
Støtt din Tennis klubb ved kjøp av kunst av Pushwagner 

 

Kunstneren Terje Brofos (kunstnernavn Hariton Pushwagner) var en aktiv tennisspiller i 
ungdommen. 
Han var nær venn av Arne Melander og de spilte mye tennis sammen i ungdomstiden. 
Galleriet Vault Studios i Bergen har nå en Pushwagner utstilling som står fram til 10.01.19. 
Utstillingen består av i underkant 50 arbeider og av disse er det 4 med tennismotiv.  
Vault Studios har kontaktet BTK og PTK for å få hjelp til å  informere tennismlijøet i Bergen 
om motivene til Pushwagner med tennismotiv.  
Så kunne du tenkt deg en Pushwagner på veggen med tennismotiv så støtter du samtidig din 
Tennis klubb med kr 2000 pr. kjøpte kunstverk. 
 
Priser er  inkl. Innramming med kunstglass og 5% lovpålagt avgift til BKH (Bildende 
kunstneres hjelpefond).  
Innrammingen av motivene er unik for Pushwagners motiv, og gjøres på eget 
rammeverksted i Riga, som er bygget opp av Team Pushwagner for å skape et bedre 
helhetsinntrykk av motivene. Trykkene som har revet kant er montert flytende. Rammen er 
av massiv bøk og det er benyttet refleksfritt kunstglass AR 70.  
 
 

 
 

Pushwagner: SMASH opplag 250 nummerert og signert av kunstner. 
Teknikk: DGA. Ytre rammemål: 81,5 cm x 105,5. Pris kr 24.000,- 



 
 

Pushwagner: SET MATCH opplag 250 nummerert og signert av kunstner. 
Teknikk: DGA. Ytre rammemål: 81,5 cm x 105,5 Pris. kr 24.000,- 

 

 
 

Pushwagner: LEFT COURT opplag 250 nummerert og signert av kunstner. 
Teknikk DGA. Ytre rammemål: 105 cm x 74cm. Pris kr 22.000,- 



 
 

Pushwagner: RIGHT COURT opplag 250 nummerert og signert av kunstner. 
Teknikk: DGA. Ytre rammemål: 104 cm x 77 cm. Pris kr 24.000,- 

 
Arbeidene kan beskues og kjøpes i galleri Vault Studios, i Domkirkegaten 3 (rett bak 
Politistasjonen). Galleriet er åpent mandag til fredag 11-18 og lørdag og søndag 12-16. Det 
planlegges også POP UP utstilling av tennis bildene i BRS, Aktiv365 Paradis og BTA. 
 


