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Så godt som alle har merket at det fine været har styrt mulige besøkend

Slik ble sommeren for galle
Tjøme Golfklubb: Astrid Lien kunne glede seg over god

interesse for verkene sine. 

Foto: Sven Otto Rømcke

FIGURLANDSKAP: Claude Robitaille står her foran en vegg der
han viser mange av sine små, muntre figurer.


Foto: Sven Otto Rømcke

Kunstforeningen
Verdens Ende: Runa Boger

og Ulla Mari Brantenberg stilte ut
i Kunstforeningen Verdens Ende.


Foto: Kaare Weider

Øyene har bedt galleriene på øyene om
rapporter fra sommerens aktivitet. Ingen
er direkte misfornøyd.
Sven Otto Rømcke
red@oyene.no

Men så godt som alle har merket at det fine været har styrt
mulige gjester mot strand og
sjø. Her er korte oppsummeringer fra dem som har svart, og i
den rekkefølgen de har svart.
Kilen Galleri
Kari Gjertsen Trythall melder
om en sommer som ikke ble så
bra som i fjor. Hun gir det fine
været skylden for mindre besøk, og derfor heller ikke så
godt salg. Det er svært blandet
hva folk kjøper. Men hun har

Bestemorshage: Her har salget vært godt i sommer. 
solgt glass og keramikk, og er
rimelig fornøyd med salget av
verk av blant andre Arne
Bjørnstad, Therese Nortvedt
og Hakon Bleken samt av hovedutstiller Björg Thorhallsdottir.
Tjømedalen Atelier
Claude Robitaille melder om en
stille sommer. Det skyldes naturlig nok at galleriet bare holdt
åpent for avtalte besøk. Men
sommeren er brukt til å utvikle
en ny salgsform. Det er stilt ut
mengder av torsoer i keramikk
rett innenfor porten. Der er det
åpent hele døgnet, og besøkende kan velge sin favoritt og be-
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Bestemorshage
Gerd Gellein Merkesdal i Bestemorshage satset også denne
sommeren på en kjøp- ogvipps-bod utenfor hageporten.
Hun melder om godt salg av pelargoniastiklinger, stauder, urter og denne sommeren også
kopper fra avdelingen «Vakkert
Brukt». Bestemor var så fornøyd at hun forlenget sesongen
frem til skolestart.

ingen tilbød Kunst på Kyststien – Husøy! Leder Eva Wold
Eriksen sier det ble så vellykket at det skal gjentas hver
sommer fremover. Vandringen hadde tre stasjoner:
Idrettsplassen, Søndre Brygge
ved Borge Hotell og kaia til Ole
III. Underveis møtte vandrerne sju utstillere. Alle solgte, og
maritime motiver var i vinden.
Planen er at det blir åpent galleri
hver søndag fremover. Og da i
Allaktivitetshuset på Husøy.

Nøtterøy kunstforum
Nøtterøy kunstforum oppnådde ren folkevandring da foren-

Kunstforeningen
Verdens
Ende
Hos KVE var sommeren preget

tale med Vipps.

av glasskunstneren Ulla-Mari
Brantenberg og tekstilkunstneren Runa Boger. De hadde samarbeidet om utstillingen, og
den var kuratert med tekstil og
glass som passet sammen. Foreningen melder om jevnt godt
besøk i hele perioden. Anslaget
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Kunstforeningen Verdens Ende

Kunstnerpar stiller ut sammen på Tjøme
I lokalene til Kunstforeningen
Verdens Ende er det duket for
flere utstillinger denne høsten.
Fra 11. til 17. september er det
kunstnerparet Monica Fagerlie og
Alberto Cionci som stiller ut her.
Hun med malerier og han med
skulpturer.
Alberto Cionci kunne du lese
om i Øyene for en liten stund

siden.
Italienske Alberto måtte holde
seg hjemme i en hel måned da
han i godt voksen alder ble
smittet med vannkopper. Ute av
stand til å sitte med hendene i
fanget, sendte han kjæresten
Monica til Roma for å kjøpe en
pakke leire – og hun oppdaget
plutselig at hun var gift med en

kunstner.
Det har blitt mange skulpturer
etter dette, og noen av dem kan
du se på Tjøme disse dagene.
Monica Fagerlie stiller altså ut
malerier samtidig. Hun er
utdannet i Roma som kostyme/
motedesigner, og begynte senere
å studere på Universitet i Sør-Øst
Norge, hvor hun har tatt bachelor

i industridesign og master i
shipping management.
Fagerlie har i dag fast stilling
ved universitetet, og i sommer
kjøpte kunstnerparet hus på
Nøtterøy og bor her. Paret har for
øvrig fortsatt et hus i Roma så de
pendler noe, bl.a. med tanke på
en rideskole som de har her og
som i det daglige driftes av andre.

nde mot strand og sjø

eriene på øyene

Kilen Galleri: Björg Thorhallsdottir var hovedutstiller hos Kari Gjertsen Trythall i Kilen i sommer.
ligger på cirka 50 besøkende
per dag. Gledelig med mange
unge besøkende var det også.
Gjennomgående veldig positive tilbakemeldinger på utstillingen. – Rent, vakkert og interessant, sa publikum.

Tjøme Golfklubb
Astrid Lien viste utstillingen
Kalligrafiske hester i kafeen på
golfklubben. Det var ikke noe
dumt sted å ha utstilling når
sommeren var så fin. Det ga
godt besøk, og halvparten av
utstillingens hester fikk nye ei-

ere. Det var også stor interesse
for filmen som viser hvordan
de kalligrafiske hestene blir til.
Tjøme Kunst og Håndverk
Leder Kari Kjølner kan også
melde at varmt sommervær ga
lite galleribesøk i forhold til tid-



ligere år. TKH merket dessuten
stor konkurranse med mange
utstillinger på Tjøme og Hvasser. Foreningen er likevel fornøyd med salg av håndverksprodukter innenfor ulike felt,
malerier og fotografier. Utstillingen i år kan ikke sammenlig-
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nes med fjoråret, fordi i år ble
den holdt i egne lokaler på Øvre
Haug gård, med plass til halvparten så mange deltakere som
det før har vært i gymsalen på
Tjøme ungdomsskole.

