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FOREDRAG

H

ipp hipp hurra! - heter det hos oss i år, og jeg
gratulerer alle som i løpet av 25 år har bidratt i Bærum
Kunstforening. Som daglig leder i foreningen, på vei
inn i det tredje året, begynner jeg å kjenne at vi er på rett
kurs. Vi har, med over 50 frivillige, et sterkt mannskap, og
skipet pusses og slipes til høyglans for året som kommer.
2018 vil igjen bli et år med mye aktivitet og store kunstneriske
markeringer.
Nytt i 2018 er planen om å starte en gjentagende sommerutstilling, der vi i samarbeid med Bærum kommune
ønsker å inkludere «Byparken» i Sandvika. I år vil dermed
Magne Furuholmens salgsutstilling finne sted i både våre
utstillingslokaler samt uterommet foran foreningen. Det er
planlagt å sette opp tre til fire to-meter høye steinskulpturer
i parken. Utstillingen innendørs består av helt nye keramiske
skulpturer i forskjellige størrelser, i tillegg til nye tresnitt og
originalarbeider på lerret.
Bærum har mange kunstnere, og antallet vokser i samme
takt som kommunens innbyggere. Med tre gruppeutstillinger

setter vi i 2018 kunstnere fra Bærum i fokus. Årets første
gruppeutstilling viser billedkunst av Siren Waroe og
videoinstallasjon av Lavasir Nordrum. Den anerkjente
Bærumskunstneren Jørgen Holen tilegner vi, for første
gang etter hans død i 2014, en stor markering i februar
med et tverrsnitt av hans lange, kunstneriske virke. Aprilutstillingen inviterer kunstfotograf Erlend Mikael Sæverud
og tegneren Alexander Stenerud fra Bærum. I tillegg gjentas
utstillingskonseptet «Unge Bærumskunstnere», der alle
som er under 35 år med relasjon til Bærum kan søke om
utstillingsplass.
For første gang kommer Karoline Kaaber, William Nicolaysen
og Camilla Grythe, som vi ønsker velkommen med hver sin
separatutstilling. Årets populære tilbakekommere er den
USA-emigrerte billedkunstneren Peter Esdaile med maleri og
grafikk, samt det trønderske kunstnerparet Ragnhild Stuberg
og Kaisuke Ueno med sine keramiske mesterverk.
Gerald Maximilian Bliem

STYRET

#1

Pris: Gratis				

Mai Flakstad Toft		

Foredrag

17.01. 19.00-20.30

Lysbildeforedrag om Bretagne

Påmelding: Ingen krav

Foredraget arrangeres i forbindelse med turen til Bretagne 22. til 27. september. Arrangementet er åpent for alle.

#2

Pierre Lionel Matte

Foredragsserie Pris: 900 / 500 med medlemsfordel

28.02. 18.00-20.30
14.03. 18.00-20.30

Dokumenta 2017 - del 1
Dokumenta 2017 - del 2

Påmeldingsfrist: 21.02.2018

Dokumenta i Kassel er ansett for kanskje verdens viktigste mønstring av samtidskunst, der den hvert 5. år lar kunstnere fra
hele verden vise verk som ofte berører globale spørsmål knyttet til økologi, migrasjon, historie, krig, filosofi, historie og
kunsthistorie. Den har et budsjett på nærmere 250 millioner kroner og sees av nesten 1 million publikummere. Dokumenta
2017 var for første gang delt mellom to byer, to land - Kassel og Athen. Tittelen for årets utstilling var Learning from Athens,
og tematiserte bl.a. demokrati, frihet, europeisk historie og kolonialisme. Foredraget krever skriftlig påmelding via E-post.
TIPS fra oss! - Vår foredragsholder Pierre Lionel Matte åpner en utstilling med nye malerier og tekster torsdag 22. februar
2018 på Kunstnerforbundet i Oslo.
TIPS til oss! - Bærum Kunstforening ønsker å ta hensyn til våre medlemmers ønsker når det gjelder tilbud om foredrag
og kurs. Fortell oss gjerne hva du er mest interessert i, slik at vi på best mulig måte kan tilpasse vårt program i fremtiden.
Arrangementer høsten 2018 vil bli annonsert etter sommerpausen.

REISE
I 2018 planlegger vår reisegruppe to reiser, der keltisk kunst,
legender og kultur vil være en rød tråd. Den første turen går til
Sør-England fra 11. til 16. april, og den andre går til Bretagne i
Frankrike (bildet) fra 22. til 27. september.
For mer informasjon, kontakt våre reiseledere Torstein Nilsen og
Mai Flakstad Toft på mai.flakstad.toft@gmail.com.

Magnus Bjelkerud

Kathrine Lindholm

Inger L. Figved

Kathrine Roede
Styreleder

Øystein Løvseth

Hege R. Aspelund

Harald Waugh

ADMINISTRASJON

VI FEIRER 25 ÅR I KUNSTENS TJENESTE
På kunstforeningens årsmøte i mars 2017 ble Øystein Løvseth, Hege R. Aspelund og Inger
Lorange Figved valgt inn i styret, mens Hans M. Fure, Kirsten Solberg Faye og Ragnar
Petterson takket for seg etter verdifull innsats for Bærum Kunstforening. Kathrine Roede
var ikke på valg og fortsetter som styreleder. Harald Waugh ble gjenvalgt for to år som
styremedlem, mens Kathrine Nesbak Lindholm ikke var på valg og fortsetter. Magnus
Bjelkerud ble valgt for ett år som erstatning for Jon Andreas Håtun som trakk seg i 2016.
Maja Langeland ble valgt som varamedlem for ett år. 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

Inger Knutsen
Leder frivillige

I 1992 var det noen ildsjeler i Bærum, med Torjus Bergan og Bjørg
Aasheim i spissen, som syntes det var på tide at kommunen fikk
sin egen kunstforening. På stiftelsesdagen den 3. oktober 1993
ble den først utstillingen i Bærum Kunstforening åpnet. Det var
lang kø for å komme inn – grunnlaget for Bærum Kunstforenings
suksess var lagt. Mer om 25 års-jubileet på side 17

Gerald M. Bliem
Daglig leder

Vi tar forbehold om endringer i programmet.
REDAKSJON

Bærum Kunstforening
Kinoveien 12
1338 SANDVIKA
Tlf. : 67 54 33 80
info@baerumkunstforening.no
www.baerumkunstforening.no

Inger Knutsen
Inger Lorange Figved
Hege Rødaas Aspelund
Amy Berg
Signe Endresen
Gerald Maximilian Bliem
DESIGN FORSIDE Fridesign
LAYOUT
Gerald Maximilian Bliem
TRYKK
HG Media AS
UTGIVER
Bærum Kunstforening

MEDLEMSKAP
Et medlemskap i Bærum Kunstforening gir fordeler!
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

BLI
MEDLEM
kun 450.-/år

Ønsker du å bli aktivt medlem i Bærum Kunstforening?
En stor del av Bærum Kunstforenings suksess skyldes
innsatsen til våre frivillige. Som frivillig i Bærum
Kunstforening vil du få en grundig gjennomgang av rutinene, og du blir invitert til omvisninger med kunstnerne før åpningsdagen. Kontakt gjerne
vår koordinator for foreningens frivillige, Inger Knutsen.
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06. JANUAR  28. JANUAR

LAVASIR NORDRUM - SIREN WAROE
Billedkunst og videoinstallasjon

L

TEKST Signe Endresen

avasir Nordrum arbeider med foto og videokunst. Han har
lenge vært opptatt av tiden som et element i arbeidene.
Med dette menes ikke bare et handlingsforløp eller
tiden det tar for en video å bli vist frem. Det som fascinerer,
er hvordan betrakteren blir en del av verket. Betrakteren
medvirker til betydningen av verket gjennom de historiene,
handlingene og forventningene – narrativene - som dannes
hos ham eller henne i møtet med verket. Hvert møte blir
individuelt, og slik sett er det betrakteren som har makt og
kontroll i dette møtet. Det er de tilfeldighetene som skapes
som Nordrum ønsker å legge til rette for i kunsten sin. Ved
å flytte gjenstander, bilder av situasjoner eller motiver fra sin

vante sammenheng, enten i forhold til tid eller rom, søker
kunstneren å skape heldige tilfeldigheter i sine verk.
På denne utstillingen viser Nordrum blant annet prosjektet:
A precise measure of freedom. Her presenteres vi for en film
der tiden tilsynelatende står stille, den viser mennesker som
ser på en oversiktstavle på en flyplass. Som menneskene
i videoen står betrakteren og ser på dem. Slik sett speiles
menneskene på filmen av dem som betrakter verket. Og har
vi tålmodighet, opplever vi at filmen presenterer en alternativ
verden der tid er av en annen dimensjon enn i vår egen
verden.

S

iren Waroe har virke som maler, grafiker, performance
kunstner og skulptør – og har gjennomført en rekke
prosjekter i Norge og internasjonalt. Som mange unge
kunstnere i dag lar hun seg ikke begrenses av én genre.
Hun har et bredt visuelt repertoar, fra det abstrakte til det
helt figurative. I sitt uttrykk viser hun en underliggende
ekspresjonistisk nerve. Temaene beveger seg innen det
moderne menneskets sjeleliv i et verdslig engasjement.
Paletten er til dels melankolsk og sterkt påvirket av årstidenes
farger. I maleriet En fruktbar forestilling kan man se en

Siren Waroe, født 1980, er opprinnelig fra Sørlandet.
Hun bor og arbeider som billedkunstner i Bærum.

Lavasir Nordrum er født 1951 i Oslo.
Han bor og arbeider som video- og billedkunstner i Bærum.
A precise measure of freedom - Videoinstallasjon

sammensmelting av abstrakte blader og menneskekropper.
Likt bladene springer mennesket ut i ulike former, samtidig
som vi sakte men sikkert løses opp til en abstrakt masse.
Waroe bruker gjerne fragmenter fra skogen i sine arbeider.
Også musikk spiller gjerne en rolle i hennes virke. De nakne
kroppene i motivet flyter over i abstraherte fargeflater som
dekker flaten i rytmiske fragmenter. Og ved nærmere ettersyn
består også menneskekroppene av abstraherte fargeflater. I
et rytmisk spill utfordrer Waroe betrakterens blikk.

En fruktbar forestilling - Olje på lin

6 | Bærum Kunstforening
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03. FEBRUAR  25. FEBRUAR

JØRGEN HOLEN 1947 _ 2014
Maleriets ryddegutt

Å

rets siste utstilling i 2014 het «Desembermøte»,
med arbeider av Peter Esdaile, Cathrine Knudsen og
Jørgen Holen. I et intervju i Budstikka i forbindelse
med utstillingen sa Jørgen Holen: «De fleste figurene i bildene
mine står med ryggen til. Lurer på om det er fordi de ser inn
i fremtiden som meg.» Den dagen var det ingen som visste
at fremtiden for Jørgen Holen ble veldig kort, 22.desember
2014 døde han i sitt atelier, det stedet han likte seg best. Det
er derfor med både vemod og glede vi kan vise en utstilling
med hans bilder, både malerier og grafikk.
«Jørgen hadde det best når han malte. Han kom sent i gang,
jobbet først som lærer, senere ble han en av landets fremste
knivmakere. I 1991 debuterte han som maler, og fra da av var
det malingen som ble livet for ham.» Dette sier Anka Holen,
som var gift med Jørgen i mer enn 40 år.
Jørgen Holen var en utålmodig sjel, alltid på søken etter nye
linjer og strukturer, eller nye måter å utnytte farger og lerretet

TEKST Inger Knutsen

på. Han arbeidet målbevisst, begynte alltid med fargene,
farger han laget selv. Det ble mange runder med husets
kjøkkenmaskin. Så begynte «ryddejobben». Det vil si at han i
prosessen la lag på lag av farger før han begynte å rydde opp
og fjerne det overflødige. Han tok bort og la til, glattet ut og
flyttet rundt på elementene, helt til han ble fornøyd med så
vel det kunstneriske som det håndverksmessige.
Det er mye som foregår i Holens maleriske verden. Ved første
øyekast blir man slått av hans dristighet og kraftige koloritt.
Motivene er ofte uutgrunnelige og fabulerende, men her
og der finner vi figurative symboler som gjør at vi føler oss
hjemme.
Jørgen Holen hadde mange separatutstillinger og deltok
på en lang rekke kollektivutstillinger rundt om i landet, bl.a.
i Oslo, Bergen, Ålesund, Kristiansand og Mandal. Han var
kjøpt inn av en rekke institusjoner og bedrifter, og han hadde
også flere utsmykkingsoppdrag, bl.a. på hurtigruta «Polarlys».

Jørgen Holen, født i 1947 i Sogndal, bodde og arbeidet på Bekkestua i Bærum.
Holen var en av landets fremste knivmakere før han debuterte som billedkunstner i 1991.
Side 6 venstre: Fredag - Olje på lerret
Side 6 høyre: Spor IX - Olje på lerret
Side 7: Madame Crownhill - Olje på lerret
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03 KAROLINE KAABER
03. MARS  25. MARS

Maleri og grafikk

K

aroline Kaaber arbeider som maler og grafiker. Hun
har gått i lære hos flere fremtredende kunstnere og tok
utdannelse ved Workshop hos Natalie Holland. Bildene
til Kaaber kjennetegnes ofte av sterke perspektivlinjer som
skaper spennende motiver som trekker betrakterens blikk inn
i bildet. Til tross for at Kaabers bilder ofte er preget av urbane
bygninger, er det mennesket og det indre landskapet som
egentlig opptar kunstneren. Et annet sentralt element for
kunstneren, er bruk av lys og skygge. Kaaber arbeider svært
intuitivt og lar bildene bli til i en fri skapelsesprosess.
Karoline Kaaber har hatt en lang reise fra den gang hun
restaurerte en bygning i Kragerø, som følge av at hun lenge
hadde lekt med en idé som skulle forandre hennes liv.

TEKST Amy Berg

Sommeren 2016 hadde Karoline Kaaber et fem ukers
opphold i New Jersey, på MANA Contemporary. Her fikk
hun arbeide side om side med internasjonale og anerkjente
kunstnere. Det er viktig for Kaaber å utfordre seg selv, og
å sette seg nye mål som kan bringe henne videre mot det
hun håper kan bli det «perfekte» maleri. Eieren av Townley

Gallery i LA falt for Karolines motiver da han besøkte MANA,
har solgt flere av hennes bilder, og ønsker flere av hennes
særegne oljemalerier. Vi kan trygt si at vi har å gjøre med
en meget målrettet kunstner, og vi følger med i spenning på
hvor ferden går videre.

Konseptet hennes gikk ut på å trekke inn dyktige figurative
kunstnere og lære av dem. Hun startet sin karriere som
kunstner i den figurative og klassiske tradisjonen.
Mye har skjedd siden hun hadde sin første utstilling i
Kragerø, med lyse motiver fra kyst- og strandmiljø, gjerne
med badende barn og familier i feriemodus. Ferden derfra
til gatemotivene hun er blitt kjent for, har vært en reise fylt
av nedturer og oppturer. Midt i de mørkeste stunder finner
Karoline sitt særpregede språk, de tomme gatene med håpets
lys i enden av de ofte høyreiste og naturfargede bygningene.
Gatene og penselstrøkene har utviklet seg, og bildene har
funnet vei til samlere i inn og utland. Hun har stilt ut i Oslo,
København, Stockholm, Miami og Los Angeles.

Karoline Kaaber, født 1969, er billedkunstner og grafiker med virke i Kragerø.
Kaaber har lært faget sitt hos Natalie Holland, Per Lundgren og Carlos Madrid og markerte seg internasjonalt.
Side 8: Conveyance - Olje på lerret, 100x120
Side 9: Silence - Olje på lerret, 140x120
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04 SÆVERUD - STENERUD
07. APRIL  29. APRIL

Parallelle gater

E

TEKST Amy Berg

rlend Sæveruds arbeider er ofte basert på gatefotografiet, og hans bilder er intuitive gjenkjennelser av
noe personlig – et indre rom manifistert i et offentlig
rom. Hans gatefotografier kombinerer geometriske former
av skygger og lys med tilfeldig forbipasserende mennesker.
Det oppstår et magisk øyeblikk fra det kunstneren selv
kaller tilværelsens mellomrom. Gjennom fotografiet er hans
mål å se seg selv og verden for første gang, igjen og igjen,

A

lexander Stenerud er kjent som låtskriver og vokalist i
popduoen Zuma, fra sine bidrag i Melodi Grand Prix,
og fra kunstnergjengen «Den nye vinen». Mindre
kjent er det at han er en fremragende tegner, som ved hjelp
av enkel kulepenn på papir viser sine detaljrike bybilder.
Tegningene til Alexander Stenerud er ofte fremstillinger av
byer og gater uten geografisk tilknytning, der perspektiv og
lyssetting er i konflikt med virkeligheten. Dette gir tegningene
en fremmed karakter. Den svært tidkrevende teknikken og
den tette, metodiske skraveringen, gir assosiasjoner til piksler.

Erlend Mikael Sæverud og Alexander Stenerud har vært
bestevenner siden ungdomskolen på Steinerskolen i Bærum.
De hadde begge en drøm om å leve av musikken, noe de
begge lyktes med. Som voksne har de igjen funnet felles
retning, Alexander innen tegning, Erlend som kunstfotograf.

for å komme nærmere en realitet som ikke læres gjennom
kultur. Siden 2009 har han deltatt i juryerte utstillinger,
gruppeutstillinger og separatutstillinger i Norge og i New
York. Han er tidligere utdannet som musiker ved Liverpool
Institute of Performing Arts (LIPA) og har jobbet som musiker,
produsent og lærer i 15 år. I 2013 ga han ut boken «Veien
til Siljustøl», der han har fotografert hjemmet til sin farfar,
komponisten Harald Sæverud.

Erlend Mikael Sæverud (f. 1975) er kunstfotograf fra Bærum med studio i Oslo.
Han er utdannet ved Bilder Nordic School of Photography i Oslo i 2011.
Echoes - Fotografi, 2017

Jeg søker mot det gjenkjennbare, men ikke helt håndgripelige.
En ulmende bestandighet.

Alexander Stenerud (f.1975) er musiker og billedkunstner fra Bærum
Autodidakt
Uten tittel - Tegning med pen, 2016
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05 MAGNE FURUHOLMEN
05. MAI  03. JUNI

Skulptur og tresnitt

D

ette er Furuholmens første utstilling der skulptur er i
hovedfokus. Utstillingen består av helt nye keramiske
skulpturer – store utendørs og mindre innendørs. I
tillegg viser kunstneren nye tresnitt og originalarbeider på
lerret.
Magne Furuholmen er aktør på en rekke kulturelle arenaer,
med bred internasjonal erfaring gjennom sitt virke som
musiker og billedkunstner. Gjennom 30 år i bandet a-ha har
Furuholmen vært med på å sette Norges suverent største
fotavtrykk i den internasjonale musikkbransjen.
Han debuterte som billedkunstner i 1989, og har siden holdt
et høyt tempo med verk utstilt i Nasjonalgalleriet, Museet
for samtidskunst, Neue Nationalgalerie i Berlin, Mac-Niterói i
Brazil, Royal Academy i London og Central Academy for Fine
Arts i Beijing, for å nevne noen.
Som billedkunstner arbeider Furuholmen på kryss og tvers
av medier og teknikker, men har særlig utmerket seg som
grafiker og i de senere år som skulptør.

TEKST Inger Lorange Figved

I juni 2016 ble Furuholmens hittil største prosjekt, Imprints,
en skulpturpark på til sammen 70 tonn keramiske skulpturer,
offisielt åpnet i Aker-kvartalet på Fornebu. Fjoråret markerte
også et større kunstnerisk samarbeid med H.M. Dronning
Sonja, med utstillinger i Bergen, Trondheim og London, til
inntekt for QSPA - The Queen Sonja Print Award.
Furuholmen ble tildelt prisen for beste grafiske arbeid ved
Høstutstillingen i 1996. Hans verk er innkjøpt av Norsk
Kulturråd og bl.a. Henie Onstad Kunstsenter og Kistefos
Museum, og han er representert ved en rekke offentlige og
private institusjoner, inkludert Bibliothèke National de France
og Kupferstichkabinett ved Staatliche Museen zu Berlin.
Furuholmen er styreleder for Festspillene i Bergen, og styremedlem i stiftelsen QSPA. Han har tidligere vært styreleder
for Norske Grafikere. I 2012 ble han tildelt St. Olavs Orden,
ridder av 1. klasse, for sin innsats for norsk kultur, og i 2017
mottok Furuholmen et æresdoktorat (D.F.A - Doctor of Fine
Arts) ved universitet i Agder.

Magne Furuholmen, født 1962 i Oslo, bor og arbeider på Nesøya.
Side 12 venstre: Literary Constructs - Tresnitt, 2017
Side 12 høyre: Spina - Etsning/fotopolymer, 2017
Side 13: (foreløpig uten tittel) - Steingods, 2017, H200 cm - Flere av disse nye verk vil bli fremvist i Byparken utenfor inngangen til foreningen.
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06 UNGE BÆRUMSKUNSTNERE '18
09. JUNI  24. JUNI

Up and coming

B

ærum Kunstforening har i 2017 startet en ny
utstillingsserie der vi inviterer nyutdannete kunstnere
fra Bærum til å vise sine verk. I 2017 ble Anna Berg
Gjendem, Era Leisner, Siri Wohrm, Øyvor Engen og
Christian Voss valgt ut til å delta. På fjorårets utstilling var det
et stort spenn i kunstneriske uttrykk: tegning, grafikk, maleri,
video- og tekstilinstallasjon. Utstillingskonseptet gjentas i
2018 med et nytt knippe unge – up & coming – kunstnere.

1993  2018

VI FEIRER 25 ÅR I KUNSTENS TJENESTE
«Bærum fortjener en kunstforening! »

TEKST Signe Endresen

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. Juryen i BKF
består av utstillingskomiteen. Denne juryen vil også velge ut
et verk som tildeles årets talentpris. De utvalgte kunstnere vil
bli annonsert i god tid før åpningen. Søknadsfrist er 1. mars
2018. Kontakt oss for mer informasjon.

I

1992 var det noen ildsjeler i Bærum, med Torjus Bergan
og Bjørg Aasheim i spissen, som syntes det var på tide at
kommunen fikk sin egen kunstforening. Nabokommunen
Asker fikk til sammenligning sin kunstforening allerede i
1970. Jakten på lokaler og styremedlemmer startet. Gamle
Sandvika Gjestgiveri var ledig, men i dårlig forfatning.
Styringsgruppen og noen fra det lokale arbeidskontoret satte
i gang oppussingen, det var mye som måtte gjøres.
Det tok et år med hardt arbeid, samtidig med at det første styret
tok Dag Solhjells kurs i hvordan man starter en kunstforening.
Solhjell abefalte at det ble opprettet et kunstnerisk råd og en
arrangementskomité, og det har man fortsatt i dag. Videre
skulle Kunstforeningen bare stille ut arbeider av profesjonelle
kunstnere, og med jevne mellomrom skulle det vises en
kunsthistorisk utstilling.
Stiftelse og første utstilling 3. oktober 1993
Til den aller første utstillingen skulle Bærums befolkning møte
kommunens egen kunst. Rådhuset var som et eneste stort
kunstgalleri. Her plukket man det beste fra ordførerkontoret,
vigselsrommet og galleriet utenfor kommunestyresalen.
Kommunens kunst består bl.a. av store norske kunstnere fra
18 -1900 tallet. Det var ikke penger til verken forsikringer
eller transport, så kostbarhetene ble båret fra Rådhuset til
Gjestgiveriet. Det var døgnvakter i lokalene, med niste og
sovepose. - På stiftelsesdagen 3. okt. 1993 ble utstillingen
åpnet. Det var lang kø for å komme inn – grunnlaget for
Bærum Kunstforenings suksess var lagt.
I årene som fulgte kunne kunstforeningen vise utstillinger
av høy kvalitet med både lokale og nasjonale kunstnere.
Det var en del prøving og feiling, både med utstillinger og
organisering, det var år med gode overskudd og år med
underskudd. En stor fordel for driften av foreningen var at
det var ansatt en daglig leder, de første årene på 40 % basis.
Stillingsprosenten har økt gradvis, og kunstforeningen har i
dag en daglig leder i 100 % stilling.

Anna Berg Gjendem, født 1991 i Bærum, er utdannet ved Berghs school of Communication innenfor Art Direction.
Anna vant forenings talentpris i 2017 og to av hennes verk ble kjøpt inn av oss til utsmykning i Atriumgården Omsorgsbolig i Sandvika.
Venstre: Tørketrommel (fra serien Inntrengeren) - Silketrykk, 2017
Høyre: Livet på en pinne (fra serien Inntrengeren) - Silketrykk, 2014

TEKST Inger Knutsen

Nye lokaler - nye muligheter
Etter hvert ble det klart at lokalene ikke tilfredsstilte økende
krav fra kunstnere og publikum, og styret begynte jakten på
nye lokaler. I august 2005 flyttet Bærum Kunstforening til
Engervannsveien 31 i Sandvika. Den første utstillingen i nye
lokaler viste arbeider av Bjørn Ransve.
Med nye og mer hensiktsmessige lokaler kunne kunstforeningen få inn kunstnere som tidligere ikke kunne eller
ville stille ut i de gamle lokalene. Det ga bl.a. muligheter for
store skulpturutstillinger, som f.eks. av Bård Breivik.
I 2015 flyttet kunstforeningen til sine nåværende lokaler i
Kinoveien 12 og innviet dem med årets sommerutstilling.
Beliggenheten ved Sandvikselven og Byparken har gitt økt
besøkstall.
Foreningen i dag
Gjennom sine 25 år har Bærum Kunstforening klart å bygge
opp et godt omdømme blant kunstnere, sine ca. 650
medlemmer og publikum. Foreningen har trukket til seg
gode kunstnere og kan vise til et solid utstillingsprogram. Det
er 10 utstillinger i året, en av dem gjerne en retrospektiv eller
kunsthistorisk utstilling, der det betales inngangspenger.
Privatpersoner og museer har da velvillig lånt ut sine kunstverk
av Erik Werenskiold, Fleskum-malerne, Edvard Munch og
Nicolai Astrup, for å nevne noen.
Suksesskriterier
Et godt omdømme, gode utstillinger av høy kvalitet, gode
lokaler og et godt forhold til lokalpressen er noen av
foreningens suksesskriterier. Mye av dette kan tilskrives
vår unike ordning med rundt 50 frivillige i forskjellige
aktivitetsgrupper, en informativ programavis og det gode
samarbeidet med Bærum kommune.

Æresmedlemmer
På årsmøtet i mars 2012 ble Torjus Bergan og Bjørg Romøren Aasheim utnevnt til
æresmedlemmer i Bærum Kunstforening, som takk for deres utrettelige innsats for å
skaffe Bærum kommune en egen kunstforening.
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07 PETER ESDAILE
18. AUGUST  09. SEPTEMBER

Myths & Dreams II

TEKST Inger Knutsen

Stavanger, Eskilstuna Kunstmuseum, Justisdepartementet i
Bonn i 1975, Nordens Hus, Reykjavik, Brandts Klædefabrik,
Odense, Sparebankstiftelsen, Sparebankstiftelsens Hamsunsamling, samt Haugar Kunstmuseum, Tønsberg.
Blant private oppdrag kan nevnes oppdrag i Oslo og Bærum
og Bergen, samt skulpturer og installasjoner i åtte cruiseskip,
for rederiene Kloster Cruise, Royal Caribbean Cruiseline og
Silversea Cruises, samt innkjøpt av samlere i både New York
og Los Angeles.

I

de senere årene har Peter Esdaile vekslet mellom Vestfold
og Madison i USA, og hans kunst bærer nok preg av dette.
Maleriene hans blir ofte kjennetegnet som en energisk
syntese av spontanitet som glir over i mer overveiet
komposisjon, som en balansegang mellom kaos og orden.
Med andre ord: en løssluppen og spontan tilnærming som
skaper et visuelt kraftfelt. Dette gir muligheter for tolkninger
underveis i prosessen som kan dreie i retning av en tidvis
surrealistisk billedverden med elementer av moderne
popkultur, historie og myter, samt bruddstykker av hans egen
livshistorie.

Esdailes påvirkninger fremstår som en blanding av øst og
vest, politikk og mystisisme. I sin utforskning av samspillet
mellom bevissthet og underbevissthet utspiller hans historier
seg som dels gjenkjennelige hendelser fra fortid og nåtid
sett gjennom et prisme av arketypisk karakter. Hans arbeider
skaper et tablå med symbolske steder der samtid og det
tidløst menneskelige smelter sammen eller konfronteres.
Resultatet kan ofte bli slående poetisk og vitalt.
Esdailes verker er innkjøpt i mange offentlige samlinger,
bl.a Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Bærum Kommune, Oslo
Kommunes Kunstsamlinger, Kulturrådet, Kunstmuseet i

Esdaile er født i 1947 i Montreal, Canada, men vokste
opp i Oslo og Bærum, der han bodde fast inntil 2006. I de
senere årene har han vekslet mellom Vestfold og USA. I
hans lange kunstnerliv har Bærum likevel vært sentralt, i og
med flerfoldige utsmykninger, kombinert med arbeidet som
kunstkonsulent for Bærum kommune. Han har vært medlem
av kunstnerisk råd i Bærum Kunstforening, og han har hatt
utstillinger her flere ganger siden 2003.

Peter Esdaile, født i 1947 i Canada, vokste opp i Oslo og Bærum og er norsk maler og grafiker.
Han studerte ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1966-1968 og Statens kunstakademi 1968-1973
Side 16: The Haiku - Olje på lerret, 2017
Side 17: Stream of consciousness - Olje på lerret, 2017
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08 WILLIAM NICOLAYSEN
15. SEPTEMBER  07. OKTOBER

Fasadens mester

W

illiam Nicolaysen er billedkunstner og arbeider
med maleri. Han hatt en rekke separatutstillinger
i Norge siden han startet sin karriere på slutten av
1970-tallet. Hans arbeider finner du blant annet i Nasjonalmuseet. Nå er det Bærum Kunstforening som har gleden av
å vise en utstilling med hans bilder.
Nicolaysen sier selv om bildene sine at han lar seg inspirere
av nyhetsbildet og «tidsånden», i tillegg er han opptatt av
å dyrke melankolien. Han sier videre: - Jeg har funnet det
tjenlig å bruke motiv av for eksempel fabrikkbygninger eller
et miljø som har det over seg som jeg mener kan formidle
ovennevnte tilstand. Bildene er ikke overdramatisert, heller

TEKST Hege Rødaas Aspelund

alminneliggjort i et strengt og nøkternt uttrykk. De er teknisk
distinkte, med en «hard edge». Dette gir et billeduttrykk som
for Nicolaysen er «ønskelig distansert og fremmedgjørende
realistisk».
En viktig og integrert del av arbeidsprosessen for Nicolaysen
er hans studiereiser. Noen av de viktigste reisene hans har
vært til Ruhr-distriktet i Tyskland, byen Porto i Portugal samt
industriområder i Nord-England. Videre er han inspirert av
kunstnere som Georgio de Chirico, Mario Sironi, Max Ernst
og Edward Hopper. Nålevende kunstnere som har hatt
betydning for ham er Leonard Rickhard og Lars von Trier.

William Nicolaysen, født 1954 i Kåfjord i Troms, bor og arbeider som billedkunstner i Bergen.
Utdannelse fra Vestlandets kunstakademi 1975–1979
Side 18: Offley - Olje på lerret
Side 19: Porto - Olje på lerret
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09 CAMILLA GRYTHE
13. OKTOBER  04. NOVEMBER

Leken med lyset

TEKST Hege Rødaas Aspelund

C

amilla Grythe hadde sin første separatutstilling i 2002,
og har hatt en til to separatutstillinger hvert år siden.
Grythe arbeider med maleri, og formspråket hennes
er forankret i det figurative. Hun maler i klassisk maleteknikk,
olje på lerret. Kjennetegnet for Grythe er lyset hun skaper i
maleriene, og bruken av farger. Hennes penselstrøk spenner
fra lette, fine strøk til tykke, bestemte fargeklatter. De ulike
typene penselstrøk er med på å skape variasjon og dybde i
bildene hennes.
Motivene veksler fra travle bybilder hvor hverdagen finner sitt
øyeblikk, til de mer rolige og stemningsfulle kvinneskikkelsene
hvor det er den indre dialogen som blir portrettert. Når det

gjelder bybildene, er New York en by som inspirerer henne,
og hun sier selv om inspirasjonen herfra: - Jeg elsker å gå
rundt i New York. Se hvordan lyset reflekteres av skyskrapere,
neonlys som reflekteres gjennom regn, biler og mennesker
som farer forbi. Det trigger min kreativitet. Så tar jeg masse
foto som jeg tar med hjem og prøver etter beste evne å
gjenskape inntrykkene.
Camilla Grythe er innkjøpt av Statoil, Eidsvoll Tinghus, Møre
og Romsdal Kunstmuseum og NRK, samt private samlere.
Hun har utsmykket Langhus barneskole og Bønsmoen
barneskole.

Camilla Grythe er født 1974 i Oslo.
Hun er utdannet fra Academy of Art College, San Francisco.
Side 20: Transit - Olje på lerret
Side 21: Hegdehaugsveien - Olje på lerret
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10. NOVEMBER  02. DESEMBER

RAGNHI LD STUBERG - KE I SUKE UENO
Japansk keramikktradisjon

TEKST Amy Berg

K

unstnerne viser store keramiske former. Uttrykkene
er særegne, men samtidig lette å skille. De bindes
sammen av karakteristiske glasurer, som bærer i seg
det beste fra japansk glasurvitenskap i kombinasjon med
innovativ utforskning. Glasurene er unike, karakteristiske
og bærende i deres kunstneriske produksjon, og er utviklet
gjennom mange års forskning, hovedsakelig av Keisuke, men
brukes av begge. Kunstnerne har base på Inderøya i Nord-

Trøndelag, og de arbeider periodevis i Japan. Impulsene fra
japansk tradisjon og livsanskuelse, i samspill med en samtidig
orientering, bringer utvikling og dynamikk inn i arbeidet
deres.
Sammen hadde Ragnhild Stuberg og Keisuke Ueno tallrike
utsillinger i Norge og Japan og er innkjøpt av en stor rekke
offentlige og private institusjoner.

Ragnhild Stuberg, født 1954 på Inderøy i Nord-Trøndelag, er utdannet ved Keramisch Werkcentrum Heusden, Holland.
Keisuke Ueno, født 1958 i Kyushu i Japan, er utdannet ved Oita National University, Japan;
Keramisch Werkcentrum Heusden, Holland; og University of North Dakota, USA.
Kunstnerparet har verksted og galleri på Inderøy i Nord-Trøndelag.
Side 22: Torso XII - Keramikk
Side 23: Uten tittel - Keramikk

TOOTHFAIRY.NO

Handelsbanken Sandvika
- service er vår kunst

Det er ingen kunst å forbruke. Kunsten er å spare.
Spar litt, forvent mye.
Kontakt oss for personlig rådgiving.
HANDELSBANKEN SANDVIKA
Sandviksveien 147, 3.
etasje
Sandviksveien
147,
3. etasje
Tlf: 67 55 61 30
Tlf:
67 55 61 30
sandvika@handelsbanekn.no
E-post:
sandvika@handelsbanken.no
www.handelsbanken.no/sandvika

- Din lokale rammemaker i Sandvika!

50%*
UV-glass

Fast lavpris på refleksfritt
glass med UV sperre
* Prisen gjelder kun ved innramming,
glass selges ikke løst. 35 % ved skifting
av glass hvor vi gjør jobben.

Medlemmer i Bærum Kunstforening får 15 % på innramming mot
fremvisning av medlemskort.

STYREARBEID ER OGSÅ EN KUNST
STYRET.COM er Norges største uavhengige
styreportal for sameier og borettslag

- Kunst som inspirerer og engasjerer!
Vi har et stort utvalg av kunst i alle prisklasser. Besøk vår avdeling i
Sandvika eller kjøp kunst direkte via artgate.no. Ved kjøp av kunst
gjennom artgate får du 15 % på innrammingen.

Avd. Sandvika: Claude Monets alle 24, 1338 Sandvika, tlf: 67 54 60 10
Få en oversikt over alle våre avdelinger på: www.mester-rammer.no

Vi gir gratis oppstart for
kunstinteresserte styrer ut 2018
Send mail til post@styret.com
og merk med «KUNST»
www.styret.com - tlf. 24 02 20 21

