
 
 

Tre generasjoner 
Porselen, billedkunst og metallobjekter 

 
 

Kunstverket galleri viser utstilling av 
Harald Vemren,  Porselen og tegning 

Hilde Vemren, maleri, grafikk og porselen 
Johannes Vemren Rygh, metallarbeider 

 
Utstillingsperiode 26. september til 25. oktober, 2009 

 
Utstillingen viser tre generasjoner i samme kunstnerfamilie som på hver sin måte har 
plukket opp og spunnet videre på samme kunstneriske røde tråd. En fellesnevner for 
de tre er at de alle arbeider med folkelighet på en raffinert måte. Alle tre har 
hverdagsobjekter som fokus i sitt virke 
 
Harald Vemren arbeidet gjennom et langt liv som porselensmaler på Porsgrunn 
Porselen. Om det var ”hverdagsporselen” eller Kongeservise som Harald produserte, 
var det de dagligdagse ting som gjennom hans talent ble gjort så vakre som mulig.  
 
Hilde Vemren tok opp tråden og har virket som maler, grafiker og porselensmaler. I 
sine malerier har hun tatt fatt i fasinasjonen som vi alle kjenner når vi ser en ting for 
første gang. Friskheten og forundringen formidles til betrakteren i hennes kunst. 
Hildes behandling av barndommens hverdagsobjekter fra 50-tallet både i maleri og 
grafikk har en klangbunn i farens virke.  
 
Den siste generasjon i familien, Johannes Vemren Rygh har sin utdannelse fra 
SHKS, institutt for metall. Han har fått oppmerksomhet for sine fantasifulle 
metallobjekter, som på en raffinert måte tar fatt i det som omgir oss og transformerer 
det til høyverdig metallkunst. Man aner kunsten til både moren og faren, Magne 
Rygh, som inspirasjonskilde. 
 
Alle tre blad Vemren har gjennom sitt virke hatt dialogen mellom kunst og 
kunsthåndtverk for øyet. Dette kan vi se bl.a. gjennom Hilde Vemren sine malerier av 
egne porselenskrukker. Johannes Vemren Ryghs skulpturelle utforming av 
bruksobjekter peker også bakover i familiens virke. 
 
Utstillingen har kommet i stand som en markering av at Jahn Otto Johansen har 
skrevet bok om Hilde Vemrens kunstneriske virke. I boka Hilde Vemren ”Fra porselen 
til billedkunst” trekker Johansen tråden fra Hildes far fram til henne sønn. Boken 
lanseres på åpningen. 
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