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Lørdag 15. mai kl.12 åpnes dørene til utstillingen «For det er alltid lys», skapt av den vitale og 
meget lovende billedkunstner Gro Mukta Holter. Denne utstillingen er malt i en tid pandemien 
har vært over oss og verden stengt.  
 
Gro Mukte Holter forteller følgende: «Jeg befant jeg meg i Toscana på jobb da viruset plutselig 
begynte å spre seg raskt. Det var vanskelig å fatte alvoret først, og hjemme i Norge virket viruset 
fortsatt som fjernt hysteri. Men jeg kom meg hjem, samtidig som dødstallene steg kraftig i nord-
Italia. Jeg husker hvordan alvoret satt som en klo i magen hele veien hjem. 
 
Mine familiemedlemmer kom seg hjem fra flere kanter av verden, og i løpet av noen dager 
stengte samfunnet ned. Selv er jeg heldig som jobber alene på atelieret i Oslo, så jeg kunne 
fortsette å arbeide, men jeg merket hvordan frykten seg innover oss alle. Vi måtte plutselig leve 
livene våre hjemme, undervise barna våre og være i karantene, vår individuelle frihet ble 
begrenset, og vi begynte å se verden fra et nytt og annerledes perspektiv.  
 
I krisen er det nærliggende å tenke på de 150 millioner menneskene i verden som ikke har et 
hjem, for hvor skal de søke trygghet når de må? Selv fikk jeg ikke et eget hjem før jeg var ett 
år gammel. Da gikk jeg fra å være en identitetsløs person på et barnehjem, til å bli del av en 
liten kjernefamilie i et trygt hus. Jeg var kommet hjem, og kunne starte mitt nye liv.  
Med denne bakgrunnen har det alltid føltes naturlig for meg å jobbe med identitets- og 
eksistensielle spørsmål. Pandemien vi har i verden nå får meg til å reflektere over hvordan 
tilværelsen hele tiden endrer seg, og hvordan livene våre er i konstant flyt. Enten vi vender oss 
hjemover til det trygge, eller utover i det ukjente.  
 
I maleriene skildrer jeg ensomhet, savn, sorg, lengsel eller glede og kjærlighet og ikke minst 
ønsker jeg å uttrykke behovet vi har for å holde på håpet. Kraften i å se videre, fremover og 
ønske lysere tider når det er mørkt.  Det eksistensielle i livet er tematikk jeg alltid utforsker og 
det er opp til mottakeren å tolke om det fremstår vakkert, stygt, interessant eller uinteressant, 
det er ikke noe jeg kan styre eller heller ønsker å kontrollere. Jeg er opptatt av å jobbe mest 
mulig fokusert med den drivkraften jeg naturlig har i meg selv.»  
 



Gro Mukta Holter (f. 1976) er maler, grafiker, tegner. Etter Hovedfag på KHIO i 2004 har 
Holter hatt et 30-talls separatutstillinger i gallerier- og kunstforeninger over hele landet og 
nærmere 100 kollektivutstillinger. Mottok Oslo Kommunes Kunst og Kulturstipend (2010) og 
Statens Kunstnerstipend, arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere. Hun er innkjøpt bl.a. 
av Høyskolen i Oslo og Likestillingsdepartementet samt flere private samlinger. 
 
Mer om utstillingen: https://www.galleriekg.no  
 
 

 
 
«En kjærlighetshistorie», akryl på lerret 100x150cm 
 
 
 
 
 


