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 Yvonne Jeanette Karlsen er en klassisk maler med et utrolig talent. Etter 
flere år som selvstendig næringsdrivende i frisørfaget og en tidligere 
utdannelse innen reklame og grafisk design, begynte hun i lære hos Eser 
Afacan og Jan Sæther der hun fikk korrigering en dag i uken. Det meste av 
hennes evner har hun utviklet alene foran lerretet. Etter tre års læretid 
hadde hun sin debututstilling i Oslo blant flere anerkjente kunstnere, bl.a. 
Odd Nerdrum. Hennes bilder fikk meget god mottagelse og de fleste ble 
solgt den dagen utstillingen åpnet. I dag er hun kunstner på heltid, og har 
atelier i en gamle administrasjonsbygningen til Borregård fabrikker 
sammen med kunstneren Terje Adler Mørk.  
 
- Du kan si jeg overdriver virkeligheten, og ilegger bildet det jeg selv 
ønsker. Modellen blir kun en geometrisk hjelp. Jeg føler at mange 
kunstnere i dag leter etter en merkevare og et selvstendig uttrykk. Dette er 
jeg lite opptatt av. For meg er det igjen - ren malerglede. Det 
håndverksmessige er en bagatell, kun et redskap på veien. Målet er å 
skape liv til figuren og scenen. 
 
- Jeg ønsker å skape noe tidløst, nettopp hva det klassiske maleriet 
handler om. Klær er tidsbestemt. Derfor har jeg valgt dette hvite kledet 
som en estetisk vakker detalj, som også skjuler litt av kroppen. Men man 
kan likevel ikke fjerne seg helt fra samtiden. Det vil alltid være elementer 
som refererer til 2007. I bildene mine ligger det også ofte en historie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Utstillinger:  
 
2006 Gruppeutstilling på Frie Kunster, Oslo  
2006 Separatutstilling på Frie Kunster in Oslo  
2005 Separatutstilling på Sjøbu, Hankø, Fredrikstad  
2005 Gruppeutstilling Langhus  
2004 Gruppeutstilling Lions Sarpsborg  
2004 Separatutstillimg, Sjøbu, Hankø, Fredrikstad  
2003 Gruppeutstilling, Galleri pingvin, Oslo  
2003 Separatutstilling på Sjøbu, Hankø, Fredrikstad  
2002 Gruppeutstilling Galleri SA i Oslo  
2002 Separatutstilling Galleri Bakrommet, Moss  
2002 Separatutstilling på Sjøbu, Hankø, Fredrikstad  
2002 Separatutstilling Friedheim Slevik, Fredrikstad  
2001 Gruppeutstilling Galleri V 17, Oslo 
 


