
Tolgaprisen 2018 

Tolgaprisen for 2018 går til en person med stort og ektefølt engasjement for Tolga kommune. 
Prisvinneren er lokalpatriot og markedsfører av Tolga kommune i enhver sammenheng. 
Prisvinneren er opptatt av å formidle alle våre kvaliteter, og er en flott ambassadør for Tolga 
 

Prisvinneren er enormt entusiastisk, skapende og idérik, med stor arbeidskapasitet. Hun er både 
lyttende og inspirerende. Hun tar seg tid til å snakke med alle og deler sine opplevelser av et hvert 
kunstverk, og spør i samme åndedrag hva du ser. 
 

Prisvinneren er en dyktig og god organisator og kurator. Personen er trygg på det hun jobber 
med, og er faglig kompetent. Som kunstformidler har hun god oversikt og kjenner markedet 
og utgjør en viktig stemme i kunstmarkedet i Norge. Prisvinneren er uredd og tør å vise nye 
retninger uten at det blir platt. Hennes kunstutstillinger har et utrolig vidt spenn, både når 
det gjelder materialer og uttrykk. 
 

Prisvinneren er flink til å komme i kontakt med folk og skape nettverk. Hun oppleves som fin 
å samarbeide med, og har opp gjennom årene hjulpet mange kunstnere som har hatt 
vanskelig for å presentere seg sjøl. 
 

Prisvinneren har eget atelier i Oslo. Hun er en dyktig maler med et internasjonalt språk. 
Som kunstner har hun mye humor. Hun bruker mye av det kunstneriske i seg ut mot verden, 
og henter inn og får ideer fra denne. 
 

Prisvinneren har sin kunstneriske utdanning fra private malerskoler i Oslo. 
 

Hun har i flere ti-år jobbet i Kunstnerforbundet. Først som vikar og helgevakt på 1990-tallet, 
og senere som fast ansatt på 2000-tallet og helt fram til 2013. 
> 

I 2008 etablerte prisvinneren seg med galleri for presentasjon av samtidig billedkunst og 
kunsthåndverk i TØYsentralen, her i Tolga sentrum. 
Galleriet er et av få visningssteder mellom Hamar og Røros der intensjonen om å løfte fram 
aktuelle kunstproduksjoner av nasjonal betydning er retningsgivende. 
I 2018 kunne prisvinneren markere 10 års virke med å inviterer 47 sentrale kunstnere til 
jubileumsutstilling i TØYsentralen. 
 

Prisvinneren har tatt kunst og anerkjente kunstnere til Tolga slik at vi har fått en «smak» av 
den store kunstverden. Samtidig har prisvinneren sluppet til lokale kunstnere, og gitt disse 
en mulighet til å bli presentert for et publikum og få solgt sine produkter. 
 

Folk har strømmet til Tolga på kunstutstilling, for å oppleve kunst og bli kjent med kunstnere 
og skaffe seg kunstverker. 
 

Prisvinner har gjennom kunstens utallige uttrykk, brakt både kunstnere og publikum til 
Tolga, og for en stakket stund gjort Tolga til et urbant sted og gitt oss en smak av kunstens 
verden. 
 

Prisvinneren er flink til å formidle og er en dyktig pedagog. Hun brenner for å formidle kunst 
til barn og unge. Siden 2011 har hun hvert år laget workshop for 5. og 9. klassingene i Tolga 
som en del av den kulturelle skolesekken. 
 

Det er derfor en stor glede i dag å kunne tildele Tolgaprisen 2018 til Helga Drude 
Storbekken. 
 
Vi gratulerer! 


