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Fredag fyller hun åtti år – lørdag åpner hun utstilling:

En travel helg
Billedkunstner Ingerid Kuiters samler på
rekved og annet
gammelt treverk vi
andre ville kastet på
sankthansbålet. Slikt
blir det kunst av.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Lørdag åpner hun separatutstilling på Kunstforeningen
Verdens Ende. Dagen før, fredag den 19. juli, fyller hun åtti
år. Hun sier det ikke skal feires,
men det skal vel litt til å slippe
unna.
Så enten damen vil, eller
ikke, blir det en form for jubileumsutstilling. Hun tror det går
bra. Og det gjør det nok, selv
om utstillingen heter «Que sera
sera», som på norsk skulle bety
«Det som skjer, det skjer».
Og så er det ikke en ren separatutstilling, siden datter Tanya
Kuiters deltar med keramikk og
sønn Django Kuiters presenterer en lydcollage under åpningen lørdag. Den blir senere spilt
fra lydanlegget hver dag under
utstillingen.

Gjenbruk og inspirasjon
– Utstillingen er litt retrospektiv. Jeg viser de forskjellige arbeidsmåtene jeg bruker. Det
betyr maleri, tegning, grafikk,
japansk lakkmaleteknikk på rekved, samt den siste teknikken,
som er assemblage. Det er verk
laget av gjenstander hun har
funnet, eller laget, og så sammenføyet og skapt nye verk av,
forteller kunstneren.
Den som er i dårlig humør en
dag, føler seg ofte bedre etter å
ha studert en av Ingerid Kuiters’ assemblager.
Øyenes løsarbeider vil vite
hva kunstneren vil med kunsten sin. Her nøler Kuiters litt, så
vi fortsetter: – Er det humor,
samfunnskommentar eller dekorasjon?
– Det er litt av alt, men også
ironi. Både bruken av rekveden
og gjenstandene i assemblagene er dessuten gjenbruk, sier
multikunstneren.
Rekveden er ikke bare gjenbruk. Hun får inspirasjon av

formen på trestykkene, og så
utvikler verket seg fra den formen.

Ikke nødvendigvis
mening
Ingerid Kuiters er ikke så opptatt av å formidle mening. Det
viktigste er at kunsten gir henne mening.
– Det å lage kunst, er livet
mitt. Livet hadde ikke vært noe
særlig hvis jeg ikke hadde hatt
kunsten. Jeg har selv funnet
teknikken med lakkarbeid på
rekved. Der begynner jeg helt
spontant, og så improviserer
jeg etter hvert. Jeg lager aldri en
skisse. Unntaket er når jeg får et
utsmykningsoppdrag. Sykehus
og sånt. Jeg er ikke så opptatt av
det andre kunstnere er opptatt
av. Jeg føler meg fri.
– Hvordan er du blitt mottatt
av publikum, kritikere, gallerier
og museer?
– Jeg er blitt godt mottatt av
alle. I 2011 ble jeg for eksempel
bedt om å stille ut på Haugar
Vestfold Kunstmuseum.

ut der. Jeg kontaktet Gerdelin
Bodvin, som jeg kjenner, og det
gikk veldig fint, forteller kunstneren.
Hun var travelt opptatt med å
lese korrektur på utstillingskatalogen da Øyene var på besøk i
Åsgårdstrand. Hun var dessuten i innspurten med å produsere nye verk til den utstillingen.
Som om ikke det var nok, har
hun en viktig hånd i å arrangere
kunstnernes sommerutstilling i
Åsgårdstrand. Det er en utstilling Ingerid Kuiters tok initiativ
til for seks år siden. Hun er opptatt av at det er kunstnerne som
arrangerer utstillingen. Det er
ikke så vanlig at kunstnere i en
by arrangerer utstilling selv.

Litt fra hippietiden
For Ingerid Kuiters er det viktigere at kunstprofessor Øivind
Storm Bjerke gjør et poeng av at
hun har med seg elementer av
det hun plukket opp i hippietiden i Amsterdam. Det kan den
interesserte lese mer om i utstillingskatalogen.
– Uansett kan ingen si at jeg er
på villspor, for jeg definerer jo
sporet selv.
Historisk har hun i hvert fall
ikke møtt motstand. Hun var 17
år gammel da hun kom inn på
Statens håndverks- og kunstindustriskole. Da hun var i begynnelsen av tredveårene, stilte
hun ut i Unge Kunstneres Samfunn og i Oslo Kunstforening.
Hun ble anmeldt i Dagbladet og
Aftenposten. Og hun snakker
med letthet om Dagbladets
mangeårige kritiker Harald Flor
(1944–2018) og Lars Elton, som
nå er anmelder i Dagsavisen. De
har åpenbart stelt pent med
henne.

Et praktfullt sted
– Jeg har stilt ut på Kunstforeningen Verdens Ende tidligere.
Det er et praktfullt sted, og jeg
er takknemlig for at jeg får stille

«468 GRAM»: Et eksempel på
at det Ingerid Kuiters finner, kan
bli kunst. FOTO: PRIVAT

Arty farty
Ingerid Kuiters bruker alle uttrykksformene sine. Men det
går litt i bølger, og det avhenger
litt av hvilke utstillinger hun
skal ha. Da hun ble invitert til
en tegneutstilling på Galleri
Galleberg, tok hun opp tegningen igjen. Da hun fikk Vestfold
fylkeskommunes kunstnerpris
i 2000, ble hun invitert til en utstilling hos Vestfold Kunstsenter, som holdt til på Haugar. Da
begynte hun med assemblagene og utstillingen ble kalt Arty
farty.
– Det synes jeg er så gøy at det
kunne jeg drive på med til langt

på natt. Godt å høre at folk ler
når de går på utstilling, sier
hun.
Tekstil arbeider hun også
med, både som inspirasjon og
som råmateriale. Hun har en
bekjent som ofte er i Nepal, og
hun sender lokale stoffer hjem
til venninnen i Åsgårdstrand.

Rekved fra Ula og Portugal
Ideen til å bruke rekved og
gammel bruksved fikk hun en
gang hun var ute i Ula. Der drev
det i land et stykke flott, sirkelformet rekved som hun tenkte
hun kunne bruke lakkteknikken på. Det var i 1990.
Like etterpå flyttet hun til
Portugal. Og der var det ikke
mindre rekved enn her.
Det meste av treverket vi ser
på utstillingene hennes, har
hun funnet i Portugal. Hun sender det hjem med fly som cargo. De går ikke akkurat som
håndbagasje når vi snakker om
flere hundre kilo.
De kjenner henne på flyplassen der nede. Derfor ler de godt
når den godt voksne norske
kunstneren kommer med sine
stabler av utvasket og utslitt
treverk. Til gjengjeld får hun
det meste gratis. Det eneste
hun har betalt noe for, er noen
gamle ski.
Nå har hun lyst til å male mer
på lerret og tegne mer på papir.

Suksess i L'Œil de bœuf
I 1994 dro Ingerid Kuiters fra
Portugal til Paris. Det ble en
slitsom busstur for kunstneren
som skulle til verdensmetropolen for å se om det var et marked der for rekved med japansk
lakkmaling. Et døgn i buss med
store mengder bemalt rekved,
var i seg selv en utfordring. Det
ble ikke mindre slitsomt av at
bussen var stappfull av portugisiske gjestearbeidere som
skulle på jobb i Frankrike.
Hun hadde fått gjennomslag
hos Cérès Franco i galleriet
L'Œil de bœuf i Paris. Franco
var anerkjent i faget, og utstillingen i L'Œil de bœuf ble en
suksess.
Mens hun var i Paris, leide
hun leilighet av Cérès Franco.
Husleien betalte hun med noen
bilder, som nå henger i Collction Cérès Franco i Montolieu.

fullt: I nabobygningen i Åsgårdstrand har
med gjenstander og rekved som skal bli kunst.

Rose Wylie og Rolf Nesch
Har så Ingerid Kuiters noen favoritter, noen kunstnere som
inspirerer henne?
– Rose Wylie (f. 1934) har vært
en stor inspirasjon. Jeg så hennes bilder da hun stilte ut på
Haugar i 2013. Så liker jeg godt
norske Vanessa Baird. Av de eldre er det Rolf Nesch, Hanna
Ryggen og Lars Hertervig, sier
hun og nevner i rask rekkefølge
Pablo Picasso, Paul Klee, Henri
Matisse og Asger Jorn.
Og så liker hun folkekunst.
Etter en liten pause legger
hun til at hun liker art brut,
også kjent som outsider art, og
ler mens hun lar det henge i luften.

God smak og penger
Det som ikke henger i luften, er
hvem som kjøper kunsten hennes.
– Det er folk med god smak og
litt penger. Og så er det mange
kunstnere som har kjøpt av
meg, sier hun og understreker
samtidig at hun har kunst i alle
prisklasser.
– Det går mest av lakkarbeidene på tre, men det er fordi jeg
har mest av dem.
Det hun derimot ikke har noe
av, er digitaltrykk av malerier.
– Jeg irriterer meg over digitaltrykk av bilder, som kunstneren signerer og nummererer.
Den som kjøper slikt, kjøper
katta i sekken. Det er ikke bra,
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Fanget Hvasser med pensel
En av kunstnerne
som stiller ut på
Gamle Ormelet i
sommer, er akvarellmaleren Nils Forsman.
Svein Lundby
red@oyene.no
416 98 620

Dorthe Endresen forteller at
Forsman bodde på hytta hennes på Hvasser i våres. Han
kom flyttende med tre hunder, og resultatet av oppholdet, før løvet kom, kan du se
på utstillingen.
Dorthe viser oss en rekke
akvareller med motiv fra
Hvasser og omegn.
Forsman er nok ikke like
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kjent som den to år eldre akvarellmaleren, Lars Lerin, også
fra Värmland. Han gjorde seg
sterkt bemerket med utstilling
på Haugar i 2017. Men vi tror at
Forsman med sine Hvasserbilder vil tiltrekke seg en god
del lokal oppmerksomhet.

Bolærne med
ny nettside
Kommunikasjonsbyrået Færd i Tønsberg
vant konkurransen
om å utvikle en ny
nettside for Bolærne.
Den nye nettsiden er
nylig lansert.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Ingerid Kuiters et romslig atelier. Det blir likevel ikke så romslig når rommet er fylt

.Foto: Sven Otto Rømcke
sier hun med en kraft som gjør
at Øyenes utsendte nærmest
ser utropstegnene dirre i luften.

Bilen som brøt sammen
Ingerid Kuiters har levd et langt
mer spennende liv enn det som
kommer fram i et sommerintervju med Øyene. Men hun
har bodd i Danmark, Nederland, Spania, Portugal, Frankrike, Canada og USA.
På Jazzclub Montmartre i København fant hun den nederlandske maleren og jazzmusikeren som gjorde at Ingerid
Paulsen fra Sandefjord ble Ingerid Paulsen Kuiters. Men allerede som tyveåring hadde hun
funnet seg en kunstnerkjæreste
på Statens håndverks- og
kunstindustriskole. Det skjedde da hun og tre guttevenner
fant ut at de skulle dra til Paris i
juleferien.
I Göteborg kjøpte de en gammel Citroën for 500 kroner. Bilen holdt ikke helt til Paris, så
de tok toget resten av veien. I
Paris var det fullt på hotellene,
så gjengen havnet på samme
rom. Etter hvert ble det færre
på rommet, og Ingerid og én av
guttene ble kjærester og ble en
stund i Paris. Der levde de på
rødvin, loff og ost.
Gutten het Terje Brofos, og
de holdt sammen et par år. Terje Brofos ble etter hvert Hariton
Pushwagner, og resten er, som
man vet, historie.

Inspirert av jazz
– Pushwagner er ikke uventet
én av favorittene, sier den bereiste kunstneren. Hun medgir
at mange av verkene hennes
enten er inspirert av jazz, har
jazztitler, eller begge deler. Det
er vel ikke så rart når man har
tilbragt deler av livet med en
nederlandsk jazzmusiker og
med Hariton Pushwagner.
Når vi snakker om de mange
utenlandsoppholdene, kommer Ingerid Kuiters uoppfordret inn på at hun drakk for
mye fram til hun var 40 år.
– Det kom til et punkt hvor
jeg skjønte at nå må jeg slutte.
Det greide jeg. Siden da har jeg
ikke drukket. Det må du gjerne
skrive! Nå har kunstnerne endret seg helt. Når kunstnerkolleger er samlet, blir det litt vin
til maten, og så er alle opplagt
dagen etter.
Slik var det ikke da hun for
mer enn førti år siden var en del
på Hvasser. Der var det en
kunstnerkoloni som festet mye
og sterkt. Det var trolig medvirkende til beslutningen hun tok.
Nå gleder den aktive Åsgårdstrands-kunstneren seg til det
som skal skje på Kunstforeningen Verdens Ende fra lørdag og
i ukene fremover.

Noen sier kanskje at det bare
var naturlig. Åtte av byråets
tretten medarbeidere bor i
Færder kommune. Og styreleder Vidar Ullenrød bor på Teie.
Men så enkelt er det ikke.
Færder kommune inviterte
fire kommunikasjonsbyråer til
byråkonkurranse. De tretten
medarbeiderne i Færd leverte
et tilbud og vant. For å vinne,
måtte byrået tilfredsstille en
rekke kriterier, og bosted var
ikke ett av dem.
Pris var selvsagt viktig, men
det var ikke mindre viktig hva
byrået kunne vise til av tidligere produksjon. I vår heldigitale tid er det avgjørende med
digital utviklerkompetanse.
Det er ikke minst viktig at det
er enkelt for kommunens
medarbeidere å legge inn stoff.
For ikke å snakke om at det må
være enkelt for den som vil til
Bolærne å navigere rundt på
sidene.
– Vi begynte med et forprosjekt sammen med Færder
kommune, for å ramme inn
prosjektet og sikre at vi vet hva
vi skal gjøre, forteller digital
leder Kim Larsen, som har ledet prosjektet. Så går utviklerne og designerne løs på det
grafiske uttrykket og formen.
Han legger til at det er som å
lage en brosjyre. Sidene må ha
en struktur, et skjelett.
– God tekst og gode bilder er
alltid viktig. Kommunen hadde en del bilder og har tatt flere. Vi har levert tekst. Og så
måtte vi finne løsninger som
engasjerer dem som skal se og
bruke sidene. Dessuten har
Færder kommune en grafisk
profil vi måtte holde oss til.

STERKT FÆRDER-LAG I FÆRD: Sju av de åtte Færdmedarbeiderne fra Færder. Fra venstre Paal Bjønness, Nøtterøy;
Rikke Kjendseth, Nøtterøy; Kim Larsen, Nøtterøy; Sally Graham,
Nøtterøy; Caspar Rieber-Mohn, Tjøme; Katarina Grubisic Skovly;
Nøtterøy og Dag Østby, Tjøme. FOTO: SVEN OTTO RØMCKE

Vekst gir utvikling
– Hvis vi ikke vokser, står vi
stille, og står vi stille utvikler
vi oss ikke. Da går konkurrentene forbi oss, sier Paal Bjønness, som er én av eierne av
byrået som var fem personer i
januar 2017.
Færd ble til ved at kommunikasjonsbyrået Spring og
web- og designbyrået Essenz
slo seg sammen.
Parallelt med sterk organisk
vekst ble Marketing Services
fusjonert inn i Færd sist sommer. Nå består byrået av 13
medarbeidere.
– Vi sier ikke at vi skal være
så og så store, men vi må prioritere vekst.
Bjønness forteller videre at
Færd har flest kunder i Vestfold, men rundt 40 prosent av
omsetningen kommer fra Oslo
og andre land. Andre land betyr i denne sammenhengen
mest Tyrkia, siden Tønsbergbyrået har Turkish Airlines
som kunde. Obos har vært
med siden starten, og var den
første kunden som signerte
med Færd.

Veiviser i digital verden
– Etter hvert er vi blitt totalleverandør av kommunikasjonstjenester. Vi har stor
bredde, og som de fleste andre
i bransjen, blir vi mer og mer

digitale. Kundene ser at de
trenger noe på nett, og de tradisjonelle kanalene har ikke så
stor effekt som tidligere. Folk
er andre steder, og man må
være synlig og relevant i alle
digitale kanaler. Kundene erkjenner i økende grad at de har
behov for digitale løsninger,
og mye av våre leveranser
dreier seg om rådgivning og
operativ bistand. Vi blir altså
en veiviser innenfor digitale
kanaler, sier Bjønness.
– Det er mange årsaker til at
vi har vokst, både med tanke
på ansatte og kunder. Én av årsakene er stor vekt på trivsel
og arbeidsmiljø. Alle hos oss
har ansvar for å bidra i dette
arbeidet, og vi bruker mye tid
og ressurser for å bygge en god
kultur. Vi tror vi har lyktes
godt med det, og får stadige
henvendelser fra folk som ønsker å jobbe hos oss. Det er
hyggelig og en fin anerkjennelse. Nylig har vi ansatt to
personer. Begge kom fra andre
byråer, den ene fra Vestfold,
den andre fra Oslo og er en
hjemflyttet vestfolding.
Denne bransjen kan på mange måter defineres som en Oslo-bransje, og mange av medarbeiderne har jobbet i byråer i
Oslo tidligere, avslutter Paal
Bjønness

