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SKUMLE TYPER: Geirr Johnson
(t.v.) og Rolf Dolven glir lett inn rollen
som leiemorder. Den som har greie på
slikt, ser at Rolf Dolvens pistol er en
eksakt kopi av en Glock. Tung er den
også. Frank Lie er regissør for stykket.


Gallerister om Spira:
Norge: Kjell Strand
har vært Edith Spiras
gallerist i en årrekke
og har arrangert sju,
åtte utstillinger med
hennes verk.
Sven Otto Rømcke
red@oyene.no
416 98 620

De fleste har vært i forskjellige
gallerilokaler i Tønsberg. Der
har hun vist maleri og ulike
typer papirarbeider, samt grafikk.
Mange oppfatter Edith Spira som abstrakt maler, men
Kjell Strand legger vekt på at
hun er landskapsmaler i mer
klassisk forstand, men at hun
abstraherer uttrykket i nonfigurativ retning.
– Mange av landskapsbildene hennes dreier seg om våtmarksområdene
utenfor
Wien. Men hun viser ikke et
figurativt landskap. De er
hennes versjon av landskapet
som fenomen, sier den nå
pensjonerte galleristen.
– Tegningene er friere, sier
Strand. Han er opptatt av kontrasten mellom det stramme
abstraherte landskapet i maleriene opp mot de fabulerende tegningene som ikke er laget bare med blyant. De inneholder både tusj, akvarellfarger og collageeffekter.

Østerrike: I Galerie
Wolfrum midt i Wien,
er gallerist Gabriele
Wolfrum i lutter
begeistring når
Øyene ringer.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Men det er en liten demper på
begeistringen. Edith Spira har
vært en del av galleriets portefølje i en årrekke, og Gabriele Wolfrum hadde gledet seg
til å komme til åpningen på
Haugar den 3. oktober.
Det blir ingen offisiell åpning, og man reiser ikke i Europa nå.
Dessuten har hun lånt bort
et Spira-verk fra egen samling,
og det er det Spira-bildet hun
setter størst pris på. Nå får
hun ikke se det på Haugar. Når
det er sagt, forteller hun om

– I det spennet utspiller
hennes billedverk seg. Der
finner vi en voldsom bredde
med mange inspirasjonskilder, som har noe med hennes
bakgrunn å gjøre.
Kjell Strand sier hun har
noen forbilder som både er
knyttet til landskap og form.
Hun kan være inspirert av store samtidskunstnere som Paul
Klee (1879-1940), Serge Poliakoff (1900–1969) og italieneren Giorgio Morandi (1890–
1964) og deres abstraksjonsspråk. Russeren Isaak Iljitsj
Levitan (1860–1900) liker hun
også.
– Landskapsformen i Østerrike er annerledes enn i Norge. Når Edith sitter på Borgheim om vinteren, har hun
med seg minner av opplevelser og inntrykk fra det landskapet, sier Strand. som gjerne nevner noe Edith Spira
ikke har fortalt selv: Da den
østerrikske stat laget en vandreutstilling med de beste
kvinnelige østerrikske kunstnerne etter den annen verdenskrig, var Edith Spira med.
– Hun er en betydelig østerriksk samtidskunstner og har
markert seg som det. Hun er
kjøpt inn av store institusjoner i Østerrike, avslutter Kjell
Strand, som har status som
god venn og støttespiller i
Edith Spiras hjem.

Edith Spiras nærmest enorme
nettverk i Østerrike, og de
mange som setter pris på det
hun skaper. Det gjelder i Østerrike, men også franskmenn
har sans for det vi ser på som
Nøtterøy-kunstneren.
Når Edith Spira stiller ut i
Wien, hvert annet til tredje år,
anslår Gabriele Wolfrum at 60
prosent av produksjonen går
til østerrikere, mens 40 prosent går til andre land, som
Frankrike.
Gabriele Wolfrum legger
stor vekt på Edith Spiras akademiske skolering, hennes
brede spekter av uttrykksformer på lerret og papir og kvaliteten på det hun gjør. Mot løfte om å ikke si det til noen, sier
Gabriele Wolfrum at hun setter svært stor pris på samarbeidet med Edith Spira. Så her
blir det mellom leseren og Øyenes løsmedarbeider, som for
anledningen har vært på telefon med Wien.

Øyene
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Nøtterøy-kunstner Edith Spira med utstilling:

En kosmopolitt
Fredag åpner Edith
Spiras første separatutstilling i et museum.

frum i Wien at rundt 40 prosent
av de Spira-verkene hun selger,
går til utlendinger og ofte franskmenn. Og de 60 prosentene som
selges til østerrikere, er det nok
heller ikke så lett å holde styr på.

Det er noe som må ut

Vi gir oss ikke helt i jakten på å
finne ut hva Edith Spira vil med
kunsten sin, og da kommer det
mer.
Sven Otto Rømcke
red@oyene.no
Når vi graver litt, sier hun det
416 98 620
er noe som må ut, hun beskriver
Tre ganger på kameldet som et sted å være.
– Men bildene har ikke et diNesten på dagen tre uker før, be- safari
søkte Øyene kunstneren i atelie- – Du sier du arbeider hele tiden. rekte budskap. Derfor er jeg litt
overrasket når folk ser hus eller
ret i på Nøtterøy. Hun satt blant Har du en samlende idé?
nedpakkede verk, og det var bare
– Tegningen er ofte spontane dyr i bildene. Samtidig er jeg
så vidt det var plass til avisens uttrykk. De er en form for dagbø- opptatt av maleriets historie, farløsmedarbeider og PC-en hans.
ker og avhengig av dagsform og gene og teksturene. Det sanseliEdith Spira var ennå ikke i gang stemning. Maleriet handler mye ge. Jeg arbeider ut fra magen og
med å tenke på hvordan kunsten om hukommelsens utydelighet. tar for meg problemstillinger og
skulle presenteres. Bare én ting De handler om steder, men enda løsninger. Tegningene blir noen
var sikkert: Hun vet hun får før- mer om minner om stedet og det ganger automatisk til. Av og til
ste etasje i museet, og hun er helt jeg opplevde der, sier Nøtterøy- lukker jeg til og med øynene.
bestemt: Tegningene hennes kunstneren og flytter seg raskt til Derfor blir halvparten søppel,
men deler av dem kan komme til
skal ikke henge ute i gangen.
det nordlige Afrika.
Selv om hun ellers ikke har
– I 1998 var jeg første gang i Sa- anvendelse i collagene. Noe er
noen plan, gleder den produkti- hara. Der har Paul Klee (1879– kalligrafisk. Det skjer ikke med
lukkede øyne. Jeg har
ve kunstneren seg til å
lyst til å overraske meg
komme til Haugar.
selv. At arbeidet ikke
– Jeg er privilegert
blir rutine. Jeg har ikke
som har så stort utvalg å
lyst til å gjenta meg.
ta av, sier hun og korriI Norge liker jeg den
gerer forsiktig oppfattidlige Jakob Weideningen om at det er førmann (1923–2001) og
ste gang hun er alene på
Olav Christopher JensHaugar.
sen (1954), med hans
– I 2007 hadde jeg en
tegninger, hans sponliten utstilling med bare
tanitet og lekenhet.
tegninger i oktogonen i
Om maleriene og paannen etasje. Men det er
pirarbeidene hun viser
første gang med en størpå Haugar, sier hun:
re separatutstilling på et
– Det er en overordmuseum.
net idé å formidle opp– Hvordan føles det?
levelsen av landskap
– Selv om jeg lider unog et møte mellom meg
der manglende ærgjerog et landskap. Men elrighet, må jeg være fornøyd med det jeg gjør. MALERI: Et av bildene på utstillingen heter «Lisboa». lers har jeg med alt som
Jeg vil aldri vise noe jeg 
FOTO: TOMAS MOSS har innflytelse på meg,
som en god bok eller
ikke kan stå for, og det
er alltid godt å vise det man gjør. 1940) og Pierre Bonnard (1867– god musikk.
Men jeg har aldri kjempet for å ha 1947) og hele gjengen vært. Jeg
en superkarriere.
har vært tre ganger på kamelsa- Fremsnakker
Franskmenn kjøper gjerne Spi- fari og vært med tuaregene i Lib- nabokunstneren
ra.
ya. Det har blant annet resultert i – Internasjonalt er det så mange å
– Hvordan forbereder du deg til en serie med bilder fra Sahara. være inspirert av at det ikke nytutstillingen?
Den heter «Mirage». Og så ble jeg ter å nevne noen. Også folk som
– Jeg jobber alltid, uansett. forelsket i sentraleuropeisk kul- arbeider annerledes enn meg.
Men dette er kanskje litt mer kre- turlandskap med åker og vann. Jeg liker godt malere som jobber
vende, fordi det er så omfatten- Vann er viktig. Jeg liker det nor- med stoffligheten, sier kunstnede. Og kanskje mer interessant, ske landskapet også, men jeg sy- ren. – I nærområdet har jeg god
fordi det er verk fra en periode på nes lyset er for ubarmhjertig. Jeg kontakt med bildekunstneren
litt over 20 år. Vi måtte velge en har et bilde som heter «Dønna», Hanne Christiansen. Vi lunsjer
periode for at det ikke skulle bli der har jeg bodd i tre år. Jeg er og utveksler erfaring, inspirerer
for mye. Samtidig er det mange glad i Nord-Norge, men er også og kanskje korrigerer hverandre,
verk jeg gjerne skulle vist, men fan av Jæren, sier hun mens hun sier hun og legger til at hun synes
som jeg har solgt til kunder jeg farer gjennom geografien og nabokunstneren hadde fortjent
ikke vet hvem er.
nærmest tenker høyt til beste for større oppmerksomhet.
I en undersak på disse sidene Øyenes lesere.
Og apropos oppmerksomhet.
forteller gallerist Gabriele WolDet blir ikke noen tradisjonell åp-
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Opplev leiemordere fra Nøtterøy i Papirhuset
Thesbi-veteranene
Rolf Dolven, Geirr
Johnson og Frank Lie
gir seg ikke.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Fjorårets suksess, med «Mens
vi venter på Godot», ga mersmak. Neste torsdag slår de til

med Harold Pinters «Kjøkkenheisen» på Papirhusets scene.
Øy-forankringen er solid.
Rolf Dolven bor på Teie og er
tredje generasjon øyboer. Geir
Johnsson er nylig flyttet fra
Teie inn til fastlandet. Regissør
Frank Lie har tidligere bodd på
Teie i en periode på rundt 20 år.
De tre har en lang teaterhistorie
sammen. Det begynte med
Agatha Christies «Musefella» på

Papirhuset i 1991 og fortsatte så
med Shakespeares «Stormen»
på Fjærholmen i 1994. Der satt
Geirr Johnson i et tre og var
luftånden Ariel. Resten er, som
man sier, historie.
– Beslutningen om å spille
«Kjøkkenheisen» nå, som også
bare har to skuespillere på scenen, ble tatt før 13. mars, men
det passet godt med pandemien som kom.

De tre snakker som et litt utvidet gammelt ektepar, hvor
det etter hvert ikke er så enkelt
å holde styr på hvem som sier
hva. Det er uansett fjerde gang
Thesbiteatret setter opp «Kjøkkenheisen». Første gang var på
midten av 1970-tallet. Deretter
tidlig på 1980-tallet. Og så, for
mer enn 25 år siden, med Geirr
Johnson og den avdøde Thesbiveteranen, Dan Robert Thor-
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sen, i rollene. I stykket møter vi
to leiemordere. De sitter klar og
venter på sitt neste offer. De vet
ikke hvem som blir offeret.
Mens de venter, fører de det de
tre kaller en pintersk dialog. Til
tross for det dramatiske temaet, sier Rolf Dolven at dette er
en absurd komedie.
«Kjøkkenheisen» går seks
kvelder på Papirhuset.

til Haugar
DEN STORE FORSKJELLEN: Professor Øivind Storm Bjerke
sier om Edith Spiras formspråk at det er finstilt og nyansert, mens
FOTO: SVEN OTTO RØMCKE
norske kunstnere liker å slå hardt. 

– Dyrker kultivert
formspråk
Kunsthistoriker,
professor og kunstkommentator Øivind
Storm Bjerke kjenner Edith Spira godt.
Sven otto Rømcke
red@oyene.no
416 98 620

LYSET I NORGE er FOR STERKT: – Jeg vil aldri vise noe jeg ikke kan stå for, sier Haugar-aktuelle Edith
Spira. Hun liker det norske landskapet også, men som mellomeuropeer synes hun lyset er for ubarmhjertig.


ning på Haugar. Her får koronaen
lov å sette grenser.
– Det er leit. Jeg skulle gjerne fått
besøk med noen venner fra utlandet, sier hun og tenker nok ikke
minst på venner fra Wien og Paris.
Når det er sagt, er Edith Spira
svært så fornøyd med samarbeidet med Haugar. Tone Lyngstad
Nyaas som er utstillingens kurator, kjenner hun fra Trondheim.
Og ellers har Haugar et fint personale som det er hyggelig å samarbeide med.

Vil tilpasse prisene
Edith Spira møtte sin norske
mann i Wien. Der studerte han
medisin. I Østerrike var det
knapphet på turnusplasser for
nyutdannede leger. Så da dro de
til Norge. Og her har de bodd siden 1978.
Da hun i 2002 overtok morens
leilighet i Wien, kom hun tilbake
til Østerrike med kunsten sin.
De senere årene har hun hovedsakelig stilt ut der og deltatt
på større utstillinger i museer.
Hun arbeider dessuten i så store
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formater, at for å få solgt bildene i
Østerrike, må hun male dem der.
Noe annet ville vært en stor logistisk utfordring.
Koronaen og stigende alder
gjør at Edith Spira gjerne skulle
ha mer aktivitet i Norge. Nå håper hun at Haugar gir interesse
for henne.
– Har du samlere?
– Jeg vet i hvert fall om folk
som har kjøpt flere bilder. Og så
vet jeg om noen som har hatt
lyst, men ikke hatt råd. Derfor
har jeg alltid hatt med små bilder
med moderate priser. Da kan folk
få råd til dem, sier hun og legger
til at egentlig burde man justere
prisen etter inntekten til den som
kjøper bildene.
Men om hun ikke vet om så
mange samlere, er hun til stede i
vår felles samling. Hun har blant
annet en utsmykning på jernbanen i Tønsberg, og én på Bakkenteigen. Dessuten har hun vært
konsulent ved utsmykninger.

Blir aldri norsk
Edith Spira er utdannet i Wien og

i Trondheim. I Wien var det grafikk, mens på studiet i Trondheim var det svært fritt. Der fikk
hun eksperimentere med skulptur og det hun omtaler som alt
mulig. Begge steder fikk hun solid bagasje. Den ligger i bunnen
for hennes kunstneriske produksjon, men den gjør også at hun
har undervist på det hun omtaler
som alt fra Friundervisningen til
Arkitekthøyskolen.
Frem til nå har Edith Spira
oppholdt seg i Wien i fire til fem
måneder i året.
– Hvor hører du til?
– Jeg blir aldri norsk. Jeg er kosmopolitt og nomade. Dessuten
savner jeg den uformelle omgangsformen i Wien, hvor man
møtes tilfeldig og går på en kafé
og tar et glass.
Derfor gleder hun seg til å stille
ut hos Galerie Wolfrum neste år.
Hun håper bare det blir noe av.
Uansett stiller hun ut, og blir å se,
på Haugar frem til 31. januar neste år.

Han har kjent henne siden
hun var kunststudent i Trondheim.
– Edith Spira er en overskuddsperson, sprudlende til
stede og ivrig. Hun er belest
og bredt orientert, og tilhører
en mellomeuropeisk tradisjon. Hun kommer fra en type
kafékultur som er knyttet til
at folk ikke møtes hjemme
hos hverandre, men ute. Det
er en livsstil som er i ferd med
å komme i Norge, sier professoren.
– Som kunstner er hun relativt konservativ i sitt uttrykk.
Hun er typisk europeisk, mellomeuropeisk. Det kommer i
en viss motsetning til norsk
kunst som har vært ekstremt
internasjonalt orientert i 20,
30 år og spesielt rettet mot
USA, sier Storm Bjerke.
Han begrunner det med at
norske kunstnere kan glede
seg over rikelig med offentlige
insentiver. Mens de som holder seg til det mer tradisjonelle, ikke slipper så lett igjennom. Det er en medvirkende
årsak til at flertallet av norske
kunstnere orienterer seg mot
det konseptuelle.
– Edith Spira tilhører den
store bredden. Hun er kommunikativ og utadrettet og
har et potensial til å være en

populær kunstner i et konservativt orientert marked.
Øivind Storm Bjerke legger
vekt på at han liker Edith Spiras verk og formidler gjerne at
Edith Spira har hatt suksess
og gjort det bra i Vestfold.
– Den typen landskapskunst hun jobber med, er en
kunst som kan kommunisere
bredt. Den er litt kultivert, og
det er få norske kunstnere
som dyrker det kultiverte
formspråket.
Det
mellomeuropeiske
formspråket er en kultivert
kunstform som kan oppleves
som litt akademisk. Det er finstilt og nyansert, mens norske
kunstnere liker å slå hardt.
Dette er ikke avantgardejazz.
Det er pianomusikk, lyriske
stykker, sier professoren, som
mange kjenner fra hans regelmessige og gjennomarbeidede kunstanmeldelser i Klassekampen.
– Det er få gallerier som
fremmer den kunstformen.
Og det offentlige kunstsystemet gjør det ikke, sier han og
legger til at det ikke er rart hun
selger bra i Frankrike.
– Som en kunnskapsrik
kunstner som kommer fra et
stort kultursamfunn som hun
gjør, føler du ikke behov for å
være annerledes og dyrke
outsiderrollen.
Det synes Øivind Storm
Bjerke åpenbart er bra, for han
legger til: – Hvis det er noe
som er bra i norsk kunst, er
det tradisjonelle, maleriet.
Det er mange gode malere i
Norge. Men den akademiske
skoleringen som ble anerkjent
i Wien, betyr ikke så mye i
Norge.

