KIRSTI AASHEIM

Kirsti Aasheim er født i 1966. Hun har Bachelor i produktdesign og har en Master of Arts fra Høgskolen i
Akershus fra 1999. I tillegg har hun faglærerutdanning fra samme instans.
Hun gikk i lære hos smykkekunstner og kunsthåndverker Millie Behrens i 1995.
I dag arbeider Kirsti i hovedsak med maleri og grafikk, fortrinnsvis silketrykk og etsning. I Galleri T har vi
både silketrykk og etsninger av henne.
Grafikken sin produserer hun i Norske Grafikeres Verksted i Oslo der hun er medlem. Her er hun også
kursleder på silketrykk.
Ofte er fotoet Kirstis «skisseblokk». Motivene er figurative, er ofte melankolske og hun jobber ofte med tema
som hun lager flere arbeider av, og hun lager gjerne trykk av samme motiv i ulike fargetoner. Dette fremhever
ulike stemninger av samme motiv.
Kirstis grafikk trykkes i små opplag og alle trykkes manuelt. Dette kan gi små avvik i trykkene noe som
fremhever håndverket i det grafiske arbeidet.
I en del av hennes grafikk finner vi også klare linjer fra hennes bakgrunn som smykkekunstner. Dette kan ses i
for eksempel silketrykket «Transformation».
Kirsti arbeider med sin egen spesielle teknikk med etsninger. Hun overfører ofte motivet til kobberplaten med
silketrykkteknikken noe som er utradisjonelt og nytenkende måte å jobbe på.
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Utdanning:
• 1999
Bachelor/Cand.mag.grad/Master og Arts
• 1997 – 1999 Høgskolen i Akershus – Produktdesign
• 1990 – 1997 En rekke kurs og læresteder

Separatutstillinger:
• 2019
Drøbak Kunstforening «Samtaler» - utstilling sammen med Harald Kolderup
• 2018
Oslofjorden Kunstsenter «På same sted» - utstilling sammen med Harald Kolderup
• 2018
Elverum Kunstforening sammen med Harald Kolderup, Ivar Nordhagen og Jon Are
Myhrer
I tillegg har Kirsti Aasheim deltatt på en rekke gruppeutstillinger i perioden 2004 – 2019

Verv og medlemsskap:
• 2015 – 2017 Styremedlem i Norske Grafikeres Verksted
• 2014
Fast kursleder for silketrykkurs ved Norske Grafikeres Verksted
• 2005 – 2008 Styremedlem i Østensjø Kunstforening
• 2009
Medlem i Norske Grafikeres Verksted
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