
 

Bjørg Lauvrak.  
Arbeidet med glass siden 2005. 
 
Gjennom selvstudie og flere studier og samarbeid med forskjellige glasskunstnere, kom jeg i 
kontakt med glasskunstner Steve Klein. Derfra har vi jobbet sammen. Deltok også i 
prosjektet «First Light» i Berlevåg sammen med Steve Klein og Richard Parrish.  
 
Kunst er min måte å kommunisere med meg selv og andre. Skape og jobbe i mitt verksted 
gir meg trygghet. Jeg føler meg leken, glad og har fred sammen med mitt arbeid. Lage kunst 
gir meg en bedre forståelse av mitt indre landskap. Det er et uttrykk for hvordan verden ser 
ut for meg. Gjennom mitt arbeid kjenner jeg glede i å dele mitt syn på verden med andre.  
Kunsten min er inspirert av opplevelser som jeg har hatt og steder jeg har sett så langt i mitt 
liv. Jeg er inspirert av mangfoldet og kompleksiteten av tanker og personligheter som omgir 
meg. Jeg setter pris på skjønnheten i naturen og sanselighet av farge. Jeg beundrer andres 
kunst og finne spenning i rytmene av musikk og dans. 
Mitt viktigste materiale er glass og min prosess innebærer kilnforming. Glasset kan vise 
mange egenskaper. Det kan være røft og hardt, samtidig virke mykt og varmt. Til tider føler 
jeg det som om jeg maler med skjønnhet og energi til lys. Materialet og prosessen byr på 
mange utfordringer både estetisk og teknisk. Det er alltid en forhandling mellom mine tanker, 
det materiellet, varme og til tider sekundære prosesser som sliping og sandblåsing.  

 

 

Glassutdanning:  

2008  Sølvleire with Tim McCreight.  

2009  Glassliping og sølvleire. 

2009  Etsing og Photoresist with Roger Alltimes. 

2011  Workshop Expanding Ideas and Inspiration, with Steve Klein and Jane Bruce 

2012  Casting. 

2015  «First Light» A Professional Artist in Residence program for artists working in kiln  

  glass Berlevåg, with Steve Klein and Richard Parrish. 

2011-ongoing       Mentor program Steve Klein. 
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