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tema: sommer på øyene

Øyene

Onsdag 24. mai 2017

Hvasslendingen som brenner for kunstnernes sak

Tilretteleggeren

Lørdag den 10. juni
åpner Vestfold Kunstsenter i Øvre Langgate
i Tønsberg sin sommerutstilling. Det
gleder daglig leder
Kristin Røed fra Hvasser seg til.
Sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Hun kan nemlig da ønske velkommen til årets bredeste visning av Vestfolds profesjonelle
billedkunstnere og kunsthåndverkere.
– Hvem som kommer til å pryde vegger og bord, vet vi ennå
ikke. Fristen for å melde seg på,
er to uker før utstillingsåpningen. Men det blir cirka 50 kunstnere, så det er en frodig utstilling, med stort mangfold, sier
Røed.
Prinsippet er at bilder og gjenstander selges rett fra veggen og
bordet, og når et verk er solgt,
blir et nytt tatt fram.
– Dermed er dette en utstilling
som endrer karakter under marsjen. For at alle skal få plass på
utstillingen, viser den mest mindre verk. Men om de besøkende
ser noe de liker, formidler kunstsenteret gjerne kontakt med
kunstnerne for den som vil se
mer. Det er blant annet derfor vi
er her, sier Kristin Røed.
– Sommerutstillingen og juleutstillingen er utstillinger for
kunstnerne som eier oss. Her
blir det både unge, nye og godt
voksne, etablerte kunstnere.
Det er en viktig utstilling å få
med seg. Her vises mye god billedkunst og kunsthåndverk, og
det er i alle prisklasser. Så her er
det noe for alle.
Sommerutstillingen vises helt
til skolestart.

Plukkes ut
Resten av året har kunstsenteret
fem til seks utstillingsperioder,
og der slipper kunstnere fra hele
landet til. De må til gjengjeld
igjennom et trangt nåløye.
I samtalen med Øyene, er

Kristin Røed opptatt av at Vestfold Kunstsenter er nettopp det;
et kunstsenter for hele Vestfold.
Derfor er hun ikke helt fornøyd
med øyenes lokalavis, som hun
synes er litt for opptatt av at
kunstnere som omtales må være
fra øyene. Det er ikke lett for Øyenes medarbeider å nå fram
med argumenter om at det er lokalstoffet som er Øyenes berettigelse, og at det er lokale navn
og ansikter som er limet mellom
lokalavisen og leserne.
Vårens utstilling på kunstsenteret var for øvrig med Jan Radlgruber. Han er en nestor innen
norsk billedkunst og trakk både
publikum og anmeldere fra
Oslo. Da er det selvfølgelig stas
at han i tillegg bor i Vestfold og
på Nøtterøy.

Bor på Hvasser
Selv bor Kristin Røed (62) i Motellveien på Hvasser. Hun er datter av billedhuggeren Fritz Røed
(1928 – 2002) og er vokst opp i
kunstnerkolonien på Bøler i
Oslo. Der var hun blant annet
nabo med kvinnen som på den
tiden var alle barns favoritt, forfatteren Anne Cath. Vestly, og
hadde kunsten tett innpå livet.
Senere flyttet hun til Groruddalen og ble leder for en kommunal fritidsklubb. Hun organiserte livet slik at hun først fikk
barn, men etter noen år fikk hun
lyst til å studere. Da fant hun ut
at hun skulle dra til Rogaland,
som hun hadde tilknytning til
fordi faren kom fra Bryne. Dermed ble det kulturlinjen på Distriktshøyskolen i Rogaland.
Hele familien flyttet til Stavanger og bodde der i to år.
Deretter gikk ferden tilbake til
Oslo og Ullevål Hageby. I Oslo
ble hun daglig leder for Musikkens hus på Grünerløkka. Det
huset rommet det meste av musikklivets landsforeninger; alt
fra Trekkspillernes Landsforbund via Ny Musikk til Korforbundet. Der fikk hun anledning
til å samarbeide med mange
som var daglig leder i organisasjoner og lærte mye av det. Så
fikk hun lyst til å studere mer.
Denne gang ble det mellomfag i

kultursosiologi. Der var hun heltidsstudent ved siden av å være
småbarnsmor og jobbe i full stilling.
I 1992 sluttet hun i Musikkens
Hus og ble intendant i Oslo
Kunstforening, hvor hun var til
sommeren 2000.

Lengtet mot sjøen
– Da ville vi nærmere sjøen. Det
satt i meg fra barndommens besøk på Bryne. Dessuten hadde
jeg om sommeren i oppveksten
vært mye hos min mors venninne, Gudrun Simonsen på Sandø.
For meg er det barndommens
jordbærsted. Da vi bodde i Stavanger, hadde vi lært oss å gå ut
og se på havet når det er storm,
for å komme nærmere elementene.
Hun vil ikke ta æren for at billedkunstneren Inger Sitter senere flyttet til Tjøme, men ser ikke
bort fra at det kan ha vært en
viss smitteeffekt. Inger Sitter
hadde vært nabo blant kunstnerne på Bøler, og de hadde
bodd i samme nabolag i Italia, i
byen Villa Faraldi, hvor familien
Røed hadde hus.
– At Inger Sitter flyttet til øyene, ga grunnlag for mye og nær
kontakt. For meg som var opptatt av kunstpolitikk, var det
mye å snakke om, og jeg lærte
masse av Inger.
Kristin Røed kom til øyene og
Hvasser uten å ha noen jobb å gå
til.
– Egentlig skulle jeg ikke jobbe
mer med kunst. Jeg hadde mange eksotiske tanker om hva man
kunne gjøre på Hvasser. Men jeg
ble tipset om en ledig jobb i det
som da het Vestfold Kunstnersenter, og så ble det den jobben.
Jeg hadde ikke tenkt å bli lenge,
men arbeidet var så interessant,
fordi det var stadig nye utfordringer og fordi jeg trivdes veldig godt.
Senterlederen er opptatt av
kunstnernes vilkår og rammer i
samfunnet. Det er den største
motivasjonen. Samtidig har stillingen en kjempebonus. Seks
ganger i året får hun og kunstsenteret åpne en ny utstilling.
Det er hver gang som å være på
et nytt sted.

En tilrettelegger

GRØNN BENK: Mye blir plantet og høstet i Kristin Røeds hage på
Hvasser. Det meste er før eller senere innom arbeidsbenken som ligger
strategisk til midt i hagen.

Kunstsenteret startet i Larvik i
1983 og flyttet til Tønsberg og
ble samlokalisert med Haugar
Vestfold Kunstmuseum i 1995. I
2005 fikk kunstsenteret egne lokaler i Øvre Langgate 28. Da
hadde kunstsenteret én heltidsstilling, samt helgeverter.
Selv sto hun for alt fra daglig
drift med snømåking og føring
av regnskap til det å sette opp
utstillinger, skrive pressmeldinger, ha kontakt med kunstnere
og være sekretær for styre og
kunstnerisk råd.
– Det hjalp godt da vi fra 2016
fikk økt tilskudd fra fylkeskommunen og kunne ansette billedkunstneren Ellen Rishovd Karlowicz fra Veierland i en 50 pro-

sents stilling som formidler.
Hun hadde vært inne i et engasjement tidligere. Da fikk vi vist
hvor viktig det er med en formidlerstilling. Karlowicz har ansvar for produsentnettverket
som står bak Den kulturelle skolesekken. Og så holder hun kontakt med pressen og med utstillerne. Hun gjør en kjempejobb.

De viktige oppgavene
Hva er så det viktigste Kristin
Røed gjør?
– Min rolle er rollen som tilrettelegger. Det trives jeg godt
med. Kunstsentrenes oppgave
er enestående i norsk sammenheng. De vokste fram i 1970- og
1980-årene i forlengelsen av
norsk kunstpolitikk og ønsket
om et desentralisert bosettingsmønster også for kunstnere.
Kristin Røed sier hun jobber
back stage for å bedre kunstnerens kår og front stage for å vise
hva de gjør. Da blir utstillingene
viktige. Det er åpent for alle å
søke.
– Vi får rundt 100 søknader i
året fra profesjonelle, kvalifiserte søkere, og så er det fem, seks
som får utstillingsplass. En jury
fra kunstnerne i Vestfold velger
ut hvem som får stille ut. Juryens oppgave er å løfte fram nye
kunstuttrykk og kunstnerskap
den mener er viktige i samtiden.
Alle stiller i utgangspunktet
likt, men juryen føler et ansvar
for å løfte fram unge kunstnere
som etablerer seg i Vestfold og
viktige kunstnere som bor i
Vestfold.

Kunstleden
Det er sikkert flere enn Øyenes
medarbeider som i 2003 gledet
seg over den store, rosa fisken
som noen uker svevet over
Slottsfjelltårnet.
Det var et
kunstprosjekt initiert av Vestfold Kunstsenter.
Slike, om enn ikke like synlige, prosjekter jobber Kristin
Røed med hele tiden. Nå arbeider hun med kunstsenterets
femte kunstanlegg. Det har fått
tittelen Kunstled Vestfold.
– Vi håper at Veierland skal bli
ett av stedene i kunstleden. Nå
snakker jeg med sponsorer, og vi
trenger flere. Vi har fått med oss
fylkeskommunen. Og vi ønsker
å få med oss tre kommuner og
en norsk, en skotsk og en islandsk kunstner på hvert sitt
prosjekt, sammen med en lokal
kunstner fra de aktuelle stedene. Dessuten samarbeider vi
med byen Dumfries i Skottland.
Dumfries har samarbeidet med
Vestfold tidligere. Området har
hatt besøk av vikinger, krigsseilere og soldater under Den annen verdenskrig og hvalfangere.
Flere vestfoldinger har slekt i
Dumfries. Det er nærheten til
havet som binder oss sammen.
Prosjekter som Kunstleden gir
mulighet til direkte kontakt med
publikum over større deler av
Vestfold, gir Vestfold-kunstnere
mulighet til å være med i slike

prosjekter og gir vestfoldinger
anledning til å oppleve noe som
er annerledes og uventet.

Formidling
Den kulturelle skolesekken er
også en sentral oppgave for alle
landets 15 kunstsentre, og
kunstsentrene har en egen pool
av kunstnere som er kunstkonsulenter for offentlige bygg.
I Øvre Langgate 28 har Kristin
Røed ansvar for å utvikle et
kompetansemiljø i Vestfold. Hovedoppgaven er å skape et fagmiljø og dele det med Vestfold.
– Vi arbeider på alle plan med
at Vestfold-kunstneres kompetanse blir brukt, og ikke minst at
det offentlige bruker den kompetansen, sier den engasjerte
kunstformidleren.
Et kunstsenter er viktig for
kunstnerne. Det å være kunstner er et ensomt yrke, og kunstnerøkonomien er mer enn noensinne et tema. Derfor er det flott
at vi har godt samarbeid med
både fylkeskommunen og kommunene.

Kunsten står sentralt
Kristin Røed har arbeidet med
kunst hele livet. Men selv om
hun er datter av en kunstner og
bestandig har hatt kunstnere
rundt seg, er det å arbeide for
kunstnerne, og det å være daglig
leder og tilrettelegger, som er
hennes felt.
– Noe av min motivasjon er å
bruke min energi til beste for
kunstnerne og fremme deres
kompetanse, sier hun.
Derfor er hun i tillegg styreleder i Bono, som er den norske
opphavsrettsorganisasjonen på
billedkunstområdet.

Villa Faraldi
Også privat er Kristin Røed opptatt av billedkunstens kår. Familien har opprettet et minnefond
til farens minne med overskuddet fra en skulpturpark i Bryne
sentrum. Den holdt faren på
med da han døde, og familien
bisto med å få den sluttført.
Fritz Røed var en entusiastisk
igangsetter og drivkraft bak Villa
Faraldi internasjonale kulturfestival. Den festivalen har vært arrangert hvert år fra 1983 til 2012.
Røed var opptatt av at det skulle
være kunstutstillinger i forbindelse med festivalen, og det var
det familien ønsket å videreføre
ved å starte minnefondet.
Nå gir fondet hvert annet år
støtte til en norsk kunstner som
bor og arbeider en periode i Villa
Faraldi. Norske kunstnere i byen
har etablert et velhus med utstillingsmuligheter, kunstneren får
bruke Fritz Røeds atelier, og
kommunen stiller en svært enkel bolig til rådighet.
Billedkunstneren Ulla Marit
Brantenberg var den første som
fikk støtte fra fondet. Til nå har
åtte kunstnere dratt nedover, og
det er klart for en ny i 2017.
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I HAGEN PÅ HVASSER: I den frodige hagen i Motellveien lå det en gammel låve. Den gjenoppbygget Kristin Røed og mannen, for at Fritz Røed kunne ha den som atelier på sine
Foto: Sven Otto
eldre dager. Dessverre døde han før det ble aktuelt. Men her ved atelierets endevegg gleder Kristin Røed og familien seg over naturen og nærheten til sjøen. 
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Tannlegene i Teiegården

• Borgheim frisør
Drop in

Sentrumsbygget,
Kirkev. 213, Nøt
øtterøy
t øyy

Tlf. 33 38 41 60
• Grand Frisør Tjøme

Sentrumsbygget, Tjøme

Tlf. 33 39 02 75
• Trix frisør

Smidsrødveien 15, Teie

Tlf. 33 32 03 39
• Trix Klippotek
KUN DROP IN

Hjemsengveien 177,
Hjemseng

• Le Monde frisør

Håndverkssenteret
Smidsrødv. 45, Nøt
øtterøy
t øy

Tlf. 33 32 06 61
• Klippoteket Teie

Bellevuesenteret
Ørsnesalleen 37, Teie

Tlf. 33 32 25 10/
907 13 779

Tannlegene Wille, Norveel og Grøstad

• Vi har en moderne utstyrt tannklinikk hvor vi blant annet utfører det siste
innen kosmetisk tannpleie, avansert implantatbehandlig og amalgamfjerning med spesialutstyr.
• Egen tannpleier med spesielt fokus på forebygging og behandling av
tannkjøttsykdom.
Tannlegene – Jon Unger Norveel – Jon Camillo Wille – Kyrre Grøstad.

Vi har kapasitet til å ta imot nye pasienter.

Telefon 33 30 48 70 for timebestilling

