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MORGENSTEMNING I
SLØYFEVEIEN: Da Sverre

Koren Bjertnæs og hans tre
medarbeidere skulle tilbringe tre
uker med opphenging av kunst
på Haugar, trengte de et sted å
bo. Derfor leide de like godt et
hus i Sløyfeveien på Nøtterøy. Her
ser vi Sverre Koren Bjertnæs (t.v.)
sammen med kunstnerkollega
Stig André Ristesund, som
denne gangen var assistent ved
opphengingen på Haugar.

Sverre Koren Bjertnæs stiller ut på Haugar i sommer:

– Kan alt og kan gjøre
Lørdag åpner Haugar
en av sine største
utstillinger. Da vises
rundt 400 verk av
billedkunstneren
Sverre Koren Bjertnæs.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Det tok tre uker å montere utstillingen. I den perioden leide
kunstneren og hans tre assistenter like godt et hus i Sløyfeveien på Nøtterøy.
Bjertnæs er ingen smågutt i
norsk kunstliv, og han er opplært på aksen Odd Nerdrum –
Bjarne Melgaard. Skjønt både
han selv og kunstprofessor Øivind Storm Bjerke sier at det
ikke stemmer helt.
Storm Bjerke vil gjerne understreke at Bjertnæs allerede
som elleveåring begynte hos
trønderkunstneren
Thore
Bjørn Skjølsvik og gikk hos ham
i fire år. Før det hadde gutten
vist stort talent for tegning, og
han bestemte seg tidlig for å bli
kunstner.
– Den tekniske briljansen og
den kunstneriske friheten har
han fra Skjølsvik, sier professoren. Han gir Skjølsvik mye av
æren for Bjertnæs’ tekniske register.
– Han er en billedkunstner
som kan alt og kan gjøre alt, sier
Storm Bjerke.

Haakon Bleken viktig
Bjertnæs vil gjerne ha med at
det ikke dreier seg bare om
Skjølsvik, Nerdrum og Melgaard. Han er opptatt av hele
feltet, og på veien har han hentet inspirasjon og lærdom fra et
stort antall kunstnere.
Som for eksempel, og ikke
minst, fra med-trønderen Haakon Bleken, som han har hatt
tett kontakt med i mange år. Så
sier det litt at han allerede som
16-åring begynte i lære hos Odd
Nerdrum.
Senere ble det år i tospann
med Bjarne Melgaard. De jobbet ikke bare ved siden av andre. De skapte også verk på
samme lerret eller samme papirark. Der var de ikke alltid
synkronisert i den forstand at

det var enighet om hva de ville
med bildet.
Nå skal Sverre Koren Bjertnæs vise verk fra egen hånd. Og
bredden er stor. Blant de 400
verkene finner vi maleri, tegning, skulptur, film og et teaterstykke. Teaterstykket er skrevet av dramatikeren Arne Lygre.
Utgangspunktet er noen av
Bjertnæs’ skulpturer, regien er
ved Johannes Dahl, og på scenen står Gjertrud Jynge og Håkon Ramstad. Scenen i denne
sammenheng er borggården på
Haugar, og forestillingen spilles
to ganger.

Gjensyn og
omorganisering
Øyene møtte Haugar-utstilleren i hans atelier i Oslo.
I en sidegate nær Carl Berners plass deler han arbeidsplass med to andre kunstnere.
Der var veggene nesten tomme
i Bjertnæs’ del av det som trolig
er et gammelt butikklokale.
Samme morgen var en betydelig del av de 400 kunstverkene
sendt til Tønsberg med lastebil.
– Dette er den mest omfattende utstillingen jeg har hatt.
Den er ikke retrospektiv. Til det
er jeg for ung (43). Det er mer en
oversiktsutstilling. Det spennende med en slik utstilling, er
at man får se igjen en masse
ting, får omorganisere og trekke noen linjer, sier han og forteller at det tar tid å forberede
en slik presentasjon.
– Det er innlån, forberedelse
av nye verk, og ferdiggjøring av
en stor bok, som i anledning utstillingen på Haugar kommer ut
på et tysk forlag. Store bronseskulpturer er produsert i Bulgaria, og to jernskulpturer i
Oslo. Alt skjer i tett samarbeid
mellom meg og Tone Lyngstad
Nyaas, som er kurator for utstillingen.

ditt eget liv. Betyr det at det er
en mening i bildene dine?
– Jeg vil absolutt formidle
noe. Men jeg er ikke så opptatt
av at kunst skal forstås. Mange
har en idé om at det er én måte
å forstå et kunstverk. Men når
publikum kommer inn i et museum, er det med forskjellige
referanserammer og ulik bakgrunn. Alle mine verk betyr noe
for meg. Men det er kanskje
ikke målet i seg selv. Du kan gå
ut av en kunstutstilling og like
eller ikke like det du har sett.
Det er helt ok. Det viktige er at
du kommer inn. Det trenger
ikke å være så mystisk. Men
kunst er mye åpnere enn mye
annet, som en bok eller en film.
Så selv om kunstneren hadde
en mening, åpner et kunstverk
for at man kan fortolke selv, sier
han.
For ham er det et større problem at kunsten ofte har så mye
budskap. Det blir så mye informasjon. Han mener kunst skal
være en mer emosjonell opplevelse.

Ønsker å teste nye ting
– Kunstinteresserte har en viss
skepsis til at en kunstner skifter
uttrykksform så ofte som du
gjør. En anerkjent kunstner
som Frans Widerberg holdt seg
gjennom årene stort sett til ett
uttrykk som alltid var gjenkjennelig. Du, derimot, har nesten
brå skifter.
– Kunstkjennere har ofte et
kunstsyn hvor de venter at
kunsten skal forandre seg litt og
litt. Kunstkritikerne ser det
gjerne slik. Jeg gjør skiftene
mer gjennomgripende. Da blir
det godt og dårlig om hverandre. Det tåler jeg. Jeg prøver
ikke å beskytte kunstnerskapet
mitt. Jeg vil ikke være redd for å
gjøre ting. Nå blir det spennende på Haugar å se om det blir
mulig å finne noen røde tråder.

Vil absolutt formidle

Gjør opp regnskap

– Det fremstår som et grunnleggende synspunkt innen modernistisk kunst at kunstneren
ikke behøver å legge noen mening i kunsten. Betrakteren
bringer mening til bildet, og bildet utløser tolkningen. Selv
sier du at kunst skal være en
åpen opplevelse. Samtidig sier
du at kunsten er motivert av

Sverre Koren Bjertnæs opplever det ikke som noen stor endring når han går fra den ene uttrykksformen til den andre.
– Det føles aldri som noe
brudd. Jeg får en inspirasjon eller tanke, og jeg har ikke noe
som stopper meg. Da bommer
man av og til, men når jeg treffer, er det desto morsommere.

NESTEN TOMME VEGGER: Da Øyene var på besøk i Sverre Koren Bjertnæs
Det var et maleri. Det var det kanskje noe symbolsk i. Den mangfoldige kunstneren
veldig ordnet i starten. Så har jeg i mange år gjort mye, men jeg ser for meg at jeg
OTTO RØMCKE

– Hvordan valgte du ut de
mange hundre verkene som vises på Haugar?
– Det er bevisste valg. Enkelte
perioder har jeg hoppet over.
Noe er det greit at blir glemt.
Det er ikke «greatest hits», men
en strøm av bilder hvor jeg gjør
opp regnskap, både med godt
og vondt, og ut fra det hvor veien skal gå videre.

Ansvar for publikum
Kunstneren sier at han leser
kunstkritikk med interesse.
Men ser at avisene har mistet
bestemmelsesmakten. Derfor
er det ikke lenger så mange aviser med kunstkritikk. Det er et
tegn på at kunstfeltet krymper.
Han synes Klassekampen holder tradisjonen godt i hevd. Der
er det profesjonelle kunstanmeldere og to faste sider hver
onsdag.
– Det som skjer, kan like mye
være kunstnernes ansvar. Vi
har et ansvar for å få med oss
publikum. Fordi vi ikke får med
oss publikum, er det en vanskeligere vei å ta enn noensinne,
og det er vanskeligere å etable-

re seg nå enn for 20 år siden,
sier Sverre Koren Bjertnæs,
som åpenbart har gått i riktig
retning i mange år.

100 år etter Munch i NY
Øyene merker seg blant annet
at Bjertnæs to ganger har stilt
ut på det prestisjefylte The Armory Show i New York. I år har
han hatt en solopresentasjon
der. Men det er enda mer spennende at han var med på The
Armory Show i 2013. Da var det
nemlig 100 år siden Edvard
Munch var med på det første
Armory Show.
Ifølge kunsthistoriker Morten Zondag, var det med en versjon av trykket «Madonna»,
som Tønsberg kommune eier
og har deponert på Haugar.
– Hva med ditt forhold til Edvard Munch?
– Som norsk billedkunster har
du et forhold til Munch, men i
Norge kan du ikke la deg inspirere av Munch. Til det er han
for stor. Noen tresnitt er riktig
nok inspirert av Munch. Men
det var en villet referanse, sier
kunstneren, som synes det er
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Det er mange i arbeid for å skape en slik utstilling
Rundt ti personer har i nær
tre uker arbeidet med å
utvikle og montere utstillingen med det talende
navnet «Ikke alt som har
vært, skal være med
videre».
sven otto rømcke
tor@oyene.no
416 98 620

Først har kurator Tone Lyngstad Nyaas og billedkunstner
Sverre Koren Bjertnæs gjort
krevende valg. Så har de prioritert de valgene og kanskje endret noen prioriteringer. Målet
var å finne hovedverk i produksjonen, for det meste fra tidlig
nittitall og fram til nå. Det er
ikke bare enkelt å beholde oversikten over nær 400 verk. Så
har dyktige håndverkere malt

de fleste av utstillingsveggene.
Og Sverre Koren Bjertnæs bygget modeller av begge etasjene
og sammen med kuratoren
prøveopphengt miniatyrer av
bildene inne i modellene.
Underveis kom de fram til at
det ikke fungerte å jobbe med
kronologisk presentasjon. Det
var mer naturlig å gruppere verkene ut fra tema. Hvert rom
skulle ha sitt eget stemnings-

KUNST I MENGDER: Kurator Tone Lyngstad Nyaas og
billedkunstner Sverre Koren Bjertnæs foran en vegg med et
svært stort antall enkeltbilder fra Bjertnæs hånd. I andre saler er
det verk som er så store at de får en hel vegg for seg selv.

– Dette berører oss
For kurator Tone
Lyngstad Nyaas fra
Vestskogen var det
ikke et vanskelig
valg å gå inn for
Sverre Koren Bjertnæs som sommerens utstiller på
Haugar.
sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

morsomt å vite at Munch trodde Picasso var en døgnflue.

Avhengig av publikum
– Det fine med Norge er at vi har
et veldig subsidiert kunstfelt.
Det er friere enn i andre land.
Man kan skape kunst som ikke
kan selges. Baksiden er litt todelt. At de kunstverkene som
kan selges, oppfattes som mindre viktige. Det er ikke et enten
eller. Som kunstner er man som
en politiker. Man er avhengig
av publikum. Jeg har ansvar for
å få med meg publikum. Det er
ikke publikums ansvar å få med
seg meg, avslutter sommerens
Haugar-utstiller.
Sverre Koren Bjertnæs fikk
Blix-stipendet i 1999, Anders
Jahres Pris for Yngre Kunstnere
i 2005 og det første stipendet
fra Håkon Bleken-stiftelsen i
2008. I år er han tildelt 10 års
stipend for etablerte kunstnere
fra Norsk kulturråd.
Ellers er internett en god kilde for den som vil vite mer om
sommerens Haugar-kunstner.

gode hjelperne, Bjertnæs’ tre
assistenter og Haugars egne
Lars Thorbergsen og Dag Henning Fjeld. Samt kunstneren
Claude Robitaille fra Dalen på
Tjøme, som nylig ble presentert
i Øyene.
Selv om atelieret i Oslo er så
godt som tømt, betyr ikke det at
all kunsten kommer derfra.
Svært mye er innlån.

Kunstformidleren fra
Dalen på Tjøme

alt

sitt atelier, hadde han bare ett verk igjen.
avsluttet nemlig samtalen med å si: – Jeg var
FOTO: SVEN
ender opp som en ren maler. 

leie.
– I en monteringsfase er det
viktig å ha verk å sjonglere
med. Det er en del av det kuratoriske grepet. Man ser virkelig
ikke hvordan et maleri tar rommet, før det henger der. Noen
ganger flytter vi mye rundt på
bildene, men når vi henger opp,
er vi likevel ganske sikre på det
vi gjør.
Hun skryter gjerne av de

– Sverre Koren Bjertnæs arbeider med eksistensielle og
humanistiske temaer som
berører oss. Språket hans er
mangfoldig, og hans visuelle
dramaturgi vever sammen
et litterært, kunsthistorisk
og selvbiografisk innhold,
sier hun.
– Vi på Haugar har alltid
ment at Bjertnæs’ arbeider
viser utsøkt kunstnerisk
kvalitet. Han har en særegen
uavhengighet som kunstner
og har evnen til fornyelse og
en stadig utforskning av nye
visuelle landskap.
Haugar har presentert
Bjertnæs’ arbeider ved to
tidligere anledninger; separatutstillingen Implosion i
2007 og i temautstillingen
Pubertet i 2008.

Melgaard-samarbeid
Haugar-kuratoren sier at
Bjertnæs’
internasjonale
gjennombrudd i 2011, og
hans omfattende og svært
interessante
produksjon,
gjør at 2019 er et passende
tidspunkt for en tidlig midtlivsutstilling.
– Sverre Koren Bjertnæs
har samarbeidet tett med
Bjarne Melgaard. Ser du
noen fellestrekk?
– Selv om Bjarne Melgaards arbeider har et annet
ekspresjonistisk uttrykk, har
de to kunstnerne flere mo-

menter felles. Begge arbeider
med maleriet i et utvidet felt.
Og begge arbeider med eksistensielle temaer, litterære og
populærkulturelle referanser og et ladet psykologisk
innhold. Et annet moment er
at begge utvikler prosjekter i
samarbeid med andre.

Omfattende
Lyngstad Nyaas sier det finnes en rød tråd gjennom
Bjertnæs’ visuelle sprang, og
det er tydelig på denne utstillingen. Han utforsker og
tydeliggjør den skapende
prosessen gjennom en form
for dialog med kilder og forbilder.
Hun forteller videre at i
denne utstillingen tar kunstneren dialogen et skritt videre gjennom forestillingen
som er nevnt i hovedsaken.
Kuratoren overdriver nok
ikke når hun sier at dette er
en av de mest omfattende og
spektakulære separatutstillingene Haugar har vist.

En drøm for formidlere
– Et annet sted på disse sidene har Øyene snakket med
en av Haugars formidlere.
Hvordan tror du det blir å
formidle denne utstillingen?
– Det blir som en drøm.
Det er så mange temaer som
kan drøftes, så ulike emosjonelle opplevelser hvor hver
sal bringer inn en ny stemning. Det hviler en surrealistisk mystikk over noen saler,
mens andre rom fremtrer
med større grad av realisme.
Ikke minst gir utstillingen
rom for innsikt i hvordan en
kunstner kan manøvrere
langs mange akser og språkformer.
I utstillingsperioden blir
det kunstnersamtaler med
Morten Krogvold. Det blir
boklansering, skuespill og
omvisninger med kunstner
og kurator.

Caroline Berg fra Tjøme er
blant de mange som
forbereder seg til at Sverre
Koren Bjertnæs skal vise
sin omfattende utstilling
på Haugar.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Hun har jobbet på Haugar i 15 år
og vet godt hvordan man forbereder seg til å formidle en slik
utstilling i mange måneder.
Men hvordan angriper hun det?
– Det er selvfølgelig mye å
lese, både om kunstneren og
hans bakgrunn. Verkene kan
ofte settes inn i en kunsthistorisk sammenheng. Men det kan
også være aktuelt å trekke linjer
til samfunnsaktuelle temaer og
problemstillinger, sier hun og
forteller at de tre som er formidlere på Haugar, samarbeider for å finne en rød tråd og
lage gode, pedagogiske opplegg.
– Før utstillingen åpner, får vi
mulighet å snakke med kunstneren under monteringsarbeidet og ved en omvisning rundt i
utstillingen når alt er plass. Det
gjør at vi som formidlere får en
enestående mulighet til å se
forskjellige tilnærmingsmåter,
både til verkene og kunstneren.
De tre formidlerne legger i tillegg stor vekt på det viktige at
vi samarbeider med kuratoren,

som til denne utstillingen er
Tone Lyngstad Nyaas. Det blir
flere runder i utstillingen
sammen med henne.
Caroline Berg har vært interessert i kunst siden hun var
barn. Hun har tegnet og malt og
det var tidlig klart for henne
hvilken vei hun skulle gå. Det
ble studier i kunsthistorie ved
det som nå er Universitet i Stavanger. Så ble det en årsenhet i
kunst og håndverk ved lærerhøgskolen i Bergen og etter det
studerte hun produktdesign
ved det som nå er blitt OsloMet.
Caroline Berg legger ikke
skjul på at hun synes hun har
en spennende jobb. Hun får arbeide med stadig nye flotte, utstillinger og møte nye kunstnere.

SETTER PRIS PÅ ROEN:

Caroline Berg er opprinnelig
fra Lillehammer, men sier hun
via Oslo, Stavanger, Bergen og
Tønsberg, samt mann og barn
har havnet på Tjøme.

Har du fortsatt slike?

Da er det på tide å bytte sikringsskap.

Vil tilbyr
markedets
gunstigste
elektrosjekk
Elkonor-elektrikeren
garanterer kvaliteten
av sine arbeider,
materialer og utstyr i 5 år.

Tlf. 33 30 33 20
Østveien 529, 3145 Tjøme

Feierskauen!

