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Kunstprosjekt på Veierland i sommer:

Deling og fellesskap blir

Mellom 15. juni og
skolestart i august
kan den som vil, være
med på en bredt
anlagt kunstnerisk
installasjon på Veierland. Og her blir det
virkelig mulig å delta
selv.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Prosjektet heter Kunstled Vestfold 2019. Det er det femte i rekken av utendørskunstprosjekter i regi av Vestfold Kunstsenter. Det er et spleiselag mellom
Vestfold Kunstsenter, Færder
kommune, Tønsberg kommune, Vestfold fylkeskommune
og Bildende kunstneres hjelpefond.
Den lokale forankringen ligger hos kunstner Tollef Thors- KUNSTLED i VESTFOLD: Kunstner, og dosent ved universitetet i Sørøst-Norge, Tollef Thorsnes fra Føynland er ansvarlig for stallen som blir en
nes fra Føynland. Og så skjer form for base i sommerens kunstprosjekt på Veierland. Her er han i Tenvik ved ferja som skal bringe både ham, stallen han bygger på Solberg Atelier,
det på en av øyene i Færder.
FOTO: SVEN OTTO RØMCKE
og mange kunstinteresserte til Veierland. 
Thorsnes samarbeider tett
Stallen som kilde til
med den islandske billedkunst- falt det naturlig å se det i sam- for de små.
nær både kystledhytta og den
Aasmund Brynildsen klarer å ressurser
neren Jona Hlif Halldorsdottir. menheng med pilegrimsleden
gamle skolen der kunstnerparet
Sammen skal de to boltre seg gjennom Vestfold. Vi lager også illustrere livet der ute på øya Tollef Thorsnes sier det som Ellen Rishovd Karlowicz og ekmed kunstgjenstander og aktivi- et kart som blir en av de vesent- som et godt liv. Og begge to slår skjer på Veierland i sommer, skal temannen Jacek Karlowicz har
teter over hele Veierland. Og pu- ligste ressursene man kan finne i an tonen for den miljøkampen vi ende som et vennlig, relasjonelt atelier.
stallen. Det skjer i samarbeid skal kjempe nå.
blikum kan være med på mye.
En av de viktigste ressursene
verk. Relasjonelt i den forstand
Tollef Thorsnes har ingen pro- med Jogeir Stokland fra lokalbeat det skal ha forbindelser til tan- er et kart som viser steder på Veiblemer med å begrunne hvorfor folkningen på Veierland. Jeg li- Delingskulturen lever
kene om deling og fellesskap. erland hvor noe kan oppleves,
han søkte om å få være med på ker at kunstsenteret valgte noe – Da Jona Hlif Halldorsdottir og Kjernen i verket er en bygning som Hvervodden badeplass på
dette prosjektet. Dette synes så stedsspesifikt som Veierland jeg begynte å utforske Veierland, som kunstnerne kaller stallen. sydsiden av Veierland, hvor det i
han er stort. Bare det at Vestfold og Tønsberg.
var jeg spent på om vi kunne fin- Stallen er et sted å hente ressur- sin tid var skipsverft. Der har
Kunstled Vestfold har i tillegg ne noe av den kulturen Aas- ser og få muligheter.
Kunstsenter og fylkeskommuTollef Thorsnes laget en skulpnen forsøkte å få EU-midler, en avdeling i Tønsberg. Der sam- mund Brynildsen skriver om i
Den stallen blir nå bygget av tur som passer inn i miljøet. Og
sendte et signal som ga lyst til å arbeider billedkunstneren Linn bøkene sine. Det er en frihets- Thorsnes på Solberg Atelier. Så apropos miljøet, skulpturene
Horntvedt med skotske Jo Hod- kultur, en delingskultur og en lager Jona Hlif Halldorsdottir et Thorsnes har laget til øy-instalvære med.
ges og Robbie Coleman.
nøkternhetskultur. Det varte kobberbanner som skal monte- lasjonen er alle i grovt tilhugget
Internasjonalt
treverk. På Veierlands høyeste
ikke lenge før vi oppdaget at den res på frontveggen.
Der er det tekst som er skåret punkt skal Jona Hlif Halldorslever der ute. Folk har kasser
– Prosjektet er veldig gjennom- Brynildsen og Bjørneboe
arbeidet fra Vestfold Kunstsen- Thorsnes har jobbet mye med utenfor huset med bøker og spill ut med vann-jet, slik at boksta- dottir lage en installasjon.
Ellers skal totalinstallasjonen
ter, og så er det et internasjonalt problemstillinger knyttet til kli- de ikke lenger er interessert i. Nå vene kan brettes ut og fremstår
samarbeid, uansett om det kom- maendringer og verdighetsbe- kan andre bruke det. Det er bare på forskjellige måter avhengig Veierland formidle stedegen
kunst og historie, bærsteder og
av hvor lyset kommer fra.
mer EU-støtte. Jeg har sans for at grepet i forbindelse med migra- å forsyne seg.
I utgangspunktet skulle det andre muligheter til å sanke mat.
Vi sendte brev til alle fastbode kaller det kunstled. Det betyr sjon.
at de åpner for samarbeid med
– Da utfordres vi enda mer til å ende og hytteeiere på Veierland være ett eller en kombinasjon av Samt selvsagt den lokale denoe stort her i fylket, nemlig pi- ha et mangfoldig samfunn, sier om hva de ser på som det fineste de to tekstfragmentene: Den lingskulturen.
Tollef Thorsnes skal dessuten
legrimsleden gjennom Vestfold. han, og det passer godt at han li- stedet på øya. Det var et ledd i at som gjemmer noe, han har noe
Den har Cathrine Stangebye En- ker Veierlands Aasmund Bry- vi skulle skape kunst som en eller den som deler noe, han får samarbeide med Inger Marie
gebretsen i fylkeskommunen nildsen (1917–1974) både som fi- form for stedsutviklende aksjon. noe. Men for å gi mer tankeutfor- Gulliksen i Oslofjordens friluftsjobbet med i lang tid, sier Føyn- losof og formidler av naturopp- Vi har lett etter særtrekk som dring og nå et bredere publikum, råd om å lage måltid med ting
kanskje har noe i seg som kan ville kunstnerne ha teksten på som finnes i og ved sjøen. Her er
land-kunstneren. – Et hovedre- levelser.
sultat er at det blir laget et kart
– Jeg har også sans for Jens peke ut en retning for dem som engelsk, og da ble det: The one det også elementer som skal tilbys gjennom Færder aktiv somover 130 kilometer med van- Bjørneboe (1920–1976) og huma- besøker øya. At de ser og opple- who gives has taken.
mer, som har som mål å være et
dringsveier i gamle Vestfold. Det nismen hos de to. Bjørneboe, ver resultatet, slik at de kan få
åpner offisielt 3. august. Så når som tilbrakte de par siste årene tanker om hvordan de kan bli del Stedegen kunst og historie allsidig og inkluderende aktivikunstsenteret lager kunstled, av sitt liv på Veierland, sto jo opp av et delingsprosjekt.
Stallen blir plassert strategisk tetstilbud i sommer til alle barn
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I dette koret er det mange stemmer fra Nøtterøy
Vestviken Blandakor har
mange sangere fra øyene.
Om noen dager kan du
høre koret i Søndre Slagen
kirke.
Tor Aslesen
tor@oyene.no
416 98 620

Der skal nemlig koret holde

konsert mandag 3. juni.
På repertoaret står viser, musikaler og kjente slagere.
– Vi inviterer alltid med gjester, og i år er det Black and White Orchestra med vokalist, fra
Sandefjord, som deltar, opplyses det i en pressemelding.
Før koret tar ferie kan de også
røpe at medlemmene skal ha en
skikkelig sommerfest med god

mat og sang som avslutning på
dette semesteret. Den blir holdt
på låven til Bjertnæs på Nøtterøy. Og det er mange av sangerne som får kort reisevei dit. Av
korets 89 medlemmer, kommer
nemlig 28 fra Nøtterøy.
– Vestviken Blandakor er et
seniorkor for sangere over 50
år. Den eldste sangeren i koret
er Gudbrand Robsahm Kjørven

fra Nøtterøy på snart 91 år, opplyses det.
Øvelsene blir holdt på gamle
Eik Lærerhøgskole på mandager og følger skolens termin.
– Vår dirigent, Inga Kjærås
Evensen, er korets initiativtaker og en stor inspirator for oss!
Vi gleder oss til mandagskveldene, opplyses det.
– Vil du selv synge i kor, kan

du kanskje bli medlem, inviteres det.
De håper selvsagt også at
mange kommer på konserten
om noen dager og selv kan se
den store sanggleden til koristene.

r sentralt
og unge i alderen seks til 19 år.

Ikke bare ta, men gi
Halldorsdottir og Thorsnes håper
at lokalbefolkningen vil bidra med
å bruke stallen og å legge inn ting
der. De er mer enn velkommen til
å stikke innom underveis.
– Det skulle være rart om vi laget
et kunstprosjekt som bare tar noe
fra lokalbefolkningen. Med dette
prosjektet ønsker vi ikke bare å få.
Vi ønsker like mye å gi noe tilbake,
sier Thorsnes.
Han ser poenget i at det kan
være vanskelig å dra store grupper
av publikum til Veierland for å
oppleve kystledprosjektet. Det
kan være trangt på parkeringsplassen Tenvik, og ferja går ikke
hele tiden. Her tror Thorsnes på
sykkel og båt. Det er overkommelig å sykle til Tenvik fra hele øyriket. Og om sommeren er det ikke
mange på øyene som ikke har adgang til båt. Kommer du med egen
båt til Veierland, er det gjestebryg-

ge i Albykilen
– Det er en del av kunstverket.
Det oppstår vesentlig mening i de
sosiale situasjonene. Tenk på det
når du løsner fortøyningen for
dagstur til Veierland, eller tar ut
sykkelen og legger niste og drikke
i kurven.
Ellen Rishovd Karlowicz sier at
det er en tendens at det blir mer
dagsbesøk på Veierland, sier den
ene av sommerens kunstledkunstnere.
Sommerens prosjekt på Veierland er temporært, og stallen fjernes i slutten av august. Det som er
satt ut i naturen, skal også fjernes.
Prosjektet dokumenters gjennom
en utstilling med skulpturene, fotografier og videoer. Den vises i
Vestfold Kunstsenter i Tønsberg
neste år.

Inviterer til utstilling: Claude Robitaille, Marianne B. Gudem og Gerd Gellein Merkesdal er
Foto: Sven Otto Rømcke
tre av mange som inviterer til utstilling i sommer. 

Kunstsommer på øyene

Mye å se på
Øyene har utfordret
gallerister og andre
som viser kunst på
øyene til å fortelle
hva som skjer på
galleriveggene i
sommer. Her er hva
vi fikk inn, som viser
et lite utvalg av det
som finnes.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

STALLEN: Foreløpig står reisverket til stallen på Solberg Atelier, men i
midten av juni skal den fraktes som byggesett til Veierland.  FOTO: TOLLEF
THORSNES

Hos Kunstforeningen Verdens Ende (KVE) forteller Astrid Lien at sommerens store
satsing er et samarbeid med
Østlandsutstillingen:
«Østlandsutstillingen 40 år». Prestegården på Tjøme er ett av
sju visningssteder på Østlandet.
12 kunstnere fra området
stiller ut og hovedutstiller er
fotografen Espen Gleditsch.
De andre kunstnerne er Merete Joelsen Aune, Patrik Berg,
Joakim Blattmann, Jan Håkon
Erichsen, Anneke von der
Fehr, Hilde Honerud, Jara
Marken, Helen Mørken, Elaine
Joyce Newman, Ivar Papadopoulos Samuelsen, Ellen Karine Solberg og Elisabeth Thorsen. Utstillingen henger fra 8.
juni til 14. juli.
Fra 11. til 13. juni arrangerer
KVE workshopen «I lyset står
et menneske». Det er et tegneog fotokurs for barn og unge.
Kurset ledes av animatør Tuva

Synnevåg og fotograf Marit
Silsand.
KVE har enda en stor utstilling i sommer. Fra 20. juli til
18. august viser billedkunstneren Ingerid Kuiters «Que
sera sera» og kunsthåndverkeren Tanya Kuiters keramikk.
Også her blir det workshop for
barn og unge. Ingerid Kuiters
fyller for øvrig 80 år i sommer.
På Kilen Galleri kan publikum møte Ari Behn, Mikael
Persbrandt og Espen Eiborg allerede i pinsen.
I tillegg viser gallerist Kari
Gjertsen Trythall keramikk av
Marianne Flækøy, Sally Nossen og Lillann Magnus, samt
porselen av Kajsa Kramer,
glass av Geir Olsen og smykker
signert Nina Vedeler Svendsen.
Sommerutstillingen hos Kilen Galleri har Hilde Vemren,
Carl Nesjar og Håkon Bleken
som hovedutstillere. Utstillingsperioden er 22. juni til 4.
august.
Tjømedalen Atelier i Dalsveien 155, er verkstedet til
skulptøren Claude Robitaille.
Han lager humoristiske figurer
som han sier er unike i verden.
Tjømedalen Atelier er hjemmeverksted for Robitaille og
har en permanent utstilling og
et større utstillingsrom. I sommer vises både verk av Claude
Robitaille og av gjestekunstnere. Utstillingen vises fra 21.
juni til 21. august. Se etter skiltet med «Åpent».

I Galleri Gudem i Sandøsund viser Marianne B. Gudem i sommer egne og andres
verk. Hun sier elleve utstillere
viser alt fra lekker keramikk av
Åse Schmidt og bademotiver
fra Kristian Finborud til lekre
sommerkjoler designet av
Helga Solbakken. Ellers vises
grafikk, smykker, glass og maleri av Runi Langum, Sigfrid
Sannes, Irene Harvig, Ane
Sand, Anne Ka Munkejord,
Shaban Bamerni og Anne Gry
Ranchil.
«Bestemorshage» i Hvasserveien 85 har sine åpne søndager i mai og juni. Følg ellers
med på Facebook-siden til «På
Låven i Bestemorshage», sier
Gerd Gellein Merkesdal. Som
vanlig har hun godt håndverk
og gode smaker i hyllene og
vakkert brukt i låvekjøkkenet.
Pelargonia-stiklingene venter
dessuten på nye hjem. Dagens
kake og kaffe serveres i eplehagen når været tilsier det.
Hos Nøtterøy Kunstforum
forteller Bjørn Erik Jenssen at
det er medlemsutstilling i
Allaktivitetshuset på Husøy
14. og 15. september. I samarbeid med Husøy Sanitetsforening blir det også kafé og maleaktivitet for barn og ungdom
under utstillingen. I august
blir det også et portrettmalekurs med Cornelia Hernes,
som Øyenes lesere stiftet bekjentskap med 6. september
2018.
Dette er noen av mange utstillinger på øyene i sommer.

