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«Gråsoner»  
 Torgeir Husevaag og Catrine Thorstensen 
 
Verkene som vises i MM1 har en løselig byromtematikk, med forskjellige innfallsvinkler til hvordan 
det urbane og naturen tilpasses og justeres til hverandre og brukerne av det. Mennesker, dyr, trær 
og rennende vann både påvirker og påvirkes av omgivelsene. 

Flere tegninger viser varianter av mønster fra duers fjærdrakt. Bydua er en egen art (Columba livia 
domestica), men er etterkommer etter den ville klippedua som ikke lenger hekker i Norge. Den 
havnet litt mellom to stoler, lite omtalt i den den ornitologiske litteraturen, siden bestanden i stor 
grad kommer fra rømte tam- og brevduer. Bygårders gesimser har blitt et substitutt for klipper mot 
havet. Duer er kanskje det første dyret små barn i byen møter, men disse intelligente fuglene med 
vakre gråtoner og sin ekstremt gode stedsans blir dessverre ofte behandlet som uønsket og 
mindreverdige.  

Også et av nabolagets lindetrær har fått plass i en av boksene, i tegningen  «Portrett av en beskåret  
lind». 

I rommet ved siden av er bakkeplanet i sentrum. Et portugisisk «bølge»-brosteinsmønster er 
gjenskapt med sukkerbiter (de svarte er dyppet i tusj). På dagtid reflekteres Margrethe Munthes 
plass’ eget brosteinsmønster seg i vinduet, slik at de to blander seg. Andre tegninger viser mulige 
bevegelsesmønstre langs veiene eller gjennom lyskryss, til fots eller på sykkel, f. eks. i ekspanderende 
spiralform eller liggende 8-tall.  

Bak i naborommet henter tegningene sine motiver under overflaten, gjennom undersøkelser av 
mulige nettverk ut fra «det sentrale Oslo-kumlokket», eller i små «portretter» av bekker og elver som 
er som er striglet, temmet, rørlagt, og oppdemmet. Sistnevnte er knyttet til en utsmykking på en 
møteplass i Fursets Verdenspark. 

Tegningene er utført med blyant, fargeblyant, penn, tusj og kullstift. 

 

 

Torgeir Husevaag og Catrine Thorstensen bor begge i nabolaget, og jobber med utstillinger og 
offentlige utsmykkinger i Norge og utlandet. Utstillingen i MM1 er deres fjerde samarbeidsprosjekt. 

Mer om kunstnerne og kontaktinfo her: 
www.torgeirhusevaag.com 
www.catrine.no 
 


