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STYRET

Øystein Løvseth
Styreleder

Kathrine Lindholm

Inger L. Figved

Karen E. Strøm

Hege R. Aspelund

Harald Waugh

ADMINISTRASJON
På kunstforeningens årsmøte i mars 2018 ble Kathrine Roede takket av som styreleder og Magnus
Bjelkerud som styremedlem. Øystein Løvseth ble valgt til ny styreleder for to år. Maja Langeland, som
ble valgt til varamedlem for ett år, trakk seg i løpet av året pga. utenlandsopphold.
Gerald M. Bliem har vært daglig leder, godt hjulpet av Rolf Erik Aas, grafikkansvarlig, og Inger Knutsen,
som har hatt ansvar for de frivillige. Reisegruppen har bestått av Mai Flakstad Toft og Torstein Nilsen.
Fra medio januar 2019 vil vår daglige leder Gerald M. Bliem fratre sin stilling i foreningen, samtidig
med at han går i pappapermisjon. Inger Knutsen vil fungere i stillingen fra samme tidspunkt og inntil
videre. Vi takker Gerald for hans innsats for foreningen og ønsker Inger velkommen.
Rolf Erik Aas
Grafikkansvarlig

LEDER
Kunståret 2019
Vi ønsker våre medlemmer, kunder, venner og besøkende
velkommen til et nytt og spennende kunstår med gode
opplevelser i form av utstillinger, reiser mm.
Utstillingene er selvsagt vår hovedaktivitet, og årets utstillinger
rommer bl.a. gjensyn med kunstnere som har stilt ut hos oss
tidligere, og som vi har ønsket tilbake. Vi har for første gang
gleden av å vise en separatutstilling med Ørnulf Opdahl, en
av Norges mest etablerte og anerkjente kunstnere. Også i
2019 vil vi ha en utstilling med unge Bærumskunstnere, der
kunstnere under 35 år med et forhold til Bærum kan søke om
utstillingsplass.
Utstillingsprogrammet for 2019 er svært variert. Det gjelder
kunstnerisk uttrykksform, fra skulptur til billedkunst, og hvor
kunstnerne kommer fra. Vi har denne gang flere utstillinger
basert på søknader fra kunstnere. Våre lokaler er ettertraktet.
Vi har neste år med tre lokale kunstnere (selv om Aasehaug
har flyttet til Sverige). Det er også viktig å trekke frem den
danske kunstneren André Lundquist, som vil bli et spennende
besøk.

Sverre Hoel er en av Bærums mest markante kunstnere, og
hans utstilling i mai vil bli en kombinasjon av kunstverk inne i
våre lokaler og ute i Byparken.
Vi ser frem til et fargerikt kunstår med stor bredde i
kunstneriske uttrykk.
Grafikk for enhver
Som noen vil ha merket allerede, gir vi nå grafikken bedre plass
igjen. Som vanlig vil vi også i 2019 ha en sommerutstilling
med bare grafikk, foruten den tradisjonelle julesalongen
der grafikk er hovedtemaet. I tillegg vil utstillingsplassen
i vinduene mot elven fortrinnsvis vise grafiske verk. Grafikk
fra vår egen samling selges alltid rett fra vegg. Vi minner
om at grafikk er en ypperlig gave til åremålsdager og andre
hyggelige begivenheter!
Gavekort
Er du usikker på mottakerens smak, kan kanskje et gavekort
fra Bærum Kunstforening være en god ide? Du velger selv
beløpet.

Inger Knutsen
Daglig leder

REISE
I 2019 planlegger reisegruppen nok en tur med Italiakjenneren Erik Lie. Denne gangen går turen til den sydlige
delen av Toscana fra søndag 6. til torsdag 10. oktober.
Opprinnelsen til navnet Toscana kommer fra folket som
hersket i området før romerne tok over – etruskerne.
Senere ble området et av kjerneområdene for renessansen.
Etruskerkunst og renessanse blir hovedtemaer på denne
turen.

Reisegruppen planlegger også en dagsutflukt til Oslo våren
2019. Invitasjon blir lagt ut på senvinteren.
For mer informasjon, kontakt våre reiseledere Torstein Nilsen,
torst.nilsen@gmail.com, eller Mai Flakstad Toft,
mai.flakstad.toft@gmail.com.

Vi vil bl.a. besøke de etruskiske høysetene Volterra og
Chiusi med deres flotte museer. Besøk i de fantastisk vakre
renessansebyene Siena og Pienza, begge på Unescos
verdensarvliste, står også på programmet. Vi må selvfølgelig
også få med oss det herlige toscanske kjøkken, og ikke minst
smake oss frem til hvorfor dette er et område med noen
av verdens beste viner. Invitasjon med program kommer i
begynnelsen av mars 2019.
Middelalderbyen San Gimignano

Øystein Løvseth, styreleder
MEDLEMSKAP

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

LAYOUT
TRYKK
UTGIVER

Inger Knutsen
Inger Lorange Figved
Hege Rødaas Aspelund
Signe Endresen
Øystein Løvseth
Gerald M. Bliem
Gerald M. Bliem
HG Media AS
Bærum Kunstforening

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 380.-/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 L. Figved.
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12 JANUAR  03 FEBRUAR

ARJUNA GEIR AASEHAUG / LEIF NYLAND
Indre verden og ytre rom

A

rjuna Geir Aasehaug vokste opp på Nadderud i
Bærum og gikk på Steinerskolen på Grav. Han bodde
mange år i Lommedalen før han flyttet til Sverige i
2003. Nå bor og arbeider han i Partille utenfor Göteborg.
Kunstneren arbeider med figurativt maleri, først og fremst
med akryl på lerret. Bildene hans har ofte et drømmende
og gåtefullt uttrykk. Han er interessert i kontraster både i
teknikk og i tema, og undersøker gjerne motsetninger og
forskjellige egenskaper som lever side om side i verden. Han
ønsker på en poetisk måte å si noe om ensomhet, isolasjon
og forgjengelighet i tilværelsen. Han utforsker også møtet

mellom vår indre verden og den ytre, rom og bevegelse i
rommet. I bildene hans finner man ofte mennesker eller dyr
som vandrer innover i et udefinert landskap, mennesket ofte
bare som en skygge eller en silhuett. Tid er også et viktig
stikkord: Kunstneren vil at det skal finnes spor av tid og
arbeidsprosess i de ferdige arbeidene, ofte uttrykt i flere lag
av forskjellige verdener over hverandre.
Aasehaug har hatt flere separatutstillinger i Skandinavia de
siste årene, og har deltatt på flere jurybedømte utstillinger,
blant annet den anerkjente Høstsalongen i Edsvik Konsthall
utenfor Stockholm i 2015 og 2018.

L

eif Nyland er ekte østfolding. Bildene til denne utstillingen
føyer seg inn i serien av koloristiske komposisjoner som
bygger videre på det tradisjonelle maleriet, og som
søker etter andre måter å forklare et motiv på.

eller lerret: uttrykket blir ofte bestemt av underlaget.
Kunstneren sier selv om arbeidsprosessen: - Jeg leter etter
en enkelhet og samtidig et tydelig uttrykk som kan legitimere
min søken etter nye visuelle egenskaper.

Etter at de samme motivene et blitt malt et utall ganger, ligger
det igjen en enkelhet, men samtidig en ufiltrert sannhet.
Nyland får frem nye flater og farger avhengig av egenskapene
i materialene. Om det er kryssfiner, MDF-plater, huntonitt

Nyland har hatt mange separatutstillinger, særlig i sitt hjemfylke Østfold, og har deltatt i flere kollektive utstillinger over
hele Østlandet. Han var styremedlem i Østlandsutstillingen
2014 - 2018.

Leif Nyland, født 1968 i Østfold, bor og arbeider i Vikane i Østfold.
Han har sin kunstutdannelse fra Oslo Tegne- og Maleskole og Kunsthøgskolen i Oslo.

Arjuna Geir Aasehaug, født 1967 i Bergen og oppvokst i Bærum, bor og arbeider i Partille i Sverige.
Han har sin utdannelse som maler fra Kunstskolen i Bergen (KIB) og Oslo Kunstskole.
Desert Whale - Akryl på lerret

Mot Sundet - Olje på lerret
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09 FEBRUAR  03 MARS

ØRNULF OPDAHL

OPDAHLS GRAFIKK
Som grafiker har Opdahl arbeidet på forskjellige verksteder
i Norge og i Frankrike. Hans illustrasjoner og grafikkmappe
til Henrik Ibsens Rosmersholm fra 1988 er velkjent. I 2013
laget han grafikkmappe sammen med Kjell Nupen og H.M.
Dronning Sonja, alle tre med naturen som fellesnevner.

Lys i mørke

I Opdahls litografier skapes landskap og lys ved bruk av
delikate tusjlaveringer, heldekkende flater og syreetsninger.
Kunstneren bruker overtrykninger med dekkende farger for
å skape illusjonen av luft og vær. I denne teknikken overfører

E

N STOR ROMANTIKER I NORSK SAMTIDSKUNST
Gjennom sin særegne tolkning av vestlandsnaturen
har Opdahl fornyet norsk landskapsmaleri i tradisjonen
etter J. C. Dahl og Peder Balke. Han fanger den skiftende
atmosfæren i landskapet i et språk de fleste forstår, der
stemningen er det viktige. I hovedsak gjør Opdahl dette
gjennom oljemaleriet, men han arbeider også med akvarell,
tegning og litografi, alt med samme store håndverksmessige
dyktighet.
Landskapsmaleriene hans er først og fremst basert på
Sunnmørs-motiver, landskapet han selv er født og oppvokst i,
med stupbratte fjellsider, møte mellom hav og himmel, lys og
mørke, det vide utsynet, vær og vind. Men han gjengir ikke
spesifikt geografiske steder. Hovedsaken er opplevelsene og

Opdahl sine erfaringer fra maleriet ved å hente fram lys og
mørke gjennom etsning og skraping i steinen.
I perioden 1985-1992 var Opdahl professor i maleri ved
Statens Kunstakademi. Han mottok Ålesund bys kunstnerpris
i 1982 og Møre og Romsdal fylkes kulturpris i 2002. Han har
i alle år hatt et tett utstillingsprogram i inn- og utland, og
vært festspillutstiller i Bergen og i Nord-Norge. Han har utført
flere offentlige utsmykninger, som for Stortinget, Telenor,
Ålesund kommune, Høgskolen i Molde, Norges Bank og
Universitetsbiblioteket i Oslo.

stemningene som oppstår når han møter naturen. Derfor har
bildene hans gitt gjenklang både på Østlandet, i Sverige og i
London og der han ellers har vist dem.
Kontrasten mellom den bestandige naturen og de raskt
skiftende værforholdene blir også et bilde på menneskesinnet.
Under de massive fjellene og i de bortgjemte bygdene har
folk levd med naturkreftene til alle tider.
- For å kunne konkurrere med postkortmotivet må man gjøre
landskapet til noe eget. For meg blir landskapsmaleriene
først og fremst et speil på sinnssteminger, der det ikke dreier
seg om å gjenskape naturen, men om å konsentrere uttrykket
slik at man kan kjenne igjen en stemning, har Opdahl forklart.

Ørnulf Opdahl er født i 1944 i Ålesund og bor i Giske kommune utenfor Ålesund.
Han er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.
Side 6: Glød - Olje på lerret
Side 7: Vingen - Olje på lerret
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03 ELISABETH WERP
09 MARS  31 MARS

Elisabeth Werps bilder er utført i en egenartet teknikk, og
hennes formuttrykk kombinerer det figurative med det
nonfigurative. Hun fant tidlig sitt formspråk, og har vært tro
mot dette. Det er svært mye symbolikk i Werps bilder, og de
er ofte preget av noe drømmelignende. Hun har utviklet en
helt spesiell og gjenkjennelig stil, men har gang på gang latt
seg inspirere til å variere sitt uttrykk, men da aldri av trender
i kunstmiljøet.

Drøm og virkelighet hånd i hånd

Drøm og virkelig, liv og død, figurativt og nonfigurativt.
Det hele går hånd i hånd i Elisabeth Werps spennende

A

rbeidene til denne utstillingen er en videreføring
av tidligere tema; feltet mellom oppbygging og
nedbrytning. Til denne utstillingen fokuserer jeg
spesielt på «virkelighet» og «illusjon», ansvaret vi har for å
finne vår egen sti, erkjenne ensomhet, lengsel og mørke som
en forutsetning for å konstruere eget lys.
Dette sier Elisabeth Werp om arbeidene hun skal vise i Bærum
Kunstforening. Hun tar for seg det eksistensielt mystiske i
bildene sine. Forholdet mellom det mørke og oppløsende,
mot det lyse og skapende. - Et håp kan være skjørt, men det
er der, og kan bære deg gjennom mørket, sier hun.

billedverden. Bærum Kunstforening er glade for at vi igjen
kan vise nye verk av denne anerkjente og stadig aktuelle
kunstneren.
Elisabeth Werp har siden 1987 hatt en lang rekke
utstillinger i inn- og utland, bl.a. ved Stenersen-museet,
Kunstindustrimuseet og Henie Onstad Kunstsenter. Hun har
deltatt på kollektivutstillinger i Sverige, Danmark og Italia og
hatt egne utstillinger i Paris, Salzburg og Seattle, for å nevne
noen.

Minner om det lille lyset slik det kan fortone seg i mørket, kan
også resultere i noe uventet vakkert. Dette ser hun som en
utfordring å søke seg imot billedmessig i bildene sine.
Motivene kan være drømmeaktige, symbolsk figurative,
men likevel med et abstrakt innhold. Et sykkelhjul skildrer
ikke nødvendigvis et hjul, men det evig tilbakevendende. Et
gammelt bord og stol er ikke møbler, men tydelige tegn på
menneskers tilstedeværelse og undring over det liv som var
her, er her, eller skal komme tilbake.

Elisabeth Werp, født i 1958, er maler og grafiker.
Utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo, Statens kunstakademi, samt private studier i Paris og Firenze.
Side 8: Alt med så mye kjærlighet - Blandet teknikk på lerret
Side 9: Lys - Blandet teknikk på lerret
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04 HERBERT EUGEN WIEGAND
06 APRIL  05 MAI

Elementær Geografi

W

iegand arbeider stort sett med skulptur og grafikk.
Han er særlig interessert i å utvikle grafikken i
retning av grafisk installasjon, skulptural grafikk,
bok og animasjon. I denne utstillingen viser han en rekke
grafiske arbeider og objekter i bronse.

Om arbeidet sitt sier Wiegand:
- Jeg møter hverdagen med et fleksibelt blikk og bruker ting
som allerede eksisterer. Småtingene ligger henslengt og
gjenglemt inntil deres eksistens krysser min forventning til
livet og samfunnet. Det er i det punktet vi møtes. En bagatell
som er absolutt irrelevant, får tak i meg. Den gjør meg besatt,
og jeg slipper ikke unna. Jeg skeier ut og setter i gang å
jobbe med noe som virker totalt uviktig. Egentlig gjør jeg ikke
noe særlig med dem. Jeg bearbeide dem veldig lite, bare

såpass at de beholder sin identitet. Men likevel er de blitt
transformert og kan sees på en ny måte. Jeg er en venn av
upretensiøse materialer og temaer, enkle objekter som åpner
opp for en sensitiv og intellektuell opplevelse. Tematikken
min må nesten kalles primitiv: penger, sky, trekubbe - ting
som på et eller annet vis allerede finnes. Arbeidene fokuserer
på enkle ting og fenomener, som antyder våre hjørnestener
og fremfor alt det allmenngyldige som utgjør oss. De er vårt
vokabular: en fellesnevner, en slags elementær-geografi.

Wiegand har undervist i både skulptur og grafikk ved
kunstfaglige utdanningsinstitusjoner i Berlin, Frankfurt og
Ålesund. Fra 2011 er han førsteamanuensis ved Institutt for
samtidskunst (tidligere KhiB) i Bergen. Han har hatt utstillinger
både nasjonalt og internasjonalt med tyngdepunkt i Tyskland
og Norge, og er innkjøpt av bl.a. Berlinische Galerie, Norsk
Kulturråd og Sandøy kommune.

Herbert Eugen Wiegand er født i 1954 i Düsseldorf. Han bor og arbeider på Harøy i Møre og Romsdal, i Bergen og i Berlin.
Wiegand er utdannet ved Hochschule der Künste i Berlin.
Side 10 øverst: Himmelen over skrivebordet - Installasjon
Side 10 nederst: Arméen på vei til jobb - Installasjon
Side 11: Silda I - Linoltrykk
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05 SVERRE HOEL
11 MAI  09 JUNI

Gjenbruk på høyt nivå

S

verre Hoel fikk Bærum kommunes kulturpris for 2015.
Ved utdelingen sa Morten Skauge, den gang leder av
kommuneutvalget for kultur, at Hoels evne til å skape
kunst av materialer som har tapt sin verdi, er gjenbruk på
høyt nivå.
Man skal ikke bevege seg mye rundt i Bærum før man støter
på en av Sverre Hoels skulpturer, som for eksempel Løkkesjakk i Sandvika, Fossekall ved Gjettum brannstasjon, lydskulpturen Aurøra Borealis på Eiksmarka skole, Messingle ved
Musikkflekken og musikkskulpturer ved Sandvika Storsenter.
Noe av det siste han har laget, er fire kunstverk som er montert
i foredragssalen på Bekkestua Bibliotek. Her har han laget et
slags kryssord av skrapmetall på to av veggene. - Jeg vil ha
frem noen ord og uttrykk fra dagliglivet, det mangfoldige,

sier Sverre Hoel. I verkene kan man lese ord som; idyll, rock,
strø, ordet, leser, ler, jubel og quiz. To andre verk består av
gjenstander fra hans trykkeri. Utsmykkings-oppdraget fikk
han gjennom en konkurranse utlyst av kulturavdelingen.
Skulpturene til Sverre Hoel er som regel store, og tanken er
at noen av disse skulpturene skal stå ute i Byparken under
utstillingen i Bærum Kunstforening. De fleste av skulpturene
hans er både til å se og ta på, noen lager også gøyale lyder.
Selv om han for lengst har passert gjeldende pensjonsalder,
har han ikke tenkt å gi seg. Skapertrangen er fortsatt sterk.
- Jeg leter ikke, jeg finner, sier Sverre Hoel. Det kan være
eiker fra et barnevognhjul, noen rustne sykler, en jernbjelke,
hans egne gamle alpinski. Han ønsker å gi folk en opplevelse,
et nytt syn på tingene.

Sverre Hoel er utdannet grafiker, tegner og billedhugger. De
fleste forbinder ham mest med små og store metallarbeider,
men han har også laget en del minikunst. På 90-tallet
begynte han å klippe og lime i sin lille frimerkesamling og
fikk resultatene, som f.eks. «Ekorn med Dronning Elisabeths
hode», antatt på Høstutstillingen i 1998.

På utstillingen i Bærum Kunstforening viser Sverre Hoel store
uteskulpturer, grafikk, materialbilder, modeller til prosjekter
og manipulerte frimerker.

Sverre Hoel, født i 1941, er utdannet billedhugger, grafiker og tegner.
Han bor og arbeider i Bærum.
Side 12: King of the road - Bearbeidet metall
Side 13: Møte - Installasjon med jern og treverk

Foto/ Kari Gjæver Pedersen
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06 UNGE BÆRUMSKUNSTNERE '19
15 JUNI  30 JUNI

Up and coming

KURATOR/ Signe Endresen Ph.D.

Bærum Kunstforening oppfordrer alle kunstnere som er
født etter 1. juli 1984 og med relasjon til Bærum til å søke.
Søknadsfrist er 1. april 2019.

E

tter en vellykket start i 2017 blir det for tredje året på
rad en gruppeutstilling med unge kunstnere som har
tilknytning til Bærum. Prosjektet Unge Bærumskunstnere
har de siste årene vist frem arbeider av kunstnere som er i
starten på sine karrierer. Alle er under 35 år og har bodd,
jobbet eller studert i Bærum. De er enten helt nyutdannet
eller i etableringsfasen som kunstnere. De er nysgjerrige og
ivrige etter å formidle visuelt det som opptar dem.
I 2018 har juryen valgt å vise arbeidene til Andreas Sylte
Olsen-Nauen, Elin Glærum Haugland, Guro Øvrum, Hilde
Sandum Antonsen, Helena Løkkeberg og Ronja Elvenes - seks
forskjellige kunstnere, med ulike visuelle utrykk, teknikker
og medier. I utstillingen viste kunstnerne fotografi, maleri,
papirarbeider, video og installasjon. Også i 2019 er det stor
mulighet for at vi får se nye og spennende kunstuttrykk.

Med dette utstillingsprosjektet retter Bærum Kunstforening
oppmerksomheten mot det unge kunsttalentet i Bærum
kommune. Vi ønsker å synliggjøre bredden i det som unge
kunstnere med tilknytning til Bærum kan bidra med, og gir
dem her en mulighet til å eksponere verkene sine offentlig.
Denne utstillingen er slik sett en viktig møteplass mellom nye
kunstnertalenter som er på vei opp og et bredt publikum.
Bærum Kunstforening ønsker å være en arena som gjenspeiler
tiden vi lever i gjennom de temaene og kunstneriske uttrykk
som vises. Søknader fra kunstnere som ønsker å delta på
utstillingen, blir vurdert av en jury våren 2019. Juryen består
av foreningens interne utstillingskomité og en ekstern
kunsthistoriker. Navnene på de kunstnerne som blir årets
utstillere, blir kunngjort på våre hjemmesider noen uker før
utstillingen åpner. Utstillingen Unge Bærumskunstnere fikk
støtte fra Bærum kommune i både 2017 og 2018.

Ronja Elvenes, født 1991, viste installasjon og maleri på utstillingen UBK´18. Hun har studert i Bærum (DTK-Fornebu) og på KHIO i Oslo.
Ronja vant forenings talentpris i 2018, og ett av hennes verk ble kjøpt inn av foreningen til utsmykning i Atriumsgården omsorgsbolig i Sandvika.
Side 14: Holy Cow (Baby Blue) - Andreas Sylte Olsen-Nauen - Blandet teknikk på lerret
Side 15: Uten tittel - Ronja Elvenes - Akryl og penn på lerret
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07 ARNE RYGVOLD / JONE SKJENSVOLD
17 AUGUST  08 SEPTEMBER

Accuracy by simple rules

S

kulpturer laget i tre er Arne Rygvolds kunstneriske virke.
Skulpturene har ulike størrelser, de er veggbaserte, og
orienterer seg mot kroppens og håndens sansning.
Skulpturene er ment å gi betrakteren fysiske eller psykiske
romlige opplevelser, og de kan leses som arkitektoniske
objekter, som visuelt omformede minner eller tredimensjonal
poesi som vokser ut av veggen.
Et viktig element i Rygvolds arbeider er langsomheten: Først
gjennom treets sakte vekst, som setter spor og ringer av
tegninger i materialet. Videre gjennom den møysommelige
bearbeidingen av materialet til ulike, intuitive, enkle og
fabulerende former.

møter hverandre på himmelen, bygger han opp bildene med
horisontale striper på et ofte avlangt, liggende format. Dette
for å underbygge horisontlinjens betydning. Som han sier: For
det er der, like over horisonten, at de intense lysfenomenene
oftest finner sted. I billedserien «Simple Rules» benytter
Skjensvold virkemidler som overlapping, transparens og
illusjon av rom. Han utforsker ulike fargekombinasjoner og er
på jakt etter optimale fargeklanger. Ønsket er at betrakteren
ved å se på serien, skal få en opplevelse av helhetlige
og harmoniske klanger gjennom sammensetningene av
former mot bakgrunnen, deres innbyrdes proporsjoner og
fargeintensitet.

I billedserien Portraits of the Sun avbilder Skjensvold
atmosfærisk lys og variasjoner over fargespekteret. Etter å
ha studert de ulike graderingene som oppstår når to farger

Jone Skjensvold har hatt offentlige utsmykningsoppdrag,
og er innkjøpt av blant andre Nordea, Ski Kunstforening og
Nina og Peder Ankers Kunstsamling.

Rygvold har mottatt en rekke stipend og legater, han har
hatt separatutstillinger over hele landet og deltatt på flere
gruppeutstilinger. Han bor og arbeider på Blaker i Akershus.
Av utsmykningsoppdrag Rygvold har hatt, kan nevnes
Haukeland Sykehus, Gullfaks B-plattformen, Smørsbroen i
Bergen, Tollpost Globes administrasjonsbygg på Alnabru og
Inderøy videregående skole. Han er innkjøpt av blant andre
Göteborgs Konstmuseum, Statens Konstråd Göteborg, Norsk
Kulturråd og Østfold fylkeskommune.

Arne Rygvold, født 1955 i Steinkjer, er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi i Bergen 1981-1985.
Han bor og arbeider på Blaker i Akershus.
Venstre: Markører - Veggskulptur i treverk
Høyre: Ansamling - Veggskulptur i treverk

B

illedkunstner Jone Skjensvold maler med olje på
lerret, og til Bærum Kunstforening har han med seg
to maleriserier: Portraits of the Sun og Simple Rules.
I begge seriene bruker han et non-figurativt billedspråk, og
hovedanliggende ved bildene er i følge han selv den nøyaktige
fargeblandingen og fargenes relasjoner. Inspirasjonskilder til
fargevalg finner han særlig ute i naturen, fra himmelens lys
til fargekombinasjoner som oppstår i små detaljer, som han
selv sier. Ved å bosette seg på Stad, opplever Skjensvold
de store kontrastene både i vær og ikke minst i lyset som
stadig endrer seg over landskapet, og han har alltid med seg
kamera når han ferdes utendørs.

Jone Skjensvold, født i 1967, bor og arbeider i Bergen. Utdannelse fra Statens Kunstakademi, Oslo 1991-95;
Kunstskolen i Rogaland, Stavanger 1989-91; Kunsthistorie grunnfag, Universitetet i Bergen 1988-89.
Simple Rules #5, #6, #13 - Olje på lerret
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08 ELLY PRESTEGÅRD
14 SEPTEMBER  06 OKTOBER

Planter og planeter

G

rafikk er Elly Prestegårds kunstneriske plattform.
Hun utrykker seg gjennom tegning, maling, collage,
fotografi og digitale teknikker, alt i dialog med en
rekke forskjellige materialer. Resultatet overføres deretter til
papir. Hun jobber i skjæringspunktet mellom non-figurativt
og figurativt utrykk, og lar organisk og geometrisk form og
innhold inngå i en symbiose. Hun sier selv at mystikken i
naturen og strengheten i naturlovene følger henne gjennom
arbeidsprosessen.
Prestegård har i flere år benyttet det japanske papiret washi
som chine collé (= limt inn) i trykkene sine, og etter hvert
vokste ønsket om å utforske nærmere dette papirmaterialet

med de sterke fibrene. I mars 2018 fikk hun æren av å være
gjestekunstner ved Awagami papirfabrikk i Japan. Dette
ble en grensesprengende opplevelse og resulterte i en
rekke frittstående verk, samt vegginstallasjoner i washi. På
utstillingen i Bærum Kunstforening viser Prestegård både
grafikk og arbeider i washi (pulp paintings), hver for seg og i
kombinasjon.
Elly Prestegård har tidligere undervist som professor ved
Kunsthøyskolen i Bergen, og er innkjøpt av blant andre Norsk
kulturråd, Riksgalleriet, Oslo kommunes kunstsamlinger,
Bergen Billedgalleri og Norsk Hydro.

Elly Prestegård, født 1951 i Ålesund, bor og arbeider i Bergen.
Utdannet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen/UiB, og ved Slade School of Fine Art, University College of London.
Høyskolelektor ved Kunsthøgskolen i Bergen 1989-90, Professor ved Kunsthøgskolen i Bergen 1990-96.
Side 18: Awagami Papirfabrikk, Japan
Side 19 øverst: Carborundum med chine collé - Koldnål
Side 19 nederst: Pulp painting - Installasjon av små elementer
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09 ANDRÉ LUNDQUIST
12 OKTOBER  03 NOVEMBER

Lundquist har sitt eget galleri i København, og er representert
hos en rekke gallerier rundt om i Europa. Han maler figurativt,
og hovedmotivet er kvinnefigurer. Han er inspirert av blant
andre Egon Schiele, Paul Gauguin og Gustav Klimt, og han
har i sin vakre videreføring av art noveau-stilen utviklet den
presise sarte streken, de myke formene og den dempede,
men fargerike paletten. Det er en ro over bildene hans,
mange av kvinnefigurene er transparente, gjennomsiktige,
som i en slags oppløsning, slik som jeg´et i Christensens bok
blir oppløst og blir en fellesnevner for det å eksistere, være
En del af labyrinten. Og som kunstneren selv sier: - Det er
vigtig at have sit jeg og kunne se sig selv, og det er vigtigt at

Som en del af labyrinten

D

et er en stor glede å kunne presentere en utstilling
viet den danske billedkunstneren André Lundquist.
Utstillingen Som en del af labyrinten tar utgangspunkt
i en bok med samme navn, skrevet av den danske forfatteren
Inger Christensen, og utgitt i 1982. Bokens tema dreier seg
om det å være del av en felles virkelighet, det å ha noe til
felles, og det å dele tanker og handlingsmønstre. Ett av
forfatterens utsagn er: - Jeg tænker, altså er jeg en del af
labyrinten. Hun henviser her til den franske filosofen René
Descartes, som i sine skrifter fra 1600-tallet skrev: Ego cogito,

forstå at vi som mennesker hænger uløseligt sammen og at
det vi giver ud ofte er det vi mødes med.
For Lundquist er hele komposisjonen viktig for bildet.
Rommet bak figurene er like viktig i komposisjonen som selve
figurene. Likeledes maler han ofte skyggeløse bilder, og
dersom han bruker skygger, gjør han det helt fritt og uten en
direkte lyskilde. Han er opptatt av at fargesammensetningen
påvirker hele bildet, og at farger skaper stemning. Bildene
blir til både i hans atelier i København og i hans atelier i den
lille byen Boaryd i Sverige.

ergo sum (Jeg tenker, altså er jeg). Dette skrev Descartes i
den betydning av at menneskets plass i verden skulle få en
mer sentral rolle enn det hittil var blitt tildelt.
I denne utstillingen arbeider André Lundquist i spennet
mellom disse to sterke figurer i litteraturen og filosofien.
Han skaper stemninger og fornemmelser for nettopp
denne sammenheng mellom kropp, mennesket i sin væren,
samhørighet og fellesskap. Men han maler også kvinner som
står alene.

André Lundquist er født i 1972 i København og debuterte som billedkunstner i 1996.
Han har gått i lære hos den danske billedkunstneren Therese Dragshøj (1986), og har i tillegg gått på Holbæk kunsthøjskole.
Side 20: Del af labyrinten I - Olje på lerret
Side 21: Del af labyrinten II - Olje på lerret
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09 NOVEMBER  01 DESEMBER

CATHRINE KNUDSEN
Naturlig naturligvis

C

athrine Knudsen har i løpet av de siste 15 årene
fått en fantastisk respons og posisjon i det norske
kunstmarkedet. På utstillingene har publikum stått i
kø, og mottakelsen av Knudsens verk har vært eventyrlig.
Cathrine Knudsens arbeider utstråler en ro som gir lyst til
meditasjon. Hennes halvabstrakte arbeider preges av et
billedunivers med åpne landskaper, himmel, hav, fjell og
trær. Står man foran et av hennes bilder, kan man gjøre nye
oppdagelser og tolkninger, og gjennom fantasien skape sine
egne personlige historier.
Maleriene kan betraktes som abstrakte tilnærminger til
naturens prosesser, bevegelser og strukturer. Verkene er
preget av naturens fargepalett og former, valører i naturtoner,

brunt, grått, blått og høstens farger. Stiliserte former av
bladverk, fjær, blomster og greiner kjennetegner hennes
malerier.
For dem som har fulgt Cathrine Knudsens utvikling, virker
det ikke som det er mye rom for tilfeldigheter, alt ser
gjennomarbeidet ut. Måten hun bearbeider sine malerier på,
gir en sterk stofflig virkning.
Delikat enkelhet og ro er avgjørende. Oljemaling i flere
tykke lag skaper en kraftig dybdeeffekt og gir ulike strukturer
i overflaten. Maleriene er sammensatte, der kunstneren
skjærer ut former i ulike lag og nyanser, for deretter å hente
frem bildene gjennom tilsnitt og fremprovosert slitasje.

Cathrine Knudsen sier selv om sine arbeider:
- Naturen har sine egne fortellinger. Det er nok den
kontinuerlige prosessen av forfall og fornyelse som hele tiden
foregår i naturen som inspirerer meg mest. Det er poesi,
skjørhet og stillhet. Det som slites ned og bygges opp på
samme tid. Lag på lag med naturens egne historier. Markspiste
gamle vegger, som barken på et tre; naturens forvitring. Jeg

søker etter den slitte patinaen og flere elementer ligger
delvis skjult i de forskjellige lagene av oljemaling.
Knudsen vil i Bærum Kunstforening også vise grafikk - både
litografier, etsninger og tresnitt. Sistnevnte har hun laget hos
Trafo Kunstproduksjon i Asker, som er trykkeriet til Magne
Furuholmen. Det blir også vist monotypier laget samme sted.

Cathrine Knudsen, født 1974, er billedkunstner med bosted og atelier i Oslo.
Hun er autodidakt.
Side 22 venstre: I knopp - Tresnitt
Side 22 høyre: Likevekt - Tresnitt
Side 23: Skjøre bevegelser - Olje på lerret
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DIN
En av Italias beste olivenoljer
levert hjem på døren til
uslåelig pris.
Anerkjent over hele verden,
i de beste kjøkkener. I Norge
bl.a. hos Bent Stiansen på
Statholdergaarden.
Besøk vår webside for
mer informasjon om oljen,
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www.italienskolivenolje.no
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