Kulturreisen

I marmorhuggern

I den lille Toscana-byen Pietrasanta
hugges skulpturer som sendes til hele
verden. Og fra de hvite Carrara-fjellene
har vi hentet marmoren til vår egen opera.

es bakgård

– Da romerne herjet, sendte de sine krigsfanger hit. Å hugge

BRUNOST: Daglig hugges det ut store hvite brudd som minner litt om enorme brunoster fra Carrara-fjellene.

TILFLYTTER: Kunstner Julia Vance (40) flyttet fra Oslo til Pietrasanta for to år siden. Hos Studio Sem, at av de
største gjenværende steinhuggeriene i byen, leier hun studioplass. Julia er opprinnelig kalligraf, men kombinerer
nå dette med steinhugging. Her sliper hun på en av sine skulpturer.

OPERAMARMOR: Marmoren til BjørvikaITALIA (VG) De ser ut
som om de er dekket
av snø, men Carrarafjellene er Europas
største kilde til hvit
marmor. Her hentet
Michelangelo stein til
blant annet David-statuen i Firenze.
angt der oppe i fjellene
ligger steinhuggerlandsbyen Colonnata. Byen
med de smale brosteinslagte gatene har kun 250
innbyggere og fem-seks små
restauranter. Klyp deg i armen,
dette er virkelig vakkert. Men du
blir kanskje svimmel når ser du
utover de store fjellene i grønt og
hvitt, og nedover de bratte dalsidene. Lastebilene kjører opp og ned
de bratte fjellveiene i skytteltrafikk,
tungt lastet med hvit stein.
– Da romerne herjet, sendte de
sine krigsfanger hit, forteller den

L

SNØ?: Titter man oppover Carrara-fjellene, ser man store, hvite marmorbrudd. Om du ikke vet at det er marmor, vil du tro det er snø. Den lille fjellbyen Colonnata, til venstre, har kun 250 innbyggere. Herfra har du utsikt
over hele Carrara.
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marmor var en risikofylt jobb, så det ble straffen deres.

Knut Steen, billedhugger

-operaen er hentet fra «La Facciata»-bruddet, i disse fjellene. Her ble det hentet ut 17 000 tonn stein, og 8000 tonn av dette ble funnet operaverdig.
norske billedhuggeren Knut Steen,
som har bodd i Carrara-området
de siste 35 årene.
– Å hugge marmor var en risikofylt jobb, så det ble straffen deres.
Byen er også kjent for delikatessen «Lardo di Colonnata». De
flortynne, hvite skivene av rent
svinefett som smelter på tungen,
serveres på gourmetrestauranter
verden rundt. Lardo lages på samme måte nå som for mange hundre år siden; svinespekk blir lagt
lagvis med rosmarin, pepper, kanel
og hvitløk i digre marmorkister i 50
dager. Dette overlevde romernes
slaver på.
Reisen går videre nedover
dalsiden, med store lastebiler
liggende tett bak. Kolossale utskårne marmorblokker er stablet
pent langs veikanten. Vi havner i
industribyen Carrara, uten at du
bør la deg skremme av det; industrien her er kritthvit. De har så
mye av den vakre hvite steinen at
søppelkassene rundt om i byen er
laget av marmor.

Videre sørover langs Toscanakysten ligger Pietrasanta, kunstnernes og håndverkernes by.
Michelangelo var den første
store skulptøren som kom hit for
å hugge i den fine, hvite steinen.
For to år siden fulgte den norske
kunstneren Julia Vance (40) i
Michelangelos fotspor, og lot
Oslo være Oslo.
– Her får jeg inspirasjon i andre
kunstnere, kan lære av de eldres
ekspertise og har tilgang til materialer. Her har jeg alt! Sier Julia.
Hun har studioplass hos Studio
Sem, et av de mange marmorhuggeriene i Pietrasanta. Inne på
plassen stråler solen, og den
reflekteres så sterkt i alle de hvite
marmorplatene og skulpturene at
man står der og myser med øynene. Her kan man lett bli snøblind.
Skoene dekkes raskt av hvitt støv.
Det gjør også plantene som står
ute på plassen. Armene til Julia
blir hvite der hun står og sliper på
en av sine skulpturer.

Hos Studio Sem har også
kunstneren Odd Nerdrum fått
hugget kunsten sin. Og den
britiske billedkunstneren Damien
Hirst, som er en av vår tids mest
innflytelsesrike kunstnere.
Men miljøet, som byen er så
stolt av, er i fare for å forsvinne, så
benytt sjansen mens du fortsatt
kan.
– Da jeg kom hit, lå marmorhuggeriene vegg i vegg, sier Knut
Steen om verkstedene som sakte,
men sikkert lukkes ned av kommunen i Pietrasanta, fordi de
støyer og støver for mye.
– Lukker huggeriene, og vi ikke
får arbeide her, mistes mye av det
som er spesielt med Pietrasanta,
sier Julia.
– Kommunen kapper av seg sin
egen arm!

Foto: JØRGEN BRAASTAD
epost: jorgen.braastad@vg.no

Tekst: CHRISTINA SKREIBERG
epost: vg7@vg.no

BOR I CARRARA: Den norske
billedhuggeren Knut Steen har bodd
i området i 35 år.
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– Her får jeg inspirasjon i andre kunstnere, kan lære av de

LIVSNYTERE: I Pietrasanta er det helt vanlig å ta seg et velfortjent glass rødvin i lunsjpausen. Etterpå skal de tilbake til huggeriet og fortsette arbeidet.

FAKTA Pietasanta/Carrara
STEDET:
Pietrasanta er kjent som kunstbyen. Hit kommer kunstnere for å
kunne jobbe med stein. Like ved
ligger Carrara-fjellene. Flere nordmenn bor og jobber i området, og
det er et populært reisemål som
byr på badestrender, fjellområder,
turmuligheter, kunst og kultur og
alt annet av italienske goder, som
pastaretter, vin og god kaffe.

HVORFOR DRA:
De fleste kjente verk som er
uthugget i marmor har fått steinen sin fra dette området. Operaen i Bjørvika er kledd med stein
herfra. Vil man vite mer om dette
og er kunstinteressert, er dette
stedet. I tillegg får man en ekte
italiensk opplevelse, med alt det
deilige som hører med. Steinhuggermiljøet i bykjernen legges
ned litt etter litt. Derfor; benytt
sjansen nå!

KUNST:
I Pietrasanta kan du ikke unngå å
få med deg kunst. Midt på plassen (piazzaen) er det ny utstilling
hver måned. Gå også inn i kirken
Sain Augustine, fra det 15. århundre, som nå er en kunstarena.
Går du ned en av de mange
trange gatene som sprer seg ut
fra piazzaen, finner du små gallerier med samtidskunst på rekke
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og rad. Vil du se marmorhuggerne i aksjon, titt inn hos Studio
Sem: Via Tiro a Segno. 4 – 55045
Pietrasanta Lu, Tlf.: +39 0584
790733

svinger innom marmorverkstedene, til arbeidernes bry. Vil
man se, foretrekker de at man
kommer i små grupper og er
varsom. Men snakk og spør
gjerne om du er nysgjerrig.

RUTEFLY:
Nærmeste flyplass er Pisa. I
sommerhalvåret flyr Norwegian
fra Gardermoen til Pisa på mandager, onsdager og fredager.
Prisene ligger fra ca. 2600 kroner
tur-retur (priseksempel september). I november kommer prisen
ned i 1230 tur/retur. Fra Torp
kommer du til Pisa med Ryanair
fra ca. kr. 500 t/r på billigste avganger i september.

PRISER:
Det er langt billigere å spise og
drikke i Italia enn i Norge. En
tre retters middag med vin
koster sjelden mer enn 200
kroner på en av restaurantene
som ligger rundt piazzaen i
Pietrasanta. Vinen er billig og
god. Enda billigere mat kan du få
på landsbykafeene.

AKTIVITETER:
VEIEN VIDERE:
Pietrasanta ligger en 20 minutters
kjøretur nord for Pisa, og Carrara
ligger 20 minutter videre nordover. Vil man leie bil, noe som er
lurt om man skal veksle mellom
de to byene, er det best å få gjort
dette i Pisa. Gjennom flere utleiefirmaer kan du forhåndsbestille og hente bilen på flyplassen,
for eksempel hos www.autoeurope.com og www.eleiebil.no.

BESTE TID:
Mai, juni og september. I juli og
august trekker de fleste turistene
til området. Da er det ikke unormalt at busslaster med turister

Lei gjerne en bil eller moped, og
reis til følgende:
Carrara-fjellene kan man se fra de
fleste steder rundt om i området.
Og man ser også store hvite kutt
inn i dem, hvor marmor stadig
hugges ut.
Colonnata er den gamle marmorbyen langt oppe i fjellene. For å
komme dit kjører du gjennom
Carrara og oppover veiene som
er den gamle fraktveien. Her
finnes det søte, små spisesteder
med storslagen utsikt.
Markedet i Pietrasanta er på
torsdag morgen. Her selges
billige vesker, sommerkjoler og
annet krimskrams.

I T A L I A
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MATEN:
Her får du pasta med tomatsaus
til morgen, middag og kveld om
du skulle ønske det. Området har
rikelig med gode restauranter. Og
kaffe kan du kun drikke med melk
før klokken 12 på dagen. Det er
uskreven regel. Melk senere på
dagen blir visstnok for tungt for
magen.

OVERNATTING:
En 20 minutters kjøretur fra Pietrasanta ligger en nydelig «bed
and breakfast». Stedet ligger
nydelig til og er opplevelsen
verdt. http://www.locandaalcolle.it/.
Ønsker du et mer sentralt hotell,
er Hotel Palagi et godt valg. De
har aircondition og ligger ett
minutt fra byens piazza. +
3905847024970498.

eldres ekspertise og har tilgang til materialer.
Julia Vance, kunstner
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– Her har jeg alt!
Julia Vance, kunstner

STEIN OG STRAND: Strendene nedenfor Carrara-fjellene er blant de
mest populære turistdestinasjonene i Toscana. Og herfra skimtes også de
flotte alpefjellene med de hvite utskjæringene.

FAKTA Marmor
● Ordet stammer fra det
greske marmaros, «skinnende
stein».
● Innen kunsthistorie og arkeologi brukes marmor som betegnelse også på andre steinarter som brukes i skulptur og
arkitektur, inkludert sandstein
og granitt.
● Marmor dannes når de
sedimentære bergartene kalkspat eller dolomitt smelter og
siden forsteines igjen, noe som
betyr at marmor er en metamorf bergart. Utgangspunktet
kan for eksempel være avsetninger på havbunnen av
skjell og skalldyr som er forsteinet til kalkstein.
● Finnes i mange farger. Den
hvite er dannet av veldig ren

kalkstein. Grønn farge kommer
ofte av magnesium, silisium
eller kobber. Rosa farge kommer av mangan. Svart kommer
av jernoksid. Blanding av farger
kommer av at den rene kalksteinen var forurenset av ulike
mineraler.
● Noen historisk viktige typer
av marmor har navn etter steinbruddets beliggenhet:
Paros (Hellas)
Penteli (Hellas)
Carrara (Italia)
Proconnesus (Tyrkia)
Macael (Spania)
● Det er også store forekomster
av marmor i Norge, blant annet
i Fauske og Eide på Nordmøre.
Kilde: Wikipedia

Det er dumt å måtte sykmelde
hele kroppen hvis det bare er
ryggen som er vond
Betennelse i armen, vond rygg, psykiske problemer eller andre lidelser,
er ikke nødvendigvis til hinder for å være i jobb. Ny sykmeldingsblankett
gjør det lettere for lege, arbeidsgiver og arbeidstaker å få fram
muligheter til å være i jobb på tross av helseplager:
Lege/sykmelder: Ny blankett
gjør det lettere å beskrive hva
som medisinsk sett er mulig. Gir
klar melding om arbeidstakeren
kan være i aktivitet eller ikke i
sykdomsperioden. Kan be
arbeidsgiveren gi tilbakemelding.
Arbeidsgiver: Får bedre
informasjon om arbeidstakerens
muligheter til å jobbe, men ikke
diagnosen. Skal sammen med
arbeidstaker tilrettelegge
arbeidet med hensyn til de rådene
som er gitt. Kan gi tilbakemelding
til lege/sykmelder.

Arbeidstaker: Står i sentrum
for kommunikasjonen. Bruker
blanketten til å utveksle
informasjon mellom lege/
sykmelder og arbeidsgiver.
Bidrar til at lege/sykmelder og
arbeidsgiver ser mulighetene
for at arbeidstaker fortsatt kan
være i jobb.

STRANDLYKKE: Strendene Marina di Carrara, Marina di Massa,
Marina di Pietrasanta og Lido di Camaiore glir over i hverandre, og i
høysesongen er de proppfulle.

Ny sykmeldingsblankett
1. september 2008.
Les mer på
nav.no/raskeretilbake.

ARBEIDERLUNSJEN: Dette er et av marmorarbeidernes favorittRaskere tilbake-telefonen for
arbeidsgivere: 75 42 64 06

spisesteder. Hit kommer de daglig for et glass vin eller et slag kortspill.

