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“Mal meg rød” sier du, som i saft, blod, som i mørbanka lunger.  

Jeg blander hundrevis av sjatteringer. Dype, lave, høye, men du godtar ingen av dem.   

Du skriker at jeg gjentar meg selv til det tåpelige, og jeg vet at du har rett....

 Likevel og nettopp derfor kan jeg ikke stoppe.

Jeg leter etter en farge som jeg fant på ditt ansikt den dagen vi møttes,  

og jeg ble stukket av kjærlighet til deg.

En farge uten navn....En eierløs farge.

Den som gjorde deg og meg til flyktninger.  

Jeg vet at det finnes rester av den et sted på himmelen i november en gang.

Og jeg vet at det blir din undergang.

Charlotte Engelhaart
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“OCEAN AND CHERRY”, utstnitt, 100 x 80 cm



“SHADES OF TRUTH”, utstnitt, 110 x 110 cm

Sannhet er et begrep det er interessant å trekke frem i drøfting av kunst. Bør fremstilling av det sanne 

være et mål i seg selv – eller bør nettopp det motsatte være målet, nemlig å fortelle vakre løgner slik at 

kunsten blir en motpol til virkeligheten? Er virkelighet i det hele tatt synonymt med sannhet? 

Portrettet som sjanger har en lang slektshistorie hvor uttrykkene er preget av ulike intensjoner og formål. 

Bildet portretterer et menneske, et individ. Men hvor vanskelig er det ikke å snakke om essensen av et 

menneske – eller «det sanne portrett»? 

Den franske filosofen Roland Barthes forsøkte å gjenfinne sin mor i et fotografisk portrett etter hennes 

bortgang, og skriver i boken Det lyse rommet: «Jeg gjenkjente henne differensielt, ikke essensielt.  

Fotografiet tvang meg til å utføre et smertefullt arbeide; i mitt forsøk på å nå frem til det innerste i hennes 

identitet måtte jeg kjempe med bilder som kun delvis var sanne, og dermed helt falske.» 

Han søker etter sannheten om det ansiktet han hadde elsket, og finner det i et fotografi av moren fra da 

hun var fem år gammel. «I dette barndomsbildet så jeg godheten som fra begynnelsen og for alltid hadde 

formet hennes vesen.»

I møte med et portrett, søker blikket naturlig øynene til den portretterte. Charlotte Engelhaarts portretter 

ser vi som gjennom et slør. Overflaten deles opp i penselstrøk som blikket vårt setter sammen til et ansikt. 

Vi består alle av de samme bestanddelene, satt sammen på ulikt vis.

Engelhaarts portretter blir et sted hvor løgnen, «the telling of beautiful untrue things», møter  

fremstillingen av menneskets fragmenterte essens. Løgn møter sannhet. Fragmenter møter helhet.

Cecilie Tyri Holt

Kunsthistoriker og skribent
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The final revelation is that Lying,

the telling of beautiful untrue things,

is the proper aim of Art.

Oscar Wilde

Intentions, 1913



                                                        Eyes don’t lie #1, 30 x 30 cm

                                                        Eyes don’t lie #2, 30 x 30 cm

                                                        Eyes don’t lie #3, 30 x 30 cm

“ONE HUNDRED THOUSAND COLORS LATER ”, 110 x 120 cm



WAITING FOR NOVEMBER, 150 x 120 cm HIGH HEAVENS AND PERFECT DAYS, 120 x 120 cm



CHARLOTTE ENGELHAART

Bergstubben 17, 1458 Fjellstrand. Nesodden.

Mobil: 92 04 50 25

Epost: engelhaart@hotmail.com  -  www.engelhaart.com  -  www.facebook.com/engelhaart

UTDANNING                    

1997-2001       KHIB, Vestlandets Kunstakademi, Bergen.

1989-1991    Einar Granums kunstskole. Oslo 

SEPARATUTSTILLINGER   ( I UTVALG)

2016-2013-2011-2007  Gulden Kunstverk, Steinberg

2011   Fredrik Stabel &Avistegnernes hus, Drøbak

2011   Galleri Cournucopia. Oslo

2010-2006  Galleri Falkum. Skien

2010   Galleri Skallum. Bærum

2009                 Halden Kunstforening. Halden

2008    Oscarsborg festning, Drøbak

KOLLEKTIVUTSTILLINGER   ( I UTVALG)

2014   Utvalgte. Gulden Kunstverk. Steinberg

2013   Galleri LNM. Oslo

2012   Infantellina Contemporary. Berlin. Tyskland

2008                Molde kunstforening. Molde.

2006                Haugesund kunstforening. Haugesund.

2006              Camaver Kunsthaus, Lecco, Italia.

2003-2014       Jølstramuseet, Sogn og fjordane.

2003            “Min Gud, Min Gud” Kirkelig kulturverksted, Oslo.

2002             “Biennale Syd” Sørlandets Kunstmuseum. Kristiansand.

2001               “Jetlag Mambo” Centro Galego the arte Contemporanea. Spania.

1999                  BIT teatergarasjen. Bergen.

1997               “Time laps II” Art in the Enviroment. Rosendal.

1996                    Romeriksutstillingen, Lørenskog Kunstforening. Lørenskog,

UTSMYKKING 

Sykehusene: Betanien Hospital Skien. Telemark sykehus, Kragerø. Buskerud HF Drammen. HF Vestfold.

INNKJØP    

Statens Vegvesen. Arnfinsen Kunst. Statens Lotteritilsyn. Gulden Kunstverk samling. Galleri Falkum. 

Jølstramuseet, Sogn og Fjordane. Vikerødegården Furnes. Orkla ASA Stabburet. Sulland Kunstforening

 

PROSJEKT/ENGASJEMENT/STIPEND

2015  Portrettoppdrag. Maleri. privat eie. Oslo

2009  OPUS 23, Fartein Valen. Videoinstallasjon. Sveio. 

2009  Prosjektstøtte, Sveio Kommune.

2008              P:UNKT. Kvinnestemmer. Videoinstallasjoner på scene. Akershus Teater. 

2003  Utstillingsstipend. Norsk kulturråd

MEDLEM

NKB - Norske Billedkunstnere 

UKS - Unge Kunstneres Samfunn

LNM- Landsforeningen For Norske Malere

BONO

CV



“SOMETHING SOFTER THAN WORDS ”, 100 x 100 cm

Forsidebilde: “LOVE AFFAIR IN SKYBLUE ”, 130 x 120 cm
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