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Attraksjon:

Verdens Ende er et
av stedene mange
trekker til.

Gro er datter av de kjente kunstnerne Inger Sitter og Carl Nesjar

Hun dekorerer verdens
Gro Nesjar Greve er
datter av to kunstnere som i stor grad
preget sin samtid. De
to skilte tidlig lag,
men om én sak var de
uansett enige: – Begge var flinke til å presisere at jeg ikke engang måtte tenke på å
bli kunstner.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Det ble hun heller ikke, men
hun har spredd kunst til hundretusener av mennesker over
store deler av verden. Det har
hun gjort fordi hun for nesten
40 år siden begynte med formidling av kunst som skal skape trivsel i lugarer og fellesområder om bord i verdens stadig
voksende flåte av cruiseskip.
Det begynte litt tilfeldig, som
et enkeltmannsforetak, tidlig
på åttitallet. I dag har selskapet
35 medarbeidere i Oslo, Miami
og Madrid og en representant i
Åbo. Hovedkvarteret er i Oslo.
International Corporate Art
(Icart) har utsmykket rundt 200
cruiseskip og har plassert mer
enn 200.000 kunstobjekter om
bord i det som nesten kan kalles
flytende kunstmuseer. Verdien
på kunst og valutakursene
svinger, men det er ikke så galt
å anslå at Icart har formidlet
kunst for rundt 2,5 milliarder
kroner.
Det dreier seg ikke bare om
innrammede bilder og skulpturer. På ett skip kan det være
snakk om opptil 9.500 enheter.
Det blir fort mye når det, for eksempel, skal henges opp et originalbilde på hver av 2.500 lugarer.

– Hardt arbeid
Mye arbeid er det også, for Icart
tar hånd om alt fra valg av gjenstander og løsninger til innkjøp
eller produksjon og montering.
– Jeg pleier å spørre nyansatte om de tror det er morsomt å
arbeide her. Det er det ikke. Det
er hardt arbeid, sier Gro Nesjar
Greve.
Det begynte i det små. Gro
studerte kunsthistorie, littera-

tur og historie ved UiO og ble
cand.mag. Ved siden av jobbet
hun for galleriene Riis, Artes og
Aktuell kunst.
Hun hadde nok noe av selvstendigheten med seg fra sine
foreldre. Så i 1980 startet hun
sitt eget corporate art-selskap i
Oslo. Hun kjente mange innen
næringslivet og tenkte det kunne være et marked for kunstformidling til kontorer og andre
arbeidsplasser. Så meldte tilfeldighetene seg.
– Under en flyreise ble jeg sittende ved siden av cruisearkitekten Petter Yran. Jeg fortalte
hva jeg drev med for tiden, og
han var arkitekten som arbeidet med «Sovereign of the
Seas» for Wilhelmsen-selskapet RCI og med svært mange
andre cruiseprosjekter.
Etter at Gro var ferdig med å
fortelle om sitt prosjekt, var
Petter Yrans korte bemerkning:
«Kom på kontoret mitt mandag
morgen».
Dermed var det gjort, og tonen og retningen var fastslått
for det som skulle bli kunstnerdatterens livsvei og levebrød.
Forretningsideen var å skaffe
kunst og utsmykning til bedrifter, hoteller og cruisenæringen,
som raskt ble hovedkunden.
Det viste seg at behovet var
stort, fordi markedet begynte å
interessere seg for kunst. Da
måtte cruiserederiene tilpasse
seg.

Mye å tenke på
– I starten var det mye rederhustruer som fikk den oppgaven, som hos Wilhelmsen hvor
de gjorde en flott jobb. Men det
ble for stort. Det er dessuten så
mange hensyn å ta. Kunsten
må tåle 500 ganger det vanlige.
Du må ta hensyn til hvor på skipet kunsten skal vises. Det er
ikke likegyldig hvor en tung
skulptur blir passert, og materialene må være brannsikre.
Og når Wilhelmsens rederi
først er omtalt, forteller hun at
nettopp RCI har vært, og er,
Icarts største kunde, uansett
om man regner i volum eller
kroner.
Så har brødrene Arne og Gert
Wilhelmsen hatt noe å snakke
med Gro Nesjar Greve om når
de møttes på Tjøme.
– Hurtigruten. Torstein Ha-

gen og Virgin Cruises er andre
kunder. Det er sjelden vi blir
oversett, men vi begynner å få
konkurrenter. Det er sunt.
Øyenes utsendte blir litt
svimmel ved tanken på at et
skip skal utsmykkes med 9.500
gjenstander.
– Hvor begynner man, og
hvordan jobber man?
– Det begynner med at vi prøver å få oppdraget. Så må vi bli
enig om budsjett. Når det er
gjort, forsøker vi å komme inn i
hodet på kunden. Mye avhenger av hva slags skip det er. Vi
samtaler med eiere og/eller
toppsjefer og designere, og så
kommer vi med forslag, som er
omfattende og svært detaljerte.
– Blir resultatet en form for
kunstmuseum?
– Bare om eieren har et forhold til det. Thorstein Hagen
har det og RCI. Men ellers får vi
frie hender, og det er en enorm
tillitserklæring. Jeg pleier å si at
det er to du må stole på her i
verden; tannlegen og kunstkonsulenten.
Når det er sagt, forsøker vi å
legge det opp med en paraply
eller en rød tråd. Det er delvis
fordi vi begynte å lage kunstkataloger for hvert skip. Da forsøker vi å finne en fellesnevner
som gjennomsyrer skipet.
Kunsten må oppleves ulikt fra
skip til skip.

Nytteeffekten
Gro Nesjar Greve lever i et marked der rederiene bygger serier
med helt like skip. Da må
kunsten skille. Det er en viktig
forskjell mellom et cruiseskip
og et galleri eller museum.
Mange reiser på langvarige
cruise. Det hender at de skal
leve med den samme kunsten i
én eller flere måneder.
– Da kan ikke kunsten være
kjedelig, og vi må tilby objekter
som folk kan kommunisere
med, sier Greve, som forteller
at kunsten i tillegg har nytteeffekt:
– Det er et kjent fenomen at
passasjerene ikke alltid husker
hvilket dekk de bor på eller lugarnummeret sitt. Men de kjenner igjen kunst. Da gjør kunsten
det lettere å navigere i skipenes
mange korridorer.
Mange tror at vi bare leverer
bilder. Men det vi leverer minst

KJÆRE MINNER: På kjøkken veggen har Gro Nesjar Greve to bilder foreldrene
Blomsterbukettene til høyre har Inger Sitter trolig malt da hun var ti, 12 år gammel,
Nesjar hjemme på kjøkkenet i 1936 da han var 16 år gammel. 
av, er bilder. Vi bruker mye videokunst om bord. Dertil objekter, tekstiler, relieffer og
skulpturer.
Kunstformidleren i Hulebakkveien kommer med noe
som nesten er en bombe i en tid
det snakkes så mye om kunstnernes frihet.
– Nesten alt vi kjøper inn er
bestillingsverk, sier hun og
minner om at hvis du leser
kunsthistorien, er ikke dette
nytt. Historisk har kunst vært
bestilt av kirke og adelskap. De
visste hva de ville ha, sier hun
og legger til at jo større kunstnerne er, desto lettere er de å
jobbe med.
– Det meste av de 9.500 objektene er bestilt av oss, og
halvparten er lugarbilder eller
lugarutsmykning.
Med så mange kunstobjekter
og så mange forskjellig passasjerer, hender det at noe ikke
faller i helt god jord. Men det
skjer ikke ofte.
– Vi har måttet ta ned noe.
Ofte er det temaer i trappeløpene. Et sted skulle det være por-

tretter, og blant bildene var en
Khomeini-karikatur
signert
Finn Graff. Det bildet ble stoppet av rederiet før det rakk å
komme opp på veggen. Vi hadde tenkt at det kunne fungere
som ledd i en helhet.

Jeg pleier å
spørre nyansatte
om de tror det
er morsomt å arbeide her.
Det er det ikke. Det er
hardt arbeid!

"

Foreldrene
– Hvilken betydning har dine
foreldre hatt for ditt yrkesvalg?
– Sikkert veldig stor. Siden de
så sterkt frarådet meg å bli
kunstner, var det nærliggende å
velge den andre siden av bordet. Men det er det området jeg
kan best. Det betød mye i den
forstand at jeg følte meg tryggere. Mange er kanskje litt redd
for kunstnere. Jeg hadde, eller
har, heller ingen redsel for å
spørre dem om noe andre kanskje ikke ville spurt om. Som å
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Skal snakke om reiselivsstrategi
Tønsberg og Færder
skal utvikles videre
som reisemål, og innbyggerne inviteres til å
komme med innspill.
Tor Aslesen
tor@oyene.no
416 98 620
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I kveld er det for eksempel et
møte om saken i Tønsberg og
Færder bibliotek.
Kommunene har gått sammen
om å utarbeide en besøksstrategi
og er i gang med et prosjekt for
reisemålsutvikling.
Reisemålsutviklingen
gjennomføres etter modell fra og i
samarbeid med Innovasjon Norge.

På møtet i kveld, hvor påmeldingsfristen har gått ut, er det temaer som: Innbyggerens erfaringer med reiselivet, erfaringer fra
andre kommuner som satser på
reiseliv, lokalsamfunnet som
ramme rundt reiselivet, bærekraftig reiseliv; økonomisk, sosialt og miljømessig og kommunene og innbyggeren som vertskap.
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cruiseskip
– Mamma var selv strengt
oppdratt, og det er en fordel å
ha god oppdragelse!
– Du er datter av to fremstående kunstnere, og du valgte
utsmykning som yrkesvei. Fikk
dine foreldre noen glede av
det?
– Det gjorde de. De var så etablert at det ikke var noe problem å foreslå dem. De fikk store oppdrag for RCI, og begge
fikk gjøre ting de ikke hadde
gjort før. Det var hyggelig å gjøre ting sammen med dem.
– Jeg har fått følge enkeltkunstneres utvikling. Som med
George Cutts. Få redere i dag
kunne hatt råd til å kjøpe en av
hans skulpturer. Og en italiensk
reder sendte meg til Etiopia for
å se på ny afrikansk kunst. Det
kunne jeg ikke gjort på egen
hånd. Og så har jeg fått treffe
mange fantastiske mennesker,
på alle plan, fra skipsmekanikere til redere.

Arven
malte i sin tidlige ungdom.
altså rundt 1939/40. Stillebenet malte Carl
FOTO: SVEN OTTO RØMCKE

ta med gardinprøver til Jakob
Weidemann og spørre om han
ville male noe som matchet det
stoffet.
– Hvordan var kunstnerne
Sitter og Nesjar å vokse opp
med?
– Jeg har ingenting å sammenligne med, men det var
ikke noe av den klassiske
kunstnermyten med rødvinsflekker og utagerende raving.
Så jeg føler at jeg hadde en veldig normal og rik oppvekst.
– Og så er jeg takknemlig for
at jeg fikk møte alle de menneske jeg fikk møte. Ikke alle har
sittet på fanget til Picasso, besøkt ham mange ganger og
brevvekslet med ham. Jeg fikk
dessuten reise mye. Foreldrene
mine ville at jeg skulle oppleve
mye, så jeg fikk nok oppleve
mer enn de fleste. Nedsiden var
at pappa reiste mye og var lite i
Norge. Men jeg ble ofte tatt
med, og det har jeg praktisert
med min datter også. Det er
bedre å bli tatt med enn å ligge
hjemme, sier hun og legger til
at hun ble strengt oppdratt.

Gro Nesjar Greve er enebarn.
Det betyr at hun er alene om å
forvalte arven etter moren.
– Mamma var et ordensmenneske, så jeg kontaktet Ole Rikard Høisæther for at han skulle lage en œuvre-katalog over
alt hun har laget. Da fikk jeg i
tillegg oversikt over all grafikken.
Når det gjelder min far, var
det desto mer komplisert. Derfor var det bra at vi i år fikk til en
skikkelig utstilling på Bølgen i
Larvik. Utstillingen i Larvik var
viktig. Den viser at min far var
noe mer enn mannen bak Picasso-relieffet på den rivningstruede Y-blokken og Sylvetteskulpturen Larvik ikke ville ha.
Her får jeg trukket fram de sidene ved ham som er mindre
kjent.
– Jeg forsøker å ta vare på
dem begge, uten å gjøre det til
en livsoppgave, sier hun og legger til at hun synes det er hyggelig at Kari Gjertsen Trythall i
sommer ville ha med faren i
sommerutstillingen på Kilen
Galleri.

Er mye på Tjøme
Mannen, Halfdan Greve, er arkitekt og designer. Hun traff
ham gjennom jobben, hvor han
var med å designe en lang rekke

skip.
Gro Nesjar Greve sier hun og
mannen er på Tjøme hele sommeren og så mye de kan resten
av året. Også om vinteren. I tillegg har de hus etter Inger Sitter
i italienske Villa Faraldi. Hvor
mye de rekker å være der, vet
ikke Øyene noe om.
I Oslo har de hus på Bygdøy.
Der er det leilighet som kan disponeres av nevø eller døtre og
barnebarn. Dermed har de
noen som kan ta seg av ekteparets tre hunder når de er på sine
stadige reiser.
– Jeg er veldig familiekjær,
fordi vi alltid har vært så få. Jeg
har vært flink til å hegne om familiemedlemmene og få dem
til å bo her på Tjøme. Vi er blitt
en kjerne jeg er veldig opptatt
av.
Samtidig er jeg svært opptatt
av jobben min, selv om jeg i ti år
har arbeidet intenst for å trappe
ned. Det tar på å jobbe på tvers
av to tidssoner i mange år, sier
hun, men synes ikke det er så
rart at det er blitt sånn.
– Jeg er oppvokst med at man
må gjøre en innsats. Det er ofte
en sammenheng mellom innsats og fortjeneste.

Tv hjelp /
Vaktmester
TV-hjelp,
Parabol-/Antenneservice,
Vaktmesteroppdrag,
Monteringsoppdrag, Maling,
Utvendig vask, Trefelling,
Beskjæring, Hagearbeid
og Montering av
robotgressklippere

DigitalTv AS
Tlf: 901 97 300

facebook.com/digitaltv.no

Familien involvert
– Mitt forhold til Tjøme begynte
fordi jeg hadde en venninne
med familiested nedenfor Mølledammen. Og så hadde mammas foreldre sted rett nedenfor
Vrengenbroen på Nøtterøy-siden. Mamma og jeg kjøpte
sammen en hytte ute på Verdens Ende for tretti års tid siden. Etter hvert leide vi to sommere et hus på Hvasser. Da det
tok slutt, fant vi huset i Hulebakkveien, som er blitt bygget
ut i flere etapper. Det har vi aldri angret på, sier hun og legger
til at akkurat nå er hun ofte i
Oslo, fordi hun er veldig opptatt av at hun om kort tid skal
bli bestemor.
Også på jobben er familien
sentral.
– Stedatteren min, datteren
min og min manns nevø jobber
alle hos International Corporate Art.
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Lyst på nytt, lekkert gulv?
Ta kontakt for tilbud i dag: & 986 11 598
Vestfold gulvsliperi utfører restaurering, sliping
og totalbehandling av alle typer tregulv og parkett.
Vi utfører også arbeid på andre områder som for eksempel
trapper, benkeplater og dørterskler.

vestfold.gulvsliperi@gmail.com | www.vestfoldgulvsliperi.no

