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Moderne på tur

Vurderer
app

Tips oss! 33 34 57 77

Det vurderes nå om det skal lages en
tur-app for Færder Nasjonalpark og
Tønsberg-, Nøtterøy- og Tjøme-regionen. Saken har nylig vært behandlet
i Færder nasjonalparkstyre og
styret for besøkssenteret på Verdens
Ende som ønsker at man går videre
med dette.

E-post: red@oyene.no
Nett: www.oyene.no
Facebook: facebook.com/oyeneavis

Kunstekspert på
Tre svært ulike kunstutstillinger hadde
åpning på Tjøme siste
helg i juni: Kunstforeningen Verdens Ende
på Den Gamle Prestegården, Gamle Ormelet og Kilen Galleri.
Øyene tok med seg
kunsthistoriker Morten Zondag fra Kjøpmannskjær til en
forhåndskikk.
sven otto Rømcke
red@oyene.no
416 98 620

GAMLE ORMELET: Maleri

signert Guttorm Nordø.

KUNSTFORENINGEN:

Skulptur signert Pål Vigeland.

Zondag legger vekt på at dette
ikke var et tradisjonelt kritikerbesøk, men en fagkyndig rapport om hva Tjømes tre viktigste gallerier har å vise denne
sommeren.
Han er opptatt av sommerutstillingenes funksjon.
– Sommerutstillingen er kan- KUNSTFORENINGEN: Trykk GAMLE ORMELET: Maleri
skje den arenaen hvor flest signert Elisabet Norseng.
signert Guttorm Nordø.
nordmenn møter billedkunst,
Norseng arbeider i tradisjonen Tjøme i en årrekke, og de kom
sier han.
Det henger sammen med at vi etter Inger Sitter og Jakob Wei- selv til kunstforeningen med
oppsøker erfaringer og opplevel- demann, mens Vigeland har sitt forslag om denne utstillingen.
Men det er første gang de stiller
ser i ferien. Derfor reiser vi til helt egne uttrykk.
Det er dialog mellom kunst- ut sammen.
nye steder, vi møter venner, vi
drar til Legoland og badeland, verkene, og den dialogen blir
og vi går på museer og kunstut- publikum en del av. Dialog har Mangfold på Ormelet
det nok vært i forkant også, for Gamle Ormelet fyller 25 år i år.
stillinger.
de to utstillerne kjenner hveran- Dermed blir årets kunstutstilDialog på Verdens Ende
dre fra før. Begge har feriert på ling og en jubileumsutstilling.
Zondag og Øyene begynte hos
Kunstforeningen Verdens Ende
på Den Gamle Prestegården i
Budal. Der vises utstillingen «1
+ 1» med verk av Pål Vigeland
og Elisabet Norseng.
Pål Vigeland stiller ut metallskulpturer, mens Elisabet Norseng viser akvareller og trykk.
– Dette er en stram og tydelig
kuratert utstilling, sier Zondag,
som liker at den bærer preg av
at den er kuratert av kunstnerne selv. De har fått mye ut av de
hvitmalte rommene på prestegården.
– Det er fascinerende å se
hvordan de myke og fargerike
bildene til Norseng henter styrke fra Vigelands metallskulpturer og gjør dem mer maskuline,
mens skulpturene blir noe mykere i selskap med Norsengs KILEN: Glasskunst signert Geir Olsen.
fargeglade tulipaner.

Der vises verk av noen av de
kunstnerne som har vært på
veggene gjennom et kvart
århundre.
– Med 18 utstillere blir det
en annen type utstilling enn
den på Kunstforeningen Verdens Ende, sier kunsthistorikeren fra Nøtterøy.
Her er det ingen tydelig
hovedutstiller. Det er mer en
typisk sommerutstilling, og
det gir en annen opplevelse.
Man kan nesten bli litt overveldet. Samtidig gir det et
frodig bilde av noe av det
som er skjedd i løpet av
Dorthe Endresens 25 år som
gallerist.
Hun har vært flink til å
oppdage og bringe fram
kunstnerskap som publikum kanskje ellers ikke ville
fått se. Her er Edyta Sobieraj
et godt eksempel. Samtidig
som hun har gitt rom for etablerte kunstnere som Knut
Steen, Fritz Røed, Inger Sitter og Gunnvor Advocaat.
Ellers merker Zondag seg
at Sverre Koren Bjertnæs,
som har gjort seg gjeldende
internasjonalt, har fått god
eksponering. Det gjelder
også Edyta Sobieraj og ny- GAMLE ORMELET: Her ser vi galleristen
kommeren Guttorm Nordø 
som har fått fylle det innerste rommet på utstillingen.
Årets utstillere på Gamle Or- ramikk.
melet er Knut Steen, Gunnvor
Morten Zondag har sans for
Advocaat, Inger Sitter, Edyta So- hovedutstiller Nina K. Lalum.
bieraj, Frank Brunner, Lars El– Hun maler abstrakte bilder
ling, Guttorm Nordø, Thea An- av vegger innvendig og utvendig
denæs, Era Leisner, Nico Wider- og skisser av rom. Og det er diaberg, Monika Verde, Kaare Sto- log mellom bildene hennes.
remyr, Helle Kaarem, Tove Mug- Kunstneren har bodd mye i Itaaas Traavik, Tor-Arne Moen, lia, og inspirasjonen er hentet
Halvor Bodin, Andreas Widerøe der.
Hagen, Henrik Placht og Sverre
Det store maleriet som fyller
Koren Bjertnæs.
den ene veggen, ble malt først,
Inger Sitter, Kaare Storemyr og så er de mindre bildene malt i
og Era Leisner er fra Øyene.
dialog med det vi kan kalle hovedverket. Dessuten maler
Én hovedutstiller i Kilen
Lalum med oljefarger, som tørI Kilen Galleri på Hvasser, hos ker langsomt og er mer krevende
Kari Gjertsen Trythall, finner å bruke. Det er sjelden blant
Morten Zondag en utstilling som kunstnere i dag.
Morten Zondag sier Nina K.
er en blanding av de to utstillingene på Tjøme. Her er det både Lalum er det godt eksempel på
en hovedutstiller, som fyller kunstnerens oppgave, nemlig å
nesten hele det store rommet se det vi andre ikke ser. Det er
nede, og to rom som er mer den også et morsomt poeng at det
typiske sommerutstillingen. Det slitte sjøhusgulvet i utstillingser også her 18 utstillere, og i til- rommet nærmest er i dialog med
legg til ren billedkunst er det maleriene på veggene.
– De to andre rommene er,
smykkekunst, glasskunst og ke-
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Torjussen på Hvasser Numa til Ormelet

En Blest fra sørvest

Hver tirsdag i juli tar standupkomiker André Jerman nye,
kjente komikere med på Hvasser Gjestehus. Det skjer
under tittelen «Jævla Badegjester». Nå til tirsdag er det
Christer Torjussen og Dex Carrington sin tur. Det loves
humørfylte aftener.

– Tre tidligere sentrale medlemmer fra et av Norges
største band, Vamp, er klar med ny satsing. Ta godt imot
Blest, lokker Gamle Ormelet i invitasjonen til lørdagens
konsert. De tre som kommer er Paul Hansen, Torbjørn
Økland og Calle Apeland. – Som navnet Blest bærer bud
om, vil Vamp-tilhengere kjenne igjen det kystforankrede, keltiskinspirerte uttrykket som bygget et av
Norges største band på 90- og 2000-tallet. Men Blest
flyr stødig på egne vinger. Og der moderorkesteret ble
berømt for å synge om sjø og hav, utviser avstikkeren
samfunnsengasjement i sin feiende friske debutsingel,
opplyses det.

Den norske artisten Numa Edema kommer til Gamle
Ormelet i morgen. – Da Numa i 2015 ble presentert for
første gang, så var det mange som lot seg imponere. En
solid, trygg og fiks ferdig utviklet artist på 30 år som
dukket opp ut av det blå. På et snaut år har han gått fra å
være totalt ukjent til å bli en radioyndling med svært
lovende utsikter, heter det i invitasjonen derfra. Artisten
var også på Gamle Ormelet i fjor.

utstillingsrunde

Dorthe Endresen sammen med Morten Zondag ved et bilde av Edyta Sobieraj.
FOTO: SVEN OTTO RØMCKE

KUNSTFORENINGEN: Styreleder Marit Silsand og Morten Zondag ved en metallskulptur signert Pål

Vigeland.

som alltid på Kilen, en frodig samling av mange uttrykk og stilarter,
sier Zondag, som synes det er hyggelig at det fortsatt er bilder av Arne
Bjørnstad i salg.
Utstillerne på Kilen er Mona K. Lalim, Hilde Fystro Vasbø, Morten Juvet, Hilde Vemren, Trond Fredriksen, Irene Scheinemann, Kari Gjertsen Trythall, Arne Bjørnstad, AnneMette Høisæther, Christine Bongard,
Ingeborg Lauten, Anne-Mari Vardenær Syre, Geir Olsen, Victoria Berger,
Lillann Svendsrud, Sally Nossen, Liv
Sundal og Kajsa Cramer.
Arne Bjørnstad, Hilde Fystro Vasbø, Ingeborg Lauten, Anne-Mette
Høisæther og Kari Gjertsen Trythall
er fra øyene.
– Det er all grunn til å bruke både
solskinnsdager og mer regnfylte dager til å besøke de tre galleriene, sier
Morten Zondag.

KILEN: Gallerist Kari Gjertsen Trythall sammen med Morten Zondag
foran et bilde av Nina K. Lalum.

GAMLE ORMELET: En publikummer foran veggen med fra venstre
Knut Steen, Gunvor Advocaat og Inger Sitter.

