
Terracina er en populær badeby for Romerne, med mer å tilby enn bare 
strandliv. Gjennom arkeologiske utgravninger dukker det opp spor av liv 
og historie tilbake til 400 år f.Kr. I sommer har den norske kunstneren 
Mona K. Lalim, vært hovedutstiller i Museo Palazzo della Bonifica Pontina.
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FORTID OG NÅTID     I TERRACINA

 reise reise

 101100 



Det er varmt, det er mørkt og veien frem til 
Terracina er uvant fartsfylt. Vel fremme møter 
vi kunstneren Mona K. Lalim, som sammen 
med sin mann Anders står parat til å vise oss 
Terracinas hemmeligheter, «Citta Magica»/
den magiske byen, som de kaller den.

Ekteparet (mest Mona) har fartet frem og 
til bake siden 2007 til boligen «Løvehuset», 
som er en del av et gammelt palass med 
beliggenhet i hjertet av gamlebyen. For to år 
siden kjøpte Mona også et atelier, i et annet 
palass fra 1600 tallet. Leilighetene har vært 
totale renoverings prosjekter, som har tatt 
lang tid og krevd god kjennelser fra arkeolo
giske myndigheter og omfattende utgravinger 
innvendig underveis i prosessen. I sommer var 
hun hovedutstiller i det arkeologiske museet. 
Da og nå, preger tilværelsen på flere plan.

Fortid og nåtid
Fortid og nåtid «Passato et Presento», er 
navnet på utstillingen som var i det nyreno
verte arkeologiske museet, et stort pavepalass 
fra 1700tallet. Mona ble invitert som utstiller 
til museet, men pavepalasset virket krevende 

å fylle alene, så hun inviterte med seg to andre 
norske samtidskunstnere med relasjon til 
Italia, Marian Heyerdahl (Thor Heyerdahls 
datter) og Ole Lislerud som viser verk i andre 
deler av museet. I museets romerske bygnings
del og i den arkeologiske samlingen viser hun 
30 oljemalerier fra serien «Reconstruction site».

Utstillingen ble høytidelig åpnet av Norges 
ambassadør til Italia, Bjørn T. Grydeland, 
og borgermesteren i Terracina i juli. Museet 
hadde vært under renovering i flere år, 
og Mona hadde besøkt utstillingsrommene 
sammen med museumsdirektør Pietro Longo 
under rehabiliteringen. 

Lite visste hun om den endelige utstillings
designen og presentasjonen av den utsøkte 
arkeologiske samlingen og hun var spent på 
monteringen av hennes verk som skulle stå i 
dialog mellom fortid og nåtid. De to uttrykk
ene som vises i museet utgjør en samstemthet 
kunstneren selv er overrasket over.
– Det ser ut som kunsten speiler sjelen i 
Centro Storico, sier hun.
Vi får omvisning i museet og vandrer rundt fra 

rom til rom. Hennes moderne billedspråk kler 
rommene og den konteksten det er satt inn i. 
De mindre maleriene er satt inn i plexirammer, 
som gir en fin kontrast til det klassiske olje   
maleriets uttrykk. Plexiboksene tilfører et 
tredimensjonal virkning når lyset faller på 
dem og skygger oppstår.

Museet
Utstillingens tittel «Passato e presente» 
referer til  temaet hvor museets arkeologiske 
samling fra 2000 år tilbake settes i dialog med 
samtidskunsten.
– Malerprosessen er meditativ i seg selv. 
Å jobbe med gjenkjennelse av overflate 
struk turer, konstruere lag på lag i klassisk 
oljemaleri teknikk, tar lang tid, presiserer 
Mona. Ved å studere bildene, ser man en 
anelse av fortiden. Søyler, bueganger, farger, 
mur, gull og sølv. Fragmenter fra en historisk 
tid satt inn i et moderne abstrakt uttrykk.

Tematisk har hun arbeidet med temaer 
relatert til opplevelse av rom og arkitektur 
de siste 12 årene, parallelt med restaureringen 
av historiske bygninger i gamlebyen.

▲ bildetekst 

▼ bildetekst

▼ bildetekst 

Hva er kunst?
Av Jon Fosse

 
God kunst er så å eia ein egen måte å sjå 
verda  på som på eit vis vert si eiga verd. 
Han er ikkje verda sjøl. 
God kunst er et mysterium. 
Kontakten til skaperkraften er magisk, man 
får en besettelse i forhold til det man skaper. 
Blir bergtatt av prosessen. 

Åpen, så kommer det til deg.

 
monalalim.no
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Interessant og spesiell bolig
Jeg møter Mona hjemme i Casa del Leone 
(les: Løvehuset). Den helt spesielle boligen,  
i et Palazzo Nobile fra 1611, ligger midt i gamle
byen. Her er brostein, smug og skjeve murhus 
i flere nivåer. Løvehuset har en skjermet hage, 
noe som er svært uvanlig i gamlebyen der 
husene står tett i tett. Leiligheten har arealer 
på fem forskjellige nivåer med en høydeforskjell 
på hele 8 meter fra gulvet i den romerske 
cisternen og opp til det vakre tretaket fra 1611.

Ombyggingen har forståelig nok vært både 
lang, intens og omfattende. Mannen hennes 
Anders, kaller boligen deres «et historisk 
smykke», og det med god grunn.

Etterhvert som vegger og gulv ble renovert, ble 
det avdekket arkitektoniske perler. Det viste seg 
å være gullalder skatter i funn av steingulv fra 
romertidens forum og bygningsfragmenter fra 
gotikken i veggene, og en romersk cisterne o.s.v.

I enden av leiligheten er det en mur fra 
400tallet, på kjøkkenet fant de gulvfragmenter 
fra et romersk hus, som nå er lagt under glass. 
En gammel bue de fant i veggen viste seg 
å skjule en 5 meter dyp romersk cisterne, som 
nå er delt i to og forvandlet til et hyggelig spise
rom og under det igjen befinner det seg nå et 
moderne vaskerom og vinkjeller. I atelieret 
(Casa dei Fiori), ble den originale peisen fra 
1600tallet funnet tildekket i veggen og i det 
buede taket var det overmalte vakre fresker.

Oppdagelsene fra de to renoverings
prosjektene, har fulgt med som inspirasjons
kilde i Monas kunstneriske arbeider.

«Det gode, det onde, det vakre, 
det stygge – skjønnheten har jeg 
sett bestandig».

Mona K. Lalim, billedkunstner

▲ Inngang Løvehuset Palzzo Nobile fra 1611 – er både 
en Domus Goticha fra middelalderen og med gulv 
på kjøkkenet fra en Domus Romanumover 2000 år 
gammelt og en cisterne.

◀ Løvehuset – med romerske fragmenter
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Et kunstnerliv
I Mona sin familie var det mye kunst, arkitektur 
og konservatorvirksomhet, samt et krav om 
å være akademiker.

– Jeg studerte kunsthistorie og oppholdt meg 
i en periode i Roma hvor jeg tok barokk 
arkitektur. 
– Å komme dit, var skjellsettende for min videre 
utvikling.
Gjennom det teoretiske, fant jeg ut at jeg savnet 
sider ved kunsten som jeg ikke fikk kontakt med 
gjennom kunsthistorien. Jeg visste det var 
en annen side av dette som utøvende kunstner, 
så jeg valgte å endre kurs. Det hadde nok ligget 
der bestandig, sier hun.

Som utøvende kunstner, er Mona glad for å ha 
det teoretiske i bunnen.

I hele sin kunstnerkarrieren har Mona arbeidet 
med kunstprosjekter nesten på en forsknings
messig måte, tett opp til det livet hun selv lever 
og har levd.

– Det skjedde mye da jeg fikk barn. Jeg kom 
så tett på livet og selve skaperkraften.

Fra den tiden ble seriene med blomstermotiver 
«Rose», «Cala» , «Magnolia» og «Amaryllis» til. 
I 1990 frem til 1997 utviklet jeg teknikker relatert 
til blomstermalerier inspirert av 1700tallets 
kunst. Nesten fotografiske blomster, men bygget 
opp som abstrakte konstruksjoner inspirert av 
naturens syklus fra knopp til vissen blomst, som 
i livets gang. Serien hentet inspirasjon fra 
eventyr og symbolikk.

Siden den gangen har hun jobbet i lange 
sykluser og over flere år, med sine kunstneriske 
prosjekter. I serien «Recollection» fra 2000, 
kommer det geometriske og abstrakte til 
uttrykk i store perlebilder. På den tiden var hun 
særlig opptatt av sirkelen, hvilket resulterte 
i bruken av perlen som metafor på den innerste 
visdom, feminitet og det evige liv. Maleriserien 
«Particolare» 2004, ble til etter et studieopphold 
i Venezia. Møtet med byen beskriver hun som 
en stor sanselig opplevelse relatert til Venezias 
historie, arkitektur og fargeprakt. Etter dette 
fulgte et nytt kunstneropphold denne gangen 
i Skandinavisk Kunstnerkollegium i Roma året 
2005. Der startet hun det kunstneriske prosjektet 
«Reconstruction Site» som hun fremdeles holder 
på med.

– Vi flyttet inn i Løvehuset i 2010, da hadde vi 
brukt 3 år på å finne sjelen i huset.
Jeg ble grepet av den historiske tilstede

værelsen i Centro Storico, alle sporene av ulike 
tider i arkitekturen, kombinert med det skjøre, 
det som er destruert og det å bygge det opp 
igjen. Kunsten min er relatert til disse 
prosessene.

Nå som Mona er godt etablert med atelier og 
bolig i Italia vil hun gjerne jobbe med ut stillings 
prosjekter herfra så vel som fra Norge.
– Jeg føler jeg har hatt en fin progresjon i 
kunstnerskapet mitt.
Mona er innkjøpt av offentlige og private 
samlinger i inn og utland. Hun har hatt flere 
utsmykningsoppdrag og mange utstillinger. Det 
har vært god respons på arbeidene hennes hele 
veien.
– Fremover har jeg lyst til å jobbe med tre
dimen sjonale objekter og andre teknikker, med 
tegning og kritt og collage, det er lenge siden! 
Jeg vil «leke litt» mer i mitt nye atelier i Centro 
Storico, avslutter hun.

▼ Fra haven hvor det er funnet en Domus Romanum , et atriumshus hvor mosaikk gulvet er i Museo Archeologico Terracina.

▲  Billedkunstner Mona K. Lalum på favorittplassen i Løvehuset.▲  Interiør fra Løvehuset.

▲▼ Interiørdetaljer fra kunstnerens atelier i  
   Centro Storico.
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ANTIKVITETER OG  SJELDNE SKATTER
Anna Cantena Antiquiariato i Centro Storico, er en antikvitetsbutikk som 
bugner av vakre skatter fra dager som var. Her finner du unike objekter 
som smykker, porselen og møbler. Tidløse gjenstander med sjel tilbake
ført til fordums prakt av Anna Cantena.  Det er en sånn butikk som skaper 
så mye glede og inspirasjon at du får lyst til å bli der i flere timer. Este
tikken og skjønnheten er satt i høysetet.  Butikken drives av paret Mauro 
Palazzi og Anna Cantena, han grafisk designer og hun konservator.

Anna er autodidakt, med læretid hos den amerikanske konservatoren 
Robert Boon.

På verkstedet til hennes, blir  store møbler restaurert med nennsom hånd 
og tilbakeført til fordums prakt.  Anna har oppdrag fra privatpersoner, 
men kjøper også opp gjenstander som selges videre i butikken like ved. 

annacatenarestauro.it

KULINARISK I TERRACINA
Med Terracina sin beliggenhet mellom Roma og Napoli, er vin og mat 
en miks av de to byene. Siden byen ligger ved havet, er fiske veldig viktig. 
De profesjonelle fiskerne kommer til kaien med fangst tidlig hver morgen 
og de som fisker bare for moro skyld, sitter gjerne ute midt på natten. 
I SørItalia foretrekker man gjerne fisk fremfor kjøtt. I nord er det motsatt. 
I fiskebutikkene selger man nattens ferske fangst. Prøv ’Antipasto di 
mare’, en spesialitet med forskjellig sjømat. Ønsker du fiskesuppe, må 
du helst be om det dagen i forveien. For å lage fiskesuppe, trenger du 
ulike typer fersk fisk som du koker i tomatsaus med hvitløk og urter. 
Du finner også fritert fisk og skalldyr servert kun med stiron.  Østers 
anses som luksus og er dyrt. Muslinger derimot er billigere og mer vanlig. 
På mange menyer finner du naturligvis «Spaghetti alle vongole» og 
blekksprut. Reker, sjøkreps og scampi er også veldig vanlig. 

GÅ PÅ MARKED
Hver torsdag (08:00 – 13.00), er det stort utendørs marked (Viale Europa). 
Her finner du både klær og mat.
Hver dag er det innendørs frukt og grønnsaksmarked i Via Del Rio. 

1. Lekker restaurant som ligger ved siden av 
arkeologiske utgravninger i Centro Storico.

 Her serverer de skalldyr og fisk. Gode smaker som 
er lekkert tilberedt. Man får nesten en følelse av 
å være på en filminnspilling når man sitter ute 
omkranset av ruiner og gamle bygninger. 

greenterracina.it

2. Femten minutter fra Terracina, og du er på landet, 
omkranset av vinåkre så langt øyet rekker. Hit 
strømmer de lokale for å fylle bilene sine med 
plastmugger fylt med vin fra vinbonden. Familien 
har dyrket druer i flere generasjoner og hatt en 
eventyrlig reise via Tunis, før de måtte dra tilbake 
til Europa og familien ble splittet mellom Frankrike 
og Italia. 

cantinasantandrea.it

3. Bottega di via Sarti 
En lekker delikatessebutikk som har alt hjertet 
begjærer av spesialiteter og lokale produkter. 
Butikken ligger i sentrum av Terracina, i via Sarti. 

1

2

3

Fakta:
Ca. 40 000 innbyggere i Terracina. Folketallet tredobles om sommeren. 

Slik kommer du hit:
Fly med Norwegian eller SAS til Roma/Fiumicino.
Flytoget «Leonardo Express» til Stazione Termini, deretter tog til Terracina 
(ca. 50 minutter).
Eller leiebil fra flyplassen, ca. 10 mil, ca. 1,5 time.

visitterracina.com
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