Gro Mukta Holter
Galleri T er veldig glad for å kunne vise bilder av Gro Mukta Holter.
Gro Mukta Holter er født i 1976, og arbeider og bor i Oslo.
Hun er en allsidig kunstner, som arbeider innenfor maleri, grafikk,
tegning, tekstil og installasjoner.Tematikken i hennes arbeider er
ofte relatert til biologi, identitet, hukommelse og minner.
Hun følger en figurativ og håndverksmessig tradisjon, men bildene
kan også være nonfigurative.
Gro sier om seg selv og sin kunst:
«Selv om jeg har variert mitt uttrykk over mine år som kunstner, er det
noen nøkkelelementer og tema som følger meg»: «Jeg er interessert i,
via et figurativt språk, å invitere til en åpen dialog med beskuerens egne
erfaringer eller følelsesliv. For meg handler dette om klangen av en
kollektiv oppfattelse av identitet, kultur, politikk eller emosjon. Jeg utforsker
reisen fra våken til drømmetilstand. Mine metoder handler om å verdsette
håndverksteknikker og verdier, der identitet og en heuristisk tilnærming
står i fokus. Atmosfæren i motivene omfatter gjenkjennelige elementer,
kombinert med en magisk realisme. Det vakre og sentimentale trer først
frem i bildene. Dypere budskap ligger i symboler som i natur, stjerner,
blomster eller flygende fugler. Tolkningen ligger åpen og vil alltid fylles
med mening av betrakterens egne erfaringer. Det kan være via egen fantasi, kunsthistoriske
eller wsamfunnsrelaterte referanser. Muktamagic har siden nittitallet vært navnet på mitt
kunstprosjekt, en fellesbetegnelse for mine ulike uttrykksformer».
Jeg har deltatt i flere designerprosjekter i Norge, Sør-Afrika og i Asia:
•
I 2009 designet jeg barneserien «Lille Solstråle» firmaet Haugerud AS.
•
I 2005 designet jeg dukken «Shwe-Shwe Poppi», som er et prosjekt som skaper arbeid		
splasser for kvinner i Sør-Afrika den dag i dag.
•
Designet kolleksjonen «The ART collection» - en interieriørserie av kunstputer og silke/		
bomullsjal i samarbeide med Ladyburk i 2013.
•
I 2015 startet jeg et samarbeide med Imaging Fotophono og Magnor glass. Stipender.

Utdannelse:
2002-2004
1998-2002
1998-1997
1994-1996
1992-1994

Hovedfagskandidat/Master KHIO
Diplomeksamen, SHKS
Artium, NKS allmenne, øk. adm. fag
Strykejernet Tegne og Maleskole
Slottsfjellskolen Visuelle fag

Innkjøpt:
•
Stortinget
•
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Mangfoldsprisen 2011 som ble gitt
til IKEA Norge
•
Høyskolen i Oslo
•
Trysil Hus AS
•
Engø Gård, Tjøme
•
Innkjøpt av Kunsthøyskolen i Oslo (2011)
•
Utsmykking av Bosenter i Porsgrunn kommune med veggmalerier

