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I denne boken forteller Åse Frøyshov om sitt liv og sitt kunstneriske arbeid. Hennes arbeid
blir også vurdert av kunsthistorikere og andre skribenter.
Åse Frøyshov ble født på Hamar, har bodd og arbeidet ﬂere steder, blant annet i Wien,
Paris, New York og ikke minst i Trondheim, som var hennes base gjennom mange år. Nå har
hun vendt tilbake til hjembyen.
Denne boken er full av fargesterke og storslagne billedtepper fra en nærmere 40 år lang
karriere. Den gir et inngående og representativt bilde av en av våre fremste samtidskunstnere, som også er kjent for å ha fornyet billedveven i Norge.

Åse Frøyshov

Åse Frøyshov (født 1943) er en av våre fremste tekstilkunstnere, med en stor produksjon
bak seg. Hun har også oppnådd internasjonal anerkjennelse, blant annet gjennom store
utstillinger i New York.

Åse
Frøyshov

Åse Frøyshov (born 1943) is one of our most distinguished tapestry artists with a long and
productive career. She has achieved international recognition, due in part to her large
exhibitions in New York.
In this book, Åse Frøyshov tells the story of her life and her work as an artist. Art historians
and other critics also review her work.
Åse Frøyshov was born in Hamar, has lived and worked many places, among them Vienna,
Paris, New York and not to be forgotten Trondheim, that was her base for many years. Now
she has returned to her hometown.
forsidebilde: Torsten Dahlmark

This book is ﬁlled with colorful and magniﬁcent tapestries from an almost 40 year- career.
It presents a detailed and representative picture of one of our most prominent
contemporary artists, also known for having renewed today’s Norwegian art of tapestry.
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