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LEDER

FOREDRAG OG KURS TIL INSPIRASJON

L

ista er lagt høyt i 2017. Alle de tolv utstillingene byr
på rå spenning, høy kvalitet, nyheter i kunstmarkedet
og en unik, visuell opplevelse. Som daglig leder i
Bærum Kunstforening har jeg ansvar for at alle i Bærum
erfarer en ekstraordinær kunstopplevelse når de kommer
innom våre lokaler. Vi er et åpent hus. Alle våre utstillinger
i 2017 har fri adgang. Tilbakekommere er Pushwagner,
Sitter, Harr, Ung, Engelsen, Ferner og Rådlund. For første
gang presenterer vi Bjertnæs, Fronth, Sjøvold, Krohn, Gylver
og Dahlin.
I tillegg har vi startet et nytt konsept der vi inviterer
unge kunstnere fra Bærum til å vise sine verk. Her kjøper
vi inn et kunstverk til utsmykking i en offentlig institusjon i
Bærum. Nytt er også After work-clubbingen som arrangeres
fire ganger i året for å gi kunstsamlere og bedrifter i
Sandvika en kulturell platform, der vi samarbeider med
innovative entusiaster i regionens næringsliv.

Bærum kunstforening er langt mer enn bare en
forening. Vi er en institusjon med mange års erfaring og
stor kompetanse når det gjelder formidling av kunst. Med
over 50 frivillige og rundt 700 medlemmer er Bærum
Kunstforening en kraftig maskin som aldri står stille. Denne
maskinen består av flere vitale deler som harmoniserer som
et sveitsisk urverk - et engasjert styre, en dyktig redaksjon,
en egen grafikkavdeling, en suveren monteringsgruppe,
noen sanselige reisearrangører samt våre trofaste verter,
godt støttet av en sjarmerende gjeng unge galleriassistenter.
Ett års intenst arbeid begynner å bære frukter.
Vi beriker den kulturelle handlingsplanen i Sandvika, i
Bærum og i hele regionen med tolv solide kunstutstillinger,
kurs og foredrag samt kunstreiser. Disse fører deg i år til
Marokko og Italia.
Bærum Kunstforning er kun ute etter én ting: å tilby deg
det aller beste!
Gerald M. Bliem

Matte ønskes tilbake het det i emnefeltet i en E-post som daglig leder fikk i november 2016. Innholdet i denne E-posten
var følgende: Vi er mange som ønsker ham tilbake! Matte er en eminent foredragsholder! Med denne klare beskjeden hadde
vi intet annet valg enn å be Pierre Lionel Matte for tredje gang tilbake til kunstforeningen. I tillegg kommer et foredrag om
Odd Nerdrum til høsten. Bærum Kunstforening arrangerer i år også et tre dagers fotokurs med Marie Sjøvold som kursholder
mens hun har sin separatutstilling i september. Mer om hennes utstilling står på side 17.

#1
1
2
3
4
5

Pierre Lionel Matte
18.01 18.00-20.30
01.02 18.00-20.30
15.02 18.00-20.30
08.03 18.00-20.30
22.03 18.00-20.30
Mulighet for fortsettelse

Foredragsserie Pris: 1.400 / 1.000 med medlemsfordel Påmeldingsfrist: 17.01.2017
Ny saklighet i Tyskland - Presisjonismen i USA - Realistisk maleri på 1920-tallet
Modernismen i Sør Amerika (et utvalg 1900 - 1970)
Norsk Kunst fra 1990 - 2000-tallet.
Foto i samtidskunsten (et utvalg)
Outsider art / Art brut om visjonære, eksentrikere og einstøinger
Polsk kunst i det 20 århundre og/eller internasjonale biennaler

#2

Jan Kokkin		
15.11. 18.00-19.30

Foredrag
Pris: 400 / gratis for medlemmer		
Odd Nerdrum - kitschmaler eller modernist?

Påmeldingsfrist: 08.11.2017

Odd Nerdrum blir ofte oppfattet som en konservativ kunstner som går bakover i historien for å finne inspirasjon til sin kunst.
Selv om formen er gammelmodig, inneholder likevel Nerdrums kunst aktuelle samtidstemaer og sivilisasjonskritikk. Kan vi
dermed kalle ham en radikal og samfunnskritisk modernist?

STYRET

Magnus Bjelkerud

#3

Kathrine Lindholm

Hans M. Fure

Kathrine Roede
Styreleder

Ragnar Pettersson

Kirsten S. Faye

Harald Waugh

Fotokurs
Pris: 3.300 / 2.900 med medlemsfordel Påmeldingsfrist: 25.08.2017
Fredag: 17.00-21.00 / Lørdag: 10.00-17.00 / Søndag: 10.00-17.00
Minst 8 / maks 12

I et tre dagers fotokurs gir Marie Sjøvold veiledning i å jobbe med fotografisk prosjektarbeid. Deltagerne har med seg arbeider
de allerede har gjort eller prosjekter de er igang med. Dette er et kurs hvor det er tid og rom for å snakke sammen om hver
enkelt deltagers prosjekt, fotografiske tilnærming og stemme, og hvor veien kan gå videre. Sjøvold er selv fotokunstner og
har mange års erfaring som kursholder og veileder i fotografisk prosjektarbeid.

Kurs og foredrag krever skriftlig påmelding til info@baerumkunstforening.no innen påmeldingsfristen

ADMINISTRASJON

REISE
På kunstforeningens årsmøte i mars 2016 ble Kathrine Roede valgt som styreleder etter
Siw Wikan. Ragnar Pettersson, Kirsten Solberg Faye og Harald Reid Waugh var ikke på
valg. Hans M. Fure ble gjenvalgt, mens Henning Strøm ikke ønsket gjenvalg. Det ble
valgt to nye styremedlemmer, Kathrine Nesbak Lindholm og Jon Andreas Håtun, samt
et varamedlem, Magnus Bjelkerud. Jon Andreas Håtun har i 2016 trukket seg fra styret
av personlige grunner, og varamedlem Magnus Bjelkerud har dermed trådt inn i styret.
Gerald M. Bliem fortsetter som daglig leder, godt hjulpet av Rolf Erik Aas, grafikkansvarlig,
og Inger Knutsen som har ansvar for de frivillige. Reisegruppen består av Mai Flakstad Toft
og Torstein Nilsen.

Rolf Erik Aas
Grafikkansvarlig

Marie Sjøvold		
01.09 - 03.09		
Antall deltagere:		

Inger Knutsen
Leder frivillige

MEDLEMSKAP

Gerald M. Bliem
Daglig leder
Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Bærum Kunstforening
Kinoveien 12
1338 SANDVIKA
Tlf. : 67 54 33 80
info@baerumkunstforening.no
Tirsdag til søndag 12.00 - 16.00
Mandag stengt
www.baerumkunstforening.no

For 2017 har vår reisegruppe planlagt to utenlandsturer. Den første går til Marokko i mars med to alternativer: fra 4. til 8.
mars til fargerike Marrakesh, og fra 4. til 11. mars til Marrakesh med tilleggsprogram i den idylliske kystbyen Essaouira. I
oktober planlegger vi en ny tur til Nord-Italia. Denne gangen reiser vi ut fra Milano, og sannsynligvis blir det tur til Pietrasanta der norske kunstnere har arbeidet med marmor. Den siste turen vil bli utlyst til medlemmene i april/mai.
For mer informasjon, kontakt våre reiseledere: Torstein Nilsen og Mai Flakstad Toft, mai.flakstad.toft@gmail.com.

REDAKSJON

DESIGN FORSIDE
LAYOUT
TRYKK
UTGIVER

Inger Knutsen
Hans M. Fure
Kirsten S. Faye
Inger Lorange Figved
Gerald M. Bliem
FRIDESIGN
Gerald M. Bliem
HG Media AS
Bærum Kunstforening

Et medlemskap i Bærum Kunstforening gir fordeler

Ønsker du å bli med som frivillig i Bærum Kunstforening?

Du får fem prosent avslag på all kjøp av kunst
Du får invitasjoner til tolv utstillinger årlig
Du får tilsendt vår årlige programavis

Du får gode rabatter på kurs og foredrag

Du vil bli invitert til våre populære kunstreiser

Du har gratis adgang på utstillinger med inngangsbillett

En stor del av Bærum Kunstforenings suksess skyldes

BLI
MEDLEM
kun 400.-/år

innsatsen til våre frivillige. Som frivillig i Bærum
Kunstforening vil du få en grundig gjennom-

gang av rutinene, og du blir invitert til omvisning-

er med kunstnerne før åpningsdagen. Kontakt gjerne

vår koordinator for foreningens frivillige, Inger Knutsen.
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07. JANUAR  29. JANUAR

PIPPIP FERNER
Havets kakofoni og vitenskapelige mysterier

Utdrag (oversatt) fra Austin Cronicle i forbindelse med
utstillingen ”Evolution & Art” i Austin, Texas sommeren 2016:

Det håndverksmessige overskrider linjen mellom kunst og
vitenskap i Pippip Ferners fabulering over tunikateanatomi.
Det er svart blekk på en urolig gul bunn som ligner en storm
på en forurenset himmel. Temaet, tunikaten – eller sjøpung
– er et slags virvelløst dyr som på larvestadiet deler noen
fysiske egenskaper med oss mennesker. Det mest gledelige
her, er at kunstneren har tatt denne enkle organismen og gjort
den til en virvlende kakofoni, et monster som kan minne om

På utstillingen i Bærum Kunstforening viser Pippip Ferner
malerier, tegninger og keramiske objekter, alle med assosiasjoner til livet under vann.

A

rbeidene hennes refererer til kompleksiteten som
finnes i det marine mangfoldet og hvordan klimaendringene påvirker disse små organismenes utvikling
i et hav som stadig blir varmere og mer forurenset. Hun
er fascinert av hvor avanserte de er, hvilken rikdom disse
tilsynelatende enkle organismene har og at hver og en av
dem spiller en viktig rolle i økosystemet.
Ferner har samarbeidet med marinbiologer, bl.a.
blitt med forskningsfartøyet G.O. Sars langs Mørekysten.
Disse erfaringene har inspirert til en rekke arbeider der
vitenskapelige referanser omdannes til en serie arbeider. Hun
formidler sine observasjoner ved å invitere betrakteren til et

dypdykk i et lekent univers som inspirerer til nysgjerrighet
og spørsmål.
Tegningen er sentral i måten hun jobber på - ofte
en kombinasjon av akryl, tusj, blyant og kull. Prosessen
er spontan og direkte, drevet av en intens skapertrang.
Arbeidene er detaljrike, ofte med et kaotisk nett av streker
som går i hverandre, men er allikevel ganske klart avgrenset
fra neste form med en nesten karikert kontur. Elementer
fra både gjenkjennelige og fremmedartede former flyter
sammen i en symbiose med referanse til et komplisert marint
økosystem.
Tegningen kan også spores i de keramiske objektene,
som feks hennes Tunikater (sjøpung). De er bygget opp
med metervis med strimler av leire, der linjene minner om
de mange strekene i bildeflaten. Kanskje en ode til naturens
egen blanding av kaos og struktur?

en overbefolket bygård som syder av liv. Rør og mekanismer
bukter og formerer seg. Det er et besettende, fantastisk kaos
som skaper undring på lik linje med undringen som oppstår
i møte med selve dyret. Arbeidet tunikate anatomi kan uten
videre analyse stå som et komplekst visuelt uttrykk i seg selv.
Pippip Ferner jobber innenfor flere medier som tegning,
maling, skulptur og fotocollage. Kunstutdannelsen har hun
fra Edinburgh College of Art og Parsons New York. Hun har
hatt mange separatutstillinger rundt i Norge, og deltatt på
flere utstillinger i USA.

Pippip Ferner, født 1957 i Oslo, er billedkunstner og skulptør og bor på Nesøya med atelier ved Hofstad
Utdannelse BFA fra Edinburgh College of Art og Parsons New York
Side 4: Fabulering over kamskjellanatomi - akryl på lerret, 135x100, 2016
Side 5 venstre: Fabulering over snegleanatomi - akryl på lerret, 135x100, 2016
Side 5 høyre: Fabulering over tangloppeanatomi - akryl på lerret, 100x80, 2016
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04. FEBRUAR  26. FEBRUAR

PER FRONTH
Maleri og grafikk i særklasse

Per Fronth er en av landets mest suksessrike samtidskunstnere med internasjonal karriere.

F

Utstillingsprogram 2017 | 7

ronth arbeider i hovedsak med fotografiet som sitt
råmateriale og skaper fotografi som maleri, grafikk,
skulptur, film og vev. Fronths kunstkarriere startet i
New York etter flere år som fotojournalist i Verdens Gang med
verden som arbeidsfelt. Han har mottatt stor internasjonal
anerkjennelse og har hatt flere store utstillinger i New York, i
tillegg til Oslo, Kristiansand, København, London og Chicago
- og stilte nylig ut på Art Miami med sin gallerist Dillon + Lee,
New York.
Fronths kunstnerskap fokuserer ofte på de utfordrende
aspektene ved den menneskelige natur. Han har produsert
mange kontroversielle, men likevel suksessrike utstillinger,
som Xingu Chronicles (New York 1998), som omhandlet
regnskogfolkets kamp for egne rettigheter i Amazonas,
Brazil; BLOODLINES (London 2000) som tok for seg den
nå forbudte revejakten i England med Prince Charles - og

suksessen i 2009, Theatre of War, som setter søkelyset på
norske kampstyrker som Demokratiets Soldater i krigsherjede
Afghanistan.
Fronths arbeider er i de permanente samlingene til bl.a.
Museum of Modern Art, Wakayama, Japan, Biblioteque
Nationale, Paris, Sørlandet Kunstmuseum såvel som i en
rekke private og offentlige samlinger som Sting & Trudie
Styler og tidligere amerikanske visepresident Al Gore, NHO,
Ekebergrestauranten, NATO og MGM Grand, Las Vegas.
I 2009 ble Per Fronth utnevnt til Nobelkunstner og
utformet diplomet til Nobels Fredspris som samme år ble
tildelt til den amerikanske presidenten Barack Obama.
Fronth er første fotografiske kunstner som er utnevnt til
Nobelkunstner.
En stor del av Fronths kunstnerskap er viet til store
bestillingsverk som fjellprosjektet Skigaarden i Hemsedal og
Grand Hyatt i New York. Våren 2016 leverte han altertavlen
til den nye Sjømannskirken i Palma, Mallorca, vevarbeidet
«Inner Peace» (Post-Traumatic) Tapestry.

Per Fronth, født 1963 i Kristiansand, bor og arbeider som billedkunstner i Kristiansand
Autodidakt
Side 6: Reservoir / RedBirch / Helicopter (Setesdal) - Blandet teknikk og olje på MDF-plate, 180x100
Side 7: Gravity Bubbles - Blandet teknikk og olje på MDF-plate, 190x160
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03 INGER SITTER
04. MARS  26. MARS

Fra dyptrykk til litografi
Inger Sitter arbeidet med grafikk gjennom hele sitt kunstnerskap, helt fra studieårene i Antwerpen (1946-1950) og frem
til noen måneder før hun døde i 2015. Hennes grafiske
teknikker omfatter dyptrykk (etsninger og akvatint), serigrafi,
litografi og monotypi.

Vår kvinnelige pionér

Det er en stor glede for Bærum Kunstforening å kunne
vise en utstilling med Inger Sitter, en av våre aller fremste
kunstnere.

I

nger Sitter (1929 – 2015) var en av landets fremste
kvinnelige kunstnere og en pionér som flyttet grensene
for det moderne kunstbegrepet i etterkrigstidens Norge.
Hennes kunstneriske produksjon omfatter maleri, collage,
grafikk, tegning, pasteller, skulptur og en lang rekke
monumentale utsmykninger. Hun arbeidet store deler av sitt
liv i Frankrike, Italia og Spania. Villa Faraldi i Italia var hennes
base og store kjærlighet i over 50 år av hennes liv. Hun var
årsaken til at det etter hvert kom andre norske kunstnere
dit, som Frans Widerberg, Jens Johannessen, Kolbein
Falkeid, Fritz Røed og Finn Graff. I mai 2016 hadde Bærum
Kunstforening en tur til Nice og Villa Faraldi, med omvisning
og foredrag om «De norske kunstnerne i Villa Faraldi». Ideen

til utstillingen vi nå viser i Kunstforeningen er et resultat av
denne turen, der man bl.a. besøkte atelieret der Inger Sitter
skapte mye av sin kunst.
Inger Sitter var åpen for nye impulser og eksperimenterte
med teknikker og medier, spesielt gjelder dette hennes
grafiske produksjon og collager. Også innenfor maleriet
utforsket hun hele tiden nye uttrykksformer.
Hun sto på barrikadene både for kunstneres rettigheter
og i kampen for det nonfigurative maleriet i et nokså
konservativt, figurativt, nasjonalromantisk norsk etterkrigskunstmiljø. Hun ble landets første kvinnelige professor
på Kunstakademiet i 1981 og var en av pådriverne for
opprettelsen av Kulturrådet og Kunst i Offentlige Rom. Etter
70 år som en av våre fremste kunstnere sa hun forsiktig til
magasinet KUNST: Jeg føler at jeg kanskje har sagt og gjort
det jeg ønsket, jeg er på en måte fornøyd.

Sitter hadde fått en grunnleggende opplæring i dyptrykksteknikker og litografi i Antwerpen, men det var først da hun
startet sine studier ved Hayters Atelier 17 i Paris at hun
frigjorde seg fra en figurativ fremstilling og beveget seg over
i et abstrakt billedspråk.

Inger Sitter, født 1929 i Trondheim, bodde og arbeidet på Tjøme, i Villa Faraldi og i Antibes
Utdannelse fra Statens kunstakademi, Institut Supérieur des Beaux-Arts, Antwerpen og André Lhotes skole i Paris
Side 8: Uten tittel - litografi
Side 9: Uten tittel - litografi
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J

04 PER UNG - JAN UNG - ELENA ENGELSEN

an Ung begynte å fotografere da han var 14, da faren
Per Ung, som var en ivrig amatørfotograf, hadde
kjøpt fotoutstyr. Det var mørkerom på kjøkkenet og
senere i vaskekjelleren på Ekely, og der lærte Jan Ung det
grunnleggende om teknikk og komposisjon.
Jan Ung jobbet med foto i luftforsvaret under militærtjenesten i 1977 og begynte deretter på masterstudiet i
London, der han studerte i to år ved Royal College of Art under
professor John Hegecoe. Ung debuterte på Høstutstillingen
i 1985 med et kvinneportrett. Han har også fotografert
mye for billedkunstnere, til bøker og kataloger, samt vært
stillsfotograf i en rekke norske spillefilmer.
Nå arbeider han nesten utelukkende med egne bilder. For
12 år siden gikk han over fra film til digital, og vil aldri gå
tilbake til film. Han sier imidlertid at det er en stor fordel
å ha bakgrunn fra det klassiske mørkeromsarbeidet. Jan
Ungs mål med fotografiene er at det skal være liten teknisk
forskjell mellom hans tidligere bilder og de han nå tar med
digitalkamera.

01. APRIL  30. APRIL

Utstilling med stor spennvidde

Bærum Kunstforening har gleden av å presentere en
utstilling med arbeider av kunstnerfamilien Ung/Engelsen.
Per Ung og Elena Engelsen viser begge skulpturer, mens
Jan Ung viser fotografier.

P

er Ung (1933 – 2013) ble tidlig knyttet til en gruppe
kunstnere som tok avstand fra modernismen og dyrket
gammelmesterlige forbilder. Han anså modernismen
som ubrukelig til å uttrykke det han ønsket, nemlig å gi de
menneskelige følelser form. Dette standpunktet førte til at
Ung i en periode ble uglesett i det etablerte og toneangivende
kunstmiljøet.
Per Ung fikk sin billedhuggerutdannelse under den
innflytelsesrike Per Palle Storm på Statens kunstakademi
i Oslo. Her fikk han en grundig innføring i den figurative
skulpturtradisjonen. Men Ung unngikk ikke helt modernismen
da han 1960 ble elev av Anthony Caro ved St. Martin’s School
of Art i London.
Størstedelen av Ungs verk er viet den tidløse streben etter
å formidle følelser gjennom form, enten det er glede, sorg,
kjærlighet eller erotikk. Kunstneren utmerker seg særlig med
sine kjærlighetsgrupper og erotiske enkeltfigurer, som f.eks.
Omfavnelse og Venus. Disse formidler en erotisk lidenskap
som er ytterst realistisk og helt i tråd med det som var Ungs
mål som kunstner, nemlig å gjengi mennesker i maksimal
indre spenning.
Ung utførte en rekke offentlige portrettstatuer og
monumenter, de fleste etter private oppdrag. Blant hans
beste portrettstatuer er Sonja Henie ved Frogner Stadion
og Fridtjof Nansen ved Framhuset på Bygdøy. Henies ynde
og idrettsglede og Nansens ukuelige viljestyrke har i disse
arbeidene fått en vellykket skulptural form.

Per Ung, født 1933 i Oslo, bodde og arbeidet som billedhugger og grafiker i Oslo
Utdannelse fra Statens kunstakademi, Oslo under Per Palle Storm og ved St. Martins School of Art, London
Skulptur: Omfavnelse - bronse

Jan Ung, født 1957 i Oslo, bor og arbeider som fotograf i Oslo
Master of Art ved Royal College of Art, London 1980
Bilde: Mor og barn - analogt fotografi, 1988

E

lena Engelsen har vandret med dyrene i sitt kunstneriske
virke. Dyr fra både eksotiske strøk og hjemlige forhold
vekker hennes interesse. I konfrontasjon med dem
gjenskaper hun de tobente og firbente i stein og bronse
nettopp slik som de ubevoktet fungerer i sitt vante miljø. Hun
observerer deres sårbarhet og styrke og er opptatt av hvilken
situasjon de skal framtre i som skulpturelle prosjekter. Det
kan være en kameleon med halen tvunnet ytterst ute på
en bambusstamme to meter over bakken, eller en pelikan
i hvile med halsen trukket ned mellom vingene. Hun lar
gjerne dyrekroppens egen framtoning være influerende
faktor for hvor langt hun tillater å forenkle og abstrahere.
Et sammenkrøpet beltedyr kan ta form av en kule i omrisset.
Men nettopp ved å vende beltedyrets ubeskyttede underside
opp som blikkfang, forteller Engelsen også historien om
dyrets utsatte posisjon i dets sameksistens med mennesket.

Elena Engelsen, født 1952 på Kapp i Østre Toten, bor og arbeider som billedhugger på Ekely i Oslo
Utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole og ved praksis i steinhoggeri i Amsterdam
Skulptur: Beltedyr - bronse
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05 Michael Krohn - Lars Kristian Gylver
06. MAI  28. MAI

To på hver sin side

Harmonograph

L

ars Kristian Gylver har arbeidet med grafisk og tredimensjonal formgiving hele sitt yrkesaktive liv. Som
gipsmaker har han skaffet seg en grunnleggende
forståelse for detaljering, presisjon og nøyaktighet. Denne
kunnskapen preger hans kunstneriske uttrykk, som er grafisk
stramt og frodig på samme tid.
Kunstnerens bakgrunn som håndverker preger arbeidene.
Mange av ideene bygger på matematikk, og hans signatur er
talløse repetisjoner av enkeltelementer. Som kunstner har
Gylver et våkent blikk for detaljer og mønstre i naturen, noe
som er en viktig kilde til inspirasjon. I arbeidsprosessene

Utdrag fra et intervju med Michael Krohn:

J

eg prøver, som jeg alltid har gjort, å skape mitt eget
uttrykk. Det oppstår først og fremst i valg av motiv og
hvilke teknikker jeg velger. Og ved å velge bort det jeg
ikke vil ha med i maleriene mine.
Utgangspunktet mitt er tradisjonelt. Figurer malt med pensel
på lerret. Men jeg prøver å vri det slik at det ikke blir så
tradisjonelt likevel. Bildene mine er en kombinasjon av ting
fra forskjellige kunstnere jeg liker. Forvridde kropper som

I Bærum Kunstforening viser Lars Kristian Gylver sitt siste
prosjekt: Slektskapet mellom matematikk, estetikk og
musikalske harmonier. For å realisere kunsten som vises,
har Gylver konstruert et 15 meter høyt tårn der pendler med
forskjellige svingningsfrekvenser avtegner vakre og særegne
mønstre. Pendlenes individuelle forholdstall er universelle
for både harmonilære og matematikk, noe som skaper et
forbløffende uttrykk.

kanskje har litt til felles med figurene til Francis Bacon, plassert
mot en bakgrunn hinsides tid og sted, som gir en litt mytisk
følelse, slik som bildene til William Blake. Penselstrøkene er
inspirert av den skraverende stilen til Cezanne.
Når det kommer til valg av farger, bruker jeg en begrenset
palett. Dette gir det en litt gammeldags bibelsk følelse for
meg, uten at jeg synes de blir religiøse av den grunn. Snarere
tvert i mot. Jeg vil heller si at det er bilder av menneskets
ubotelige ensomhet stilt overfor døden i et gudløst univers.
Jeg velger å ikke gi mine bilder titler. Dette ville begrense
muligheten for forskjellige tolkninger.

Michael Krohn, født 1959 i New York, bor og arbeider som kunstner og musiker i Oslo
Autodidakt
Ventsre: Uten tittel - maleri, 2016
Høyre: Uten tittel - maleri, 2016

eksisterer ikke tilfeldigheter. Idéfasen bak et arbeid er
analytisk og nærmest vitenskapelig, samtidig som han søker
etter lekenhet i uttrykket.

Foto: Julia Marie Naglestad

Lars Kristian Gylver, født 1966 i Asker, bor og arbeider som heltidskunstner i Oslo
Utdannet som grafisk designer og gipsmakermester
Venstre: Clay - akrylkompositt, 2016
Høyre: Dragonfly - akrylkompositt, 2016
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06 PUSHWAGNER
01. JUNI  25. JUNI

POP ART

P

ushwagner er en av våre viktigste samtidskunstnere
og har i den senere tid oppnådd internasjonal anerkjennelse.

Terje Brofos vokste opp på Berg i Oslo. Da han var atten
år begynte han på reklamelinjen på Statens håndverks- og
kunstindustriskole hvor han gikk i tre år. Senere, fra 1963 til
1966, gikk han på Statens kunstakademi.
Brofos tok kunstnernavnet Hariton Pushwagner i 1971.
Samarbeidet med Axel Jensen i 1968-1970
Pushwagners kunstneriske løpebane begynte på mange
måter først i 1968, da han møtte Axel Jensen på Kunstnernes
Hus. Epp, Jensens første science fiction-bok, kom tre år før
han møtte Brofos, og peker fremover mot nerven i deres
felles tegneserieunivers: dystopiske fremtidsvisjoner. Jensen
ville vekk fra den borgerlige romanformen, han ville lage
billedromaner som kunne appellere til de store massene,

og han hadde hørt om Brofos sine tegnekunnskaper. Da de
sto side ved side på toalettet på Kunstnernes Hus kom de i
snakk, og der startet et vennskap som skulle vise seg å få stor
betydning for begge kunstnernes karriere.
Gjennombruddet i 2008-2012
I 2008 opplevde Pushwagner et gjennombrudd i sin over
40 år lange karriere, både i Norge og internasjonalt. Han
deltok på den femte Berlin Biennalen og den sekstende
biennalen i Sydney, begge viktige arenaer for samtidskunst.
Første gang Soft City så offentlighetens lys var på den
femte Berlin Biennalen. Her høstet den gode kritikker både
i lokale og i internasjonale medier. Før den kom dit hadde
den vært sporløst forsvunnet i 20 år. Pushwagner hadde
lagt den fra seg på båten til Axel og Pratibha Jensen på
begynnelsen av 1980-tallet. På Høstutstillingen i 2008 fikk
han offentlig anerkjennelse for den siste frisen sin gjennom
Høstutstillingsprisen.

I 2012 fikk Pushwagner for første gang en helt egen
soloutstilling utenfor Norge i MK Gallery i byen Milton
Keynes, en times kjøring nordover fra London.
De senere årene har Pushwagner hatt stor suksess i
en lang rekke gallerier i Norge. Bærum Kunstforening kan
nå ønske ham tilbake for tredje gang, etter suksessrike
utstillinger i 2011 og 2014. Pushwagner viser denne gangen
helt nye arbeider, både grafikk og maleri.

Terje Brofos, født 1940 i Oslo, er billedkunstner og bor og arbeider i Oslo
Pushwagner er utdannet ved Statens kunstakademi
Side 14: At sea - serigrafi, 2016
Øverst: Morgue - DGA, 2016
Nederst: What’s happening - serigrafi, 2016

Foto: Marius Hauge
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07 UNGE BÆRUMSKUNSTNERE
29. JUNI  16. JULI

Up and coming

Bærum Kunstforening har startet et nytt konsept der vi
inviterer nyutdannete kunstnere fra Bærum til å vise sine
verk. Denne gruppeutstillingen eksponerer arbeider fra
tre til seks kunstnere. Det stilles ingen andre krav enn at
kunstneren må ha en relasjon til Bærum og være under 35
år. Alle typer kunstneriske disipliner ønskes velkommen.

08 MARIE SJØVOLD
19. AUGUST  10. SEPTEMBER

Om natten er alle alene

Juryen i BKF består av utstillingskomiteen. Denne juryen vil
også velge ut et verk som kjøpes inn til permanent utstilling i
en offentlig institusjon i Bærum. De utvalgte kunstnere vil bli
annonsert i god tid før åpningen. Søknadsfrist er 1. februar
2017. Kontakt oss for mer informasjon.

MARIE SJØVOLD

S

jøvold jobber med fotografi, video og fotobøker. Hun
jobber bevisst på tvers av fotografiske sjangre, både
for å viske ut grenser og for å skape nye spenningsfelt,
men også for å stille spørsmål rundt fotografiets styrke som
sannhetsvitne. I de fotografiske arbeidene hennes forteller
hun universelle historier der hun ofte bruker erfaringer fra
sitt eget liv og sin egen familie, men i historiene leker hun
alltid med grensene mellom hva som er virkelighet og hva
som er fiksjon.
Marie Sjøvold jobber med utstillingskonsepter, der et
overordnet konsept danner grunnlaget for det som blir en

sammenhengende kunstutstilling.
Utstillingen i Bærum Kunstforening skal vise helt nye
arbeider, som ikke var ferdige da programavisen gikk i
trykken. Bildene vi viser her er derfor fra tidligere utstillinger.
Marie Sjøvold har publisert seks fotobøker og stilt ut på
blant annet Deichtorhallen i Hamburg, Nobels Fredssenter,
Fotografisk Center i København, Kristiansand Kunsthall,
Trafo Kunsthall, Galleri F15, Hå Gamle Prestegard og Calouste
Gulbenkian i Paris.

Marie Sjøvold, født 1982 i Asker, er kunstfotograf. Hun bor i Vollen med studio ved Slemmestad og er autodidakt
Med Marie som kursholder arrangerer Bærum Kunstforening et tre dagers fotokurs i år. Mer info på side 3
Side 16: Midnight Milk#3 - fra boken og utstillingen Midnight Milk
Side 17: Dust Catches Light#9 - fra boken og utstillingen Dust Catches Light
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09 KARL ERIK HARR
16. SEPTEMBER  08. OKTOBER

Med havet som palett

K

arl Erik Harr maler etter naturen, men regner seg
fortsatt ikke som fullt utlært. Naturen er perfekt i seg
selv, og kunstneren kan ikke nå lenger enn til å strebe
mot det perfekte. Dessuten skaper maleriet en illusjon av å se
naturen, og malerkunsten slik Karl Erik dyrker den, er i første
rekke illusjonsmakeri. Det betyr at maleriet ikke er naturen,
men bare viser oss – når maleriet er godt utført – en måte å
se den på.
Når vi beundrer den malerisk fremstilte natur, kan vi
beundre ikke bare naturen, men også den kunsten som har
vist oss den. Kanskje ligger naturkunstens hemmelighet i å
fange lyset. Lyset i naturen er omskiftelig, ofte fra minutt til
minutt. Det krever trening. Kanskje er det denne treningen i

å fange det omskiftelige lyset som gjør at Karl Erik Harr også
er en mester i å male bølger. Ikke bare slike bølger som pent
og pyntelig legger seg til ro ved stranden i rad etter rad, sett
fra et trygt sted der bølgene ikke kan nå kunstneren. Men
bølger som raser, buldrer og fråder langt der ute, som ikke
lar seg innordne i faste mønstre, men som er som livet selv
kan være, omskiftelig og truende, noen ganger skremmende
vakkert.
Så når jeg da frem til et slags poeng, at ved å male det han
ser, forteller Karl Erik Harr oss også noe om livet, om det vi
ikke ser, bare vet og erfarer.
Dag Solhjell

Karl Erik Harr, født 1940 i Kvæfjord, er nyromantisk maler og bor og arbeider på Frogner, i Båtstø og på Kjerringøy
Utdannelse fra Statens kunstakademi under Aage Storstein og Per Palle Storm
Side 18: Brenning en stormdag - olje på lerret, 100x150
Øverst: Fiskehjell, Henningsvær - olje på lerret, 80x100
Nederst: Bølgen 2016 - olje på lerret, 80x100
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14. OKTOBER  05. NOVEMBER

INGUN DAHLIN - CHRISTOPHER RÅDLUND
Natt om dagen og dag om natten

D

ahlin er en av våre fremste keramikere. Hun har
modellert skulpturer i over 25 år, og disse henger i
private hjem, offentlige bygg og skulpturparker over
hele verden.
De flotte detaljene kombinert med en harmonisk
fargebruk har inspirert og truffet mange. Ingun Dahlin
sier selv om skulpturene sine: - Jeg modellerer og former
skulpturer og skulpturelle uttrykk - figurative og rustikke.
Leire er mitt hovedmateriale, og motivene mine skildrer ofte
temaer som lengsel, undring, stillhet, ydmykhet, omsorg og
nærhet.
For meg dreier arbeidet seg om å skape liv i leira. Jeg
opplever at alt handler om kommunikasjon, relasjon og
assosiasjon. Men livet oppstår først i kommunikasjonen
mellom kunsten og mennesket, betrakteren. I tillegg til
modelleringen bruker jeg ofte og gjerne grafiske teknikker som f.eks. fotooverført silketrykk, skrift og bilder.
Kunsten handler om livet og undringen over livet. Jeg
ønsker at kunsten skal kunne tale fritt der ord ofte kommer
til kort At kunsten skal kunne si noe som ord ikke kan. Og at
kunsten skal være som visuell musikk.

Det är inte en eld, inte en sol, utan ett mörker som strålar

breda ut sig eller ett berg att sväva i all sin tyngd. En

och som kräver ögats tillvänjning. Det är natt om dagen,

blånande gryning anas, eller ett skymningsmörker sänker sig.

vaken sömn. Det är drömmens kraft, som har fått träd att

I rörelsen från en oändlighet till en annan, är det där vi lever?
Pia Tafdrup

Kystkvinner
I 2010 laget Ingun Dahlin tre kvinneskulpturer som reiste
med Hurtigruta langs norskekysten mellom Bergen og
Kirkenes som en slag mobil utstilling. De gikk til slutt av
i Kjøllefjord, der de står på indre molo i all slags vær og
representerer kystkulturen vår.
I dag står 30 kystkvinneskulpturer langs kysten fra
Kjøllefjord i nord til Portugal i sør.

Ingun Dahlin, født 1961 i Oslo, er keramiker og bor og arbeider på Heimdal i Trondheim
Utdannelse ved Statens Håndverk- og Kunstindustrihøyskole i Oslo
Øverst: Gullfuglen - keramikk, foto: Harald Wanvik
Nederst: 3 Kystkvinner - Skulpturparken på Tranøy, keramikk, 2010

C

hristopher Rådlund flyttet fra Göteborg til Oslo 1991.
Det var det unike figurative maler- og skulptørmiljøet
som trakk ham til Norge. Nivået på fagmiljøet er
avgjørende for den kunstneriske utviklingen. Så her ble han.
I dag som profilert maler og grafiker, og fremfor alt som
skildrer av nordiske landskap i både oljemaleri og litografi.
Natur og håndverk står i fokus, med begrenset palett og
asketiske komposisjoner.
Etter hvert er virksomheten blitt utvidet med andre
prosjekter. To bøker: ”Figurationer” (med J. Lundberg,
Atlantis, Stockholm 2009) og ”En sort bok om arkitektur”
(med A. Ibsen, Dreyer, Oslo 2013). Opphetede og langvarige

debatter, både i Norge og Sverige, fulgte begge utgivelsene.
I 2013 reiste Rådlund til Afghanistan på malerioppdrag
for Forsvaret, presentert i utstillingen ”Fjern front” i
Forvarsmuseet 2014. Rådlund designet i 2015 en 20-kroners
minnemynt i anledning Høyesteretts 200-års jubileum.
Motivet er en stilisert løve.
Christopher Rådlund er representert i Stortinget, Kungliga
biblioteket (Stockholm), Göteborgs konstmuseum, NRKs
kunstsamling, Forsvarsmuseet, Statens konstråd, Høgskolen
i Akershus, Troms fylkeskommune.

Christopher Rådlund, født 1970 i Gøteborg, er svensk billedkunstner bosatt i Norge siden 1991 med atelier i Oslo
Utdannelse fra Konstindustriskolan i Göteborg, Konsthögskolan i Umeå og Kunstakademiet i Oslo
Hallingskarvet - olje på lerret, 100x140
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11. NOVEMBER  03. DESEMBER

SVERRE KOREN BJERTNÆS
I kamp med kunsthistorien

Sverre Bjertnæs har gått i lære hos
mest kjente figurative kunstnere. Han
Nerdrum og Tore Bjørn Skjølsvik før
Statens kunstakademi. Han fullførte
kunsthøyskolen ArtEZ i Nederland.

B
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noen av Norges
var elev av Odd
han begynte på
utdannelsen ved

jertnæs’ tidlige arbeider var naturlig nok typiske for
Nerdrumskolen: portretter, modellstudier og stilleben
holdt i mørke toner. I akademitiden arbeidet han seg
mot en mer fotorealistisk malemåte og dempet fargebruk, med
Vilhelm Hammershøis nakne rom fra forrige århundreskifte
som en åpenbar inspirasjonskilde. Deretter fortsatte den
kunstneriske ferden med å skrelle bort alle overflødige
elementer. Bjertnæs bringer med seg all lærdommen inn i
dagens malerier. Han blottlegger portrettene i åpne rom,
med en frontal tilnærming som gir betrakteren en følelse av
å bli stirret på av individene i portrettene.
Hans første separatutstilling i 2000 het Norsk Anarkistisk
Fraksjon. Motivene var den gang barn og tenåringer, en
tematikk han har tatt med seg videre i kunstnerskapet.
Bjertnæs har også utviklet fargesterke bybilder. Disse
brokete komposisjonene med vrengt perspektiv og formspråk
blir en klar kontrast til de nokså monokrome portrettene.
Hvert verk og motiv er en ny oppdagelsesferd, utstyrt med
sine egne koder og instrumenter. Fra et fargefyrverkeri av en
asiatisk storby til malerier kun i grått, blått, lilla eller grønne
toner. Fra Jesu korsfestelse til et barn som leker at hun er

Vi må leke
Bjertnæs viser seg selv i kamp med kunsthistorien, men også
at han ikke tar den for alvorlig eller lar seg fange av den. Det
er nettopp her vi alle kan lære noe av Bjertnæs, aller helst
spaserende i disse raritetskabinettene av noen utstillinger.
For vi er jo alle påvirket av andres oppfatninger av
hvordan verden henger sammen, av hvordan et liv skal være
– men om vi tar det vi har lært for alvorlig, blir vi fange av

det overleverte.
Vi må heller holde humøret oppe, leke og drømme. Disse
Bjertnæs-utstillingene er ideelle platformer for å trene på
det. Vi må eksperimentere og teste ut nye sammensetninger
av det vi har lært, ja, til og med stille det på hodet og gjøre
opprør mot det for å kunne gjøre det til vårt. Gjør vi ikke dét,
vil vi ihvertfall ikke finne vår egen stemme.

død, samt et vakkert malt blått toalettinteriør i sterk kontrast
til det faktiske motivet, et upersonlig herretoalett.
I de senere arbeidene av Bjertnæs finner man igjen en
ny stil. Det dynamiske kunstnerskapet har nå utviklet seg
videre og fått et tilnærmet impresjonistisk preg. Han lager
ofte portretter ved bruk av stilbrudd mellom impresjonistisk
malemåte og postimpresjonistisk collage. Der portrettene
hans før har spilt på styrke og en rå intimitet, viser de
nyere portrettene en form for skjørhet og usikkerhet som
skaper helt nye spørsmål hos betrakteren. Ved å spille på
impresjonismens lagvise og nærmest taktile malestil viser
Bjertnæs en ny fargepalett og en mer naivistisk strek som
skaper mer dynamikk i bildene hans enn tidligere. Dette er
en sterk kontrast til fargeflatene, som fortsatt er en stor del
av komposisjonene i maleriene hans.
Bjertnæs har også utformet skulpturer og installasjoner.
Disse tredimensjonale kunstverkene preges likeledes av
hans nye dynamiske uttrykk. Selv om Bjertnæs benytter
seg av ulike stilretninger i sitt kunstnerskap, har alle
verkene en fellesnevner; de bærer på et mørke og et slags
marerittlignende formspråk. Det er som om maleriene hans
sprenger rammene med sine store temaer og utforskende
tilnærming til kjente motiver.
I anmeldelsen av hans siste store eksponering i november
2016, under overskriften «Bjertnæs leker frem sin egen
stemme», skriver kunstanmelderen Kjetil Røed:

Sverre Koren Bjertnæs, født 1976 i Trondheim, er billedkunstner, skulptør og grafiker. Han bor i Oslo og New York
Utdannelse fra Statens kunstakademi i Oslo og ArtEZ hogeschool voor de kunsten i Enschede, Nederland
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Det er ingen kunst å forbruke. Kunsten er å spare.
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