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Galleriet på Hvasser får fint besøk både pinse og sommer

Behn og Bleken til Kilen
Det blir livlig i Kilen
Galleri på Hvasser
både i pinsen og i
sommer.
sven otto rømcke
red@oyene.no
97076298

I pinsen blir det tre intense dager når Ari Behn, Mikael Persbrandt og Espen Eiborg fyller
hele den gamle sjøboden i
strandkanten. Jubilanten Håkon Bleken stiller ut fra rundt
St. Hans og til midt i august.

God erfaring i fjor
Det er Ari Behns gode erfaringer fra utstillingen i fjor sommer som gjør at han gjerne vil
tilbake til Kilen. Gallerist Kari
Gjertsen Trythall forteller Øyene at hun spurte ham etter at
utstillingen var over. Og svaret
var ja. Denne gangen kan utstillingen nærmest kalles et kort
stunt.
Mikael Persbrandt er godt
kjent og har stilt ut sammen
med Behn mange ganger før,
mens Espen Eiborg er ny på laget. Espen Eiborg omtales som
en spennende kunstner. Han
har en master of fine arts fra
NYSID og arbeidet i tolv år som
billedkunstner i New York.
Kari Gjertsen Trythall sier Eiborg er annerledes enn de to
andre, men passer godt inn i
dette fellesskapet.

Etterspurt kunstner
Billedkunstneren Håkon Bleken fylte 90 år den 9. januar i år
og feires med utstillinger over

hele landet. Han er svært etterspurt.
– Hvordan fikk du ham til å
komme til Kilen i sommer?
– Det var egentlig ganske enkelt. Jeg var på åpningen av den
store jubileumsutstillingen på
Høvikodden i november. Der
var Bleken, og frekk som jeg er,
gikk jeg bort og spurte om han
ville stille ut på Kilen i sommer.
Det ville han på betingelse av at
jeg kommer og henter bildene.
Så da får jeg en hyggelig Trondheims-tur til våren.

To til
De to øvrige kunstnerne på Kilen i sommer er Hilde Vemren
og Carl Nesjar (1920-2015). Galleristen sier Hilde Vemren er
glad for å få stille ut sammen
med Nesjars verk. De to jobbet i
sin tid sammen i Paris.

VENDER TILBAKE:

Kari Gjertsen Trythall og Ari
Behn hadde en spennende
sommer sammen i fjor.
Publikumsinteressen var stor, og
det ble ny rekord i salg av verk på
Kilen. Nå er de spent på hvordan
det blir de tre dagene tidlig i juni.
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Den store kakefrykten
Det er liksom sånn at enkelte ting blir
man sterkt preget av i barndommen, på
godt og vondt. Når jeg nå tar opp det
vonde, snakker jeg om slike ting som sett
i en voksens øyne, gjerne er fullstendig
ubetydelig. For et barn derimot, dreier
det seg om eksistensielle spørsmål.
Hjemme hos oss kommer tross alt ordet
urettferdig ganske høyt på lista over
hyppig brukte ord, anvendelig i enhver
sammenheng. Selv husker jeg som om
det var i går den dagen i femte klasse da
jeg endelig fikk hull i ørene, etter å ha
mast i årevis. Dessverre fikk også den
sniken av en lillesøster i første klasse
hull samme dag, og det var et relativt
omfattende skår i gleden, vil jeg si. Det
samme var det da hun fikk splitter nye
ski for å reise på leirskole med klassen,
mens jeg noen år tidligere hadde reist
med noen velbrukte saker med gammeldags dustebinding. Nå hadde sikkert
ikke det ublide møtet med et tre av
typen fjellbjerk blitt noe hyggeligere med nye ski,

men likevel. I voksen alder er det vanskelig å påstå at disse tingene har hatt
avgjørende betydning for livet mitt, men
jeg husker det som sagt fortsatt godt.
Mannen min derimot, mistenker jeg at
har vokst opp med en slags kakekrig
hjemme. Ikke den typen man ser på tv,
men heller en sånn der tre søsken slåss
om å få i seg mest kake først. Den dag i
dag er marsipankake nærmest bannlyst
etter at mann og svoger hadde en tilsynelatende vennskapelig krangel om en
marsipanrose i en bursdag for noen år siden. Alle som nå velger denne kaka i
noen slags feiring der de to er gjester, har
valgt å ha minst to roser på kaka. Ett år
laget han sin egen bursdagskake, en suksessterte, fritt etter moras oppskrift. Siden det er litt synd at også gjestene forventer et stykke av kaka,
fant han det

for godt å merke den med
navnet sitt, i kraftige sjokoladebokstaver. Morsomt grep, tenker du
kanskje, og vi har ledd
en del av det, men dessverre ligger det
alvor bak det hele også.
Heldigvis fant han i år ut at kaka kan
bakes større, i langpanne. Dessverre
stoppet det ikke der, så lykken formelig
lyste da han proklamerte den nyeste
oppdagelsen: Firkanta kake har flere
oppdelingsmuligheter enn rund, den
kan skjæres opp i mindre stykker. Og se,
det blir mer igjen til den glade bakeren! Nå er vi midt i bursdagssesong hjemme, så jeg «gleder» meg
jo til neste nyhet
...

