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Jeg starter som oftest med en linjestruktur 
over hele billedflaten, og med en velslipt 
kobberstikkel som jeg setter direkte ned  
i kobberplaten, graverer jeg frem, uten 
fortegning, direkte i kobberet de tre – fire 
forskjellige linjene som utgjør linje- 
strukturen. Denne strukturen følger bildet 
og er en del av det ferdige resultatet.  
Strukturen gir meg en følelse av å beherske 
det tomme billedrommet som skal fylles 
med innhold. Dermed vet jeg hvor ting skal 
foregå i bildet, og jeg vet hva som skal være 
nært og hva som skal være fjernt.  
Jeg bryr meg sjelden om sentralperspektiv, 
men tenker heller at rommet er relativt, og 
at man i et bilde kan tenkes å bevege seg i 
flere enn våre daglige tre – fire dimensjoner.
 
Ved utarbeidelsen av et grafisk bilde, tar 
man prøvetrykk underveis. Jeg utvikler 
bilder ved å tegne på prøvetrykkene, og jeg  
tegner også på selve platen, men det er 
sjelden jeg lager egne skisser på papir. Hvis 
jeg tegner skisser, er det for å huske hva jeg 
skal gjøre videre. Jeg tar ikke vare på slike 
skisser. Det tar lang tid å få frem et bilde på 
denne måten. I løpet av et år har jeg sjelden 
fått ferdig mer enn seks fullverdige grafiske 
blad.

Under utviklingen av mine grafiske blader, 
har jeg samtidig arbeidet med malerier 
underveis. Jeg har malt mye med olje og 
tempera, vekselvis i lasurer. Det er en lang-
som teknikk, men det passer med gangen 
i arbeidet med grafikken. Det tar så lang 
tid, fordi hvert lag farge må tørke før en ny 
lasur kan påføres. Hvis jeg har åpnet med en 
linjestruktur på lerretet, kan den bli borte 
underveis. Det har, en sjelden gang, hendt 
at bilder, maleri eller grafikk, har kommet 
seilende på ei fjøl. Jeg har vært mistenksom 
til slike raske resultater. Det oppleves for 
lettvint, for overfladisk. Noen ganger har jeg 
vært nødt til å la et slikt bilde stå, fordi det 
ikke kan bli annerledes.

 
I min samling av malerier og grafikk er det 
to motivkretser som skiller seg fra hveran-
dre. Det er hva man kan kalle ‘rombildene’, 
som også kan være ambivalente  
i tydningen. Eksempelvis har jeg tenkt  
på hvordan blodplater oppfører seg  
i menneskets indre. Mitt andre tema  
ble det jeg kunne kalle ‘jordbilder’.

Årene fra 1961/62 preges av vår redsel for 
å bli truffet av atombomben. Det var en 
redsel jeg delte med svært mange på den 
tiden. Jeg var 13 år i august 1945 da atom-
bombene ble sluppet over Hiroshima og 
Nagasaki. De første dagene etterpå viste 
Adresseavisen fotografier av branntomtene. 

Anne Breivik

Om sammenhengen mellom  
mine grafiske arbeider og mine malerier

Mine grafiske arbeider og maleriene følger  
hverandre tematisk, men det ene er aldri  
avhengig av det andre. Jeg arbeider direkte  
i metallet eller på lerretet, fremfor å bruke  
et annet bilde som utgangspunkt.4



Vi var midt i den ville naturen. En stor elg 
pleide å stå på vår ytterste bergnabb, der 
den gjorde fra seg mens den så utover havet 
til Jomfruland. Fra mine vinduer så jeg den 
lille elgkalven spise opp alle blomstene på 
mitt nyplantede epletre. Det eneste dyrene 
lot være i fred, var de tornefulle rose-
buskene. Men mitt store kobberstikk ‘Rose 
Garden’ viser ikke til disse rosene, men 
til et slagord som jeg så på plakater i USA 
1971, ‘I do not promise you a rose garden’. 
Det handlet om å verve unge amerikanske 
gutter til krigen i Vietnam. 

I 1982, da min mann ble syk, flyttet vi til hus 
og hage på Jeløy. Mine bilder forandret seg 
nok en gang. Min mann hadde hjulpet meg 
til å bli kunstner, nå var det min tur  
å hjelpe ham. Derfor fikk jeg mindre  
anledning til virkelig å konsentrere meg  

om mine arbeider. Men i de arbeidene som 
jeg klarte å fullføre, følger temaene  
hverandre som før, både i maleri og grafikk.  

Landskapet her ligner mer på det rolige 
Innherred, jeg opplever de vannrette linjer 
under den høye himmelen. Her er ingen 
dramatiske bergvegger eller bergnoser som 
stuper rett ned i dypet. Det gikk lang tid før 
det gikk opp for meg at Jeløy er en vulkan.

Slike bilder forsvant snart fra avisenes  
førstesider, men vi var mange nok som  
opplevde dem skjellsettende i disse dagene. 
Det ble aldri slutt på angsten for at slike 
bomber kunne bli brukt igjen. Mine bilder 
fra begynnelsen av 60-tallet handler om 
romkappløpet, og om hvordan menneske-
heten skulle kunne unnslippe alle de 
krigene som vi også den gangen levde med.

Etter hvert som årene gikk og jeg ble 
eldre og bomben ikke ble sluppet over oss, 
vendte jeg meg mer mot den verden vi hele 
tiden har levd i, mot det som gror i jorda. 
Men vi vet jo nå at de største katastrofer 
stadig skjer.

I 1957 fikk min mann kjøpetillatelse for bil. 
I vår ufattelige glede over å eie et kjøretøy, 
dro vi på lysttur. Vi dro fra Trondheim til 
Kongsvoll, overnattet i bilen, og tok så fatt 
på veien opp mot Snøhetta. Vi hadde kart og 
kompass, og visste at det var et hotell inni 
fjellheimen. Vi overnattet der og tok fatt på 
nedturen til Kongsvoll. På en smal vei ned 
mot riksveien, så vi mange soldater som 
skjøt med gevær på utskårne menneske- 
figurer. Barske offiserer forhindret oss fra  
å forlate selve veien. Vi hadde i all uvitenhet 
vandret inn i skytefeltet på Hjerkinn.

Mange år senere ble forfatteren Jon Bing  
og jeg enige om å lage en kunstnerbok  
sammen. Den heter ‘Minner om et landskap’ 
og består av 18 grafiske blader med tekster 
av Jon Bing. Alle disse bildene relaterer 
seg til malerier, men det viste seg at det 
var nødvendig med ett grafisk blad i over-
gangen fra de første bildene, hvor jeg truer 
og advarer, til de siste bildene som trøster 
og lover lettelse. Det midterste bildet skulle 
handle om det forferdeligste, det vondeste. 
Jeg fikk det ikke til, alle bilder som jeg kom 
opp med var banale. Det gikk to år før jeg 
klarte å finne det riktige bildet. Det består 

av flere elementer, falne menneskefigurer 
som på et skytefelt, under disse figurene 
ligger en rektangulær form som viser et 
stykke råtnende materiale. Jon Bings tekst 
sier at av det som dør kommer nytt liv.  
Den som er vokst opp på gård vet jo dette  
fra barndommen av, men jeg har likevel  
vanskelig for å akseptere at døden skal skje  
i krig, med det ene våpenet verre enn det 
andre. Dette ble en erkjennelse i moden  
alder. Denne erkjennelsen var vesentlig da 
jeg laget et grafisk blad som heter ‘Ned mot 
jorden’, og jeg tror at dette bildet markerer 
overgangen fra ‘rombilder’ til ‘jordbilder’  
i min billedverden.

I 1972 ble vår hytte ved Telemarkskysten 
ferdig. Her fikk jeg perioder med arbeidsro 
og malte mange bilder i tempera og olje, 
samt store tegninger med skraveringer  
i nyanser mellom svart og hvitt. Jeg fraktet 
mine kobberplater ned dit og tilbake til 
Oslo for å trykke prøvetrykk og opplag.
Hytta lå i et kupert terreng der eiketrærne 
vokste rett ut fra det loddrette berget. 
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Flere markerte seg som ledende skikkelser 
i ulike deler av norsk kunstliv på 1970-tallet. 
Ingen av dem favnet så vidt i sitt engasjement 
som grafikeren Anne Breivik.  
Hun sto sentralt både som kunstner – også 
med internasjonal suksess, som grunnlegger 
og leder av det internasjonalt orienterte 
grafiske verkstedet Atelier Nord, som 
ledende tillitsvalgt i kunstnerorganisasjonene, 
som deltaker i kunstpolitiske komiteer og 
-råd, og som talsperson for kunst  
og kunstnere i det offentlige rom.

Vi finner hennes navn forbundet med de 
fleste viktige kunstpolitiske sammenhenger  
i løpet av 1970-årene: kulturmeldingen,  
kunstnermeldingen, utredningen om  
Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Norsk 
kulturråd. Hun har vært med på å utvikle, 
fremme og realisere de forslag som førte  
til de store utvidelsene av stipend- og 
vederlagsordninger, samt fremveksten av 
det store antall kunstnerstyrte formidlings-
institusjoner. I Norsk kulturråd var hun en 
forkjemper for den linje som etablerte det 
landsomfattende apparat for kunstnerstyrt 
kunstformidling.

Anne Breivik kom inn i norsk kunstliv for 
alvor i 1965 etter flere års studieopphold 
ved Atelier 17 i Paris, som ble drevet av 
Stanley Hayter. Derfra hentet hun to viktige 
impulser: arbeidet med metallgrafikk etter 

den såkalte Haytermetoden, og behovet  
for kollektive verksteder for grafikk der  
kunstnere kunne lære av hverandre. Det  
er typisk at hun ikke har gått gjennom den  
vanlige karrieren for norske billedkunstnere  
før hun gjorde seg gjeldene i norsk kunst  
og kunstpolitikk: norsk kunsthåndverksskole, 
norsk kunstakademi, stemmerett i BKS.

I 1965 etablerte Anne Breivik, sammen  
med Reidar Rudjord, Atelier Nord –  
der flere hundre norske og utenlandske 
grafikere arbeidet frem til midten av  
1990-tallet. Fra slutten av 1980-tallet  
initierte hun en av de mest radikale  
snuoperasjoner i norsk kunstliv, da Atelier 
Nord i løpet av 1990-tallet ble omlagt fra et 
tradisjonelt verksted for grafikk, til Norges 
første kunstnerverksted og medialab for 
nye digitale medier, med blant annet Norges 
første galleri på internett og kunstverk på 
CD-rom-plater.

I 1968 mottok Atelier Nord støtte til en 
kortfilm om grafikk. I 1970 ble Anne Breivik 
valgt til leder i Komiteen for atelierer og 
verksteder for kunstnere i Oslo, der hun 
satt som representant for Norske Grafikere. 
Dette vervet hadde hun frem til 1973.  
I denne kapasitet uttalte hun seg stadig til 
pressen om kunstnernes bo- og arbeids-
forhold. Arbeidet resulterte i flere konkrete 
tilbud om atelierer for kunstnere.

Anne Breivik
kunstner, gründer og kulturpolitiker
av Dag Solhjell
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Hun var nestleder i Norske Grafikere  
i 1970/71, leder i 1971-1973, og formann  
i NGs jury i 1973/74. I hennes lederperiode 
økte både medlemstallene, profesjonaliteten 
og engasjementet i foreningen. Blant  
annet tok foreningen i denne tiden  
initiativet til etableringen av Grafikernes  
Utstilling Service (GUS), som i 1972 fikk 
støtte fra Norsk Kulturråd til en treårig  
forsøksordning. Denne sentralen var,  
sammen med en tilsvarende for Norske 
Billedhuggere, det første skritt på veien  
mot etableringen av et landsomfattende  
system for kunstnerstyrt formidling. Hun 
var med på å ta initiativ til Norske  
Grafikeres Galleri, og var med på å realisere  
Artotekordningen for grafikk, som Anne 
Breivik satt i en arbeidskomité for allerede  
i 1970. Begge disse tiltakene fikk også støtte 
av Norsk kulturråd.

Som leder i NG foreslo hun bl.a. følgende 
for den Stipendiekomiteen hun selv skulle 
bli oppnevnt som medlem av:  

Kunstsentra: En vil anmode om at Komiteen 
tar opp spørsmålet om utbygging av kunst- og 
kultursentra i distriktene. Dette vil kunne skape 
økte arbeidsoppgaver og arbeidsmuligheter 
for kunstnerne og samtidig være et ledd i den 
alminnelige økonomiske og kulturelle utbygging 
av distriktene.
Dette er antakelig en av de første ideene  
til utbyggingen av kunstnersentra i Norge.  
Utbyggingen ble igangsatt på 1970-tallet 
med støtte fra Norsk kulturråd i den tiden 
hun selv satt som nestleder i rådet.
I 1971 oppnevnte Kirke- og undervisnings-
departementet henne til medlem av 
Kunstnerstipendkomiteen, som i 1973 
fremmet forslag om radikale forbedringer 
i kunstnernes økonomiske kår. Best kjent 
er forslaget om garantiinntekt, som Anne 
Breivik var en forkjemper for i komiteen, 
og utstillingsvederlag for billedkunstnere. 
Komiteens forslag ble tatt opp gjennom 
kunstnermeldingen, og vedtatt i Stortinget.
I 1972 ble Anne Breivik oppnevnt til Utvalg 
for vurdering av organisasjonsplaner m.v.  

vedrørende Nasjonalgalleriet og Riks- 
galleriet, som fremmet en NOU om dette. 
Samme år satt hun også i Organisasjons- 
komiteen for Grafikkbiennalen i Fredrikstad.

I årene 1976-80 og 1980-84 var Anne  
Breivik medlem av Det Norske  
Arbeiderpartis sentrale kulturutvalg, og  
representantskapet for Oslo Arbeiderparti  
i 1978-79. I perioden 1976/79 var hun  
vararepresentant for Oslo Arbeiderparti  
i Oslo bystyre.

Hun var medlem av Sosialistiske Kultur-
arbeideres forening 1972-84. Hun bidro til 
utarbeidelsen av kulturprogram for  
Arbeiderpartiet i 1973, som hadde stor  
innflytelse på Arbeiderpartiets  
tilleggsmelding til den første kulturmeldingen. 
I 1975 ble hun medlem av en gruppe som 
skulle lage et kulturpolitisk handlingsprogram 
for Oslo Arbeiderparti.

I mai 1974 ble hun innsatt av Bildende  
kunstneres landskonferanse  
i Kunstnermeldingsutvalget sammen  
med Eva Lange, Ole Johan Tørud, Idar
Ingebrigtsen og Aina Helgesen. Utvalget var 
en av forløperne til Norske Billedkunstneres
Fagorganisasjon.  Anne Breivik satt  
i komiteen som skrev billedkunstnernes 
vedlegg til St.melding 41 (1975-1976)

Mellom 1975 og 1977 var Anne Breivik  
kunstanmelder i VG. I 1976 utga hun boken 
Om Grafikk, som ble utgitt med støtte fra 
Norsk kulturråd. 

Hun var medlem og nestleder i Norsk  
kulturråd i årene 1977-1984, og hadde 
derfor også fast plass i deres arbeidsutvalg. 
Mellom 1977 og 1980 satt hun i utvalget for 
utredning om SHKS og Bergens  
Kunsthåndverkskole. I perioden 1981-1984 
satt hun som leder av utvalget for  

kunstnerisk utsmykking av offentlige bygg  
og anlegg. I 1977 ble hun medlem av et  
offentlig utvalg som skulle revidere  
åndsverkloven. I 1978 laget hun fire  
programmer om grafikk for NRK fjernsynet.

I de fleste av disse årene har hun drevet en 
omfattende virksomhet med utstillinger og 
foredrag i inn- og utland. Hun sto for  
oppsummeringen på kunstforeningenes 
seminar på Alby gård i 1972. Denne  
anledningen kan sies å ha vært medvirkende 
til den senere etablering av Norske  
Kunstforeningers Landsforbund. Dessuten 
holdt hun mange foredrag og  
demonstrasjoner da hun var på studiereise  
i USA, høsten 1971 og høsten 1973.  
På Biennalen i Fredrikstad holdt hun i 1974 
et foredrag med tittelen ‘Om billedkun-
stnernes stilling, deres oppgaver og deres 
ansvar’, og et foredrag på Konferanse om 
Arbeiderpartiets kulturpolitikk i april 1977 
med tittelen ‘Kunstneren og amatøren -  
kan de leve ved siden av hverandre?’.
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De kunstpolitiske tiltak som kan knyttes til 
Anne Breiviks innsats har følgende karakter-
trekk: 
– prioritering av kollektive løsninger, blant annet 
med felles kunstnerdrevne verksteder og gallerier
– tro på kunstnerorganisasjoners evne  
til å løse kunstnernes felles problemer 
– solidariske løsninger på offentlige støtteordninger, 
noe som særlig kommer til uttrykk gjennom 
garantiinntektsordningen der flere kunstnere 
‘deler’ på en felles garantiinntekt, og der det 
den ene tjener også kommer andre til gode
– benyttelse av offentlige og halvoffentlige or-
ganisasjoner som kanal til bredere kontaktflate 
mellom publikum og kunstnere, med utlån av 
grafikk gjennom bibliotek og samarbeid med 
kunstforeninger, Kunst på Arbeidsplassen,  
Kunst i Skolen etc.
– desentraliserte løsninger, med kunstnersentra
– streng husholdering med offentlige og  
kollektive midler
– åpen holdning til internasjonale forbindelser
– ikke-byråkratiske former og tiltro til  
enkeltindividet
– vektlegging av salg av kunst som kilde til 

egeninntekt, og av å utvide kunstneres  
kompetanse til å kunne fylle flere kunst- 
relaterte oppgaver enn den rent kunstneriske 

Bare på det siste punktet kan det sies at 
hun ikke har hatt stor kunstpolitisk  
gjennomslagskraft. Hennes kunstpolitiske 
ideologi kan kanskje oppsummeres slik: 
hjelp til selvhjelp gjennom kollektive  
løsninger for skapende arbeid og  
økonomisk trygghet for kunstnere.

Anne Breivik er ved to anledninger utnevnt 
til æresmedlem av Norske Grafikere.
Hun er født 5. februar 1932 i Nord- 
Trøndelag, og er oppvokst på Inderøy.

(I denne fremstillingen har jeg vært helt  
avhengig av det arbeid kunsthistorikeren  
Cathrine Lillo-Stenberg har gjort for å forberede 
en bok om Anne Breivik og Atelier Nord. Denne 
forfatter har vært styremedlem og styreleder  
i Atelier Nord i perioden 1997-2006, der  
Lillo-Stenberg en periode var kontorleder.)
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     Bilderegister

side 1. Bakom berget det blå (1972-75)
side  3. Stoffveksling (1967)
side  4. U.T. 
side  5. U.T. (1960)
side  6. Grafisk blad fra kunstnerboken Minner om et landskap (1976)
side  7. Eikegrein (1980)
side 7. Grafisk blad fra kunstnerboken Minner om et landskap (1976)
side  8. Hendelser i rommet 
side  9. U.T. (1968-69)
side  11. I skogen (1985)
side 12. Senkvelden I + II (1982-85)
side 13. Ny deling 
side  14. Nesler og vivel (1978)
side 15. Vind i sivet (1985)
side 16. U.T. (1969)
side 17. U.T. (1974)
side 19. Usignert maleri
side 20. Natt i hagen ved havet (1978)
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