NICOLAUS (NICO) MAGNUS WIDERBERG

Det er en veldig glede for Galleri T å kunne fremvise bilder av Nico Widerberg i det nye
galleriet i Elverum. Vi kan ellers også glede oss over hans skulpturer fra 2009 som smykker
rådhusplassen vår.
Nico Widerberg er født i 1960 i Oslo og han arbeider som billedhugger, maler og grafiker.
Han debuterte i 1984 og har siden hatt omtrent 30 separatutstillinger, deltatt på over 40
kollektive utstillinger og har utført mer enn 50 utsmykningsoppdrag.
Av de mest kjente her er monumentene av Thor Heyerdahl og Trygve Lie, utsmykningene for
regjeringsbygget, Gardermoen hovedflyplass, Statoil og Aker Maritime ASA. I 52 av landets
kommuner er hans minnemonument etter 22. juli-tragedien reist – «skulpturen over
menneskene som manglet».

Nico Widerberg sier selv om sin kunst:
«Målet mitt er å skape styrke, kommunisere energi. Jeg forsøker å gi liv til noe som er dødt,
og som springer til liv – som i en slags syklus. Jeg uttrykker meg gjennom det jeg gjør, og
føler at andre føler noe gjennom det jeg gjør. I perioder føler jeg at det går tungt. Men jeg er
stolt over å ha fått til noe i kraft av meg selv, ut fra at jeg har laget verdifulle ting; en slags
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tryllekunstner, kanskje? Du kan si at jeg leter etter å finne det man leter etter. Jeg jobber mot
et mål, men målet er ikke her og nå, men man blir jo alltid dømt for det som er her og nå, og
hva jeg kan bli. Alt er i en prosess».

Utdanning:
• Tegning, form og farge – Fagerborg vdg. Skole – 1977 – 1980
• Statens Håndverk- og Kunstindustriskole. Oslo 1980 – 1982
• Statens Kunstakademi, Oslo 1982 – 1986

Innkjøpt av:
• Nasjonalgalleriet
• Museet for samtidskunst
• Riksgalleriet
• Lillehammer kunstmuseum
• Johnson Collection
• Nordea Kunstsamling

• Folkets Idrettspris
• Heyerdahls Internasjonale Maritime
Miljøpris
• Ildsjelen Det Kgl. Norske Vel
• Årets Handelspris
• Sykepleierforbundet
• Akademikerne
• Tahitiprisen
• Internasjonal elbilpris
• Coops miljøpris

Priser:
• Amnestyprisen
• Glassbjørnen Nasjonal Miljøpris
• Norsk Toppfotballpris
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