northern Joy
Northern Pleasure
Stille vandring
Huset på odden
Ishavslys*
Tinden står
Gult landskap I*
Crows Habit
Gult landskap II*
Crows Feet
Stillhet
Mindscape #2
Mindscape #3
Mindscape #7
Mindscape #8
Maske
Inferno
Håp
Din tanke er AI fri
Desperasjon
Kolerisk temperament
Hvile
Rom for Tid

------- - - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5100,5100,3800,4600,1900,11 500,1900,4300,1900,4300,4900,3900,3900,3900,3900,Ikke til salgs
Ikke til salgs
Ikke til salgs
11 500,8000,4900,Ikke til salgs
6000,-

*Ramme ikke fra rammeverksted, og følger med gratis. Syrefri passepartoute og
bakplate.

ART
BY RT BROKSTAD

www.rutheart.com

MORMORS

STOKMARKNES

www.mormorslandhandel.no

Takk for besøket!
Om du fant noe du likte, ønsker å kjøpe, eller bare vil
vite mer om, kontakt meg eller Mormors;
Mormors
Direkte i disken
Tlf 91000295
Mormorslandhandel.no
Ruth Therese Brokstad
Rutheart.com/kontakt
Instagram: @rutheart
Veiledning bilde- og rammevalg til ditt hjem
Bedriftsutsmykking
Nysgjerrig på mer?
Meld deg på ukesbrevet Søndagsbrev til kaffen

Takk for besøket!
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