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Nøtterøy kulturhus

Forlenger gavekortfrist
Nøtterøy Kulturhus har avlyst og utsatt en rekke forestillinger. Det
betyr at det å få brukt gavekortet innen fristen går ut blir vanskeligere
for mange.
– Derfor har vi besluttet at alle gavekort med utløpsdato fra 12. mars til
31. desember 2020 blir forlenget. Den nye utløpsdatoen for disse
gavekortene settes til 1. mai 2021, opplyser kulturhuset.

– Jeg liker keramikk
– Jeg har litt problemer med
å kalle meg kunstner, sier
Anne Berg Edvardsen i
Dalen på Tjøme. Det problemet deler hun neppe med
dem som har sett hennes
mange, og svært forskjellige, keramikkverk.
sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Selv synes hun at hun sprer seg litt for
mye. Hun er lærer og keramiker og sier
at hun varierer voldsomt fra bruksting
til kunst, og tilbake.
Om våren lager hun bruksting til sommerens markeder. Om høsten dreier det
seg om kunst til utstillinger før og oppunder jul. Og så holder hun kurs i de forskjelligste keramikkdisipliner. Samt at
hun er lektor på Tjøme ungdomsskole.
Der underviser hun i kunst og håndverk
og i norsk. Planen nå er å ta ti ekstra studiepoeng i fransk. Hun elsker språket og
vil øke kompetansen. Grunnfag i språket er allerede på plass, hun har undervist i fransk i mange år og skal ha en
klasse til neste år.
Dessuten er hun del av det gryende
kunstnerkollektivet i Dalen. Der hadde
hun i julen utstilling sammen med Karin
Riisager, Claude Robitaille, Signe C.
Thoresen Robitaille, Ane Sand og Caroline Berg.

Artsmangfold og truede arter
Øyene intervjuet Anne Berg Edvardsen
på telefon. Det var i den tiden alle de
store inngrepene i hverdagen ble forkynt. Da var det ikke naturlig å sitte i intens samtale med kunstneren over bordet i keramikkverkstedet på Dalstoppen.
– Hva går rundt i hodet på en kunstner
på en dag som denne?
– Akkurat nå er jeg mest opptatt av å
holde oppmerksomheten rettet mot
kunsten, fordi det er så mye annet i hodet mitt. Det er vanskelig å være konsentrert. Jeg sitter og pusser på ting jeg
har laget, mens jeg tenker på det som
skjer.
Nå jobber hun med en stor knokkel i
keramikk.
– Jeg liker å arbeide med noe som er
konkret, som artsmangfold og truede
arter. Det var det jeg jobbet med før korona dukket opp og tok oppmerksomheten bort fra klima og miljø. Nå søker jeg
utstillingsplasser og prosjekter sammen
med Helen Mørken som er keramiker i
Tønsberg.

Med fuglefjær og rustent jern

Prosjektet handler mye om å la keramikken møte naturmaterialer, som fuglefjær og rustent jern. Hun har skuffer fulle av fuglefjær og rustent jern.
– Samtidig blir vi proppet fulle av alt
som kan skje fremover. Det får veldig
store følger, også ved at folk ikke kommer på utstillingene.
Jeg har meldt meg på Villvin-markedet i Risør til sommeren, og håper det
blir noe av. Jeg skal bruke resten av våren til å forberede det. Uansett har jeg en
jobb ved siden av som er fast. Så det er
ingen fare med meg.
Underveis lager keramikeren på Dalstoppen prøvelapper for å teste ideene
sine. Men ofte er hun så engasjert at hun
ikke kan dy seg
for å gå rett på.
Av og til er det
bare størrelsen
på ovnen som
begrenser kreativiteten og ideene.

som han bestemt hevder er kunst, samtidig som skålen er et favorittsted å legge brillene, så han finner dem igjen.
Det er en tankemåte Anne Berg Edvardsen kjenner seg igjen i.
– Jeg har veldig sans for keramikk som
taler til deg og som samtidig er en god
bruksgjenstand. Jeg forsøker å finne et
uttrykk som gjør at en ting ser ut som
om den er mer enn det den er. Jeg vet
ikke om jeg alltid kommer dit, men det
er målet.

Leire er kroppslig

– Hvorfor valgte du keramikk.
– Når jeg tenker tilbake, er spørsmålet
mer hvorfor jeg egentlig er så glad i keramikk. Det er den veldige formbarheten
og nærheten. Det
er noe kroppslig i
det å jobbe med
leire. Den er i utgangspunktet
fuktig og går så
over i nye faser.
Den åpner for
det meste, og du
Krevende
må ha mye kunnmed to
skap for å komjobber
me dit du vil.
Den inviterer, og
Og så har det
det gjør de manmed å være lærer
ge
forskjellige
én ulempe. Når telefonintervju: Intervjuet med
formene for leihun jobber med Anne Berg Edvardsen foregikk på telefon.
re. Du kan dessustørre ting, må Men Øyene ville gjerne ha et nytt bilde
ten blande inn
hun ha sammen- av keramikeren. Dette bildet viser det
mange ting, som
hengende tid. Da frodige verkstedet fotografert gjennom
sand og halm.
hender det at inngangsdøren. I fanget holder Anne Berg
Hvis du har mye
skolearbeidet og Edvardsen en kjempeknokkel, som er del av
engasjementet i prosjektet hun arbeider med for tiden. FOTO: på hjertet, kan
du bruke leire.
elevene kan vir- SVEN OTTO RØMCKE
Du slipper å gå
ke noe forstyrløs på en trestokk.
rende.
Havet har hun også gått grundig løs
– Som lærer tenker du mye på jobben
når du kommer hjem og du dagen etter- på. I 2007 begynte hun på masteroppgapå skal tenke på fossiler. Og når du er ve i kunst og håndverk, «Der kunst og
inne i fossilene, skal du tilbake på jobb forskning møtes». Da fikk hun være med
med ungdommene. Men du har ikke Havforskningsinstituttet på tokt i Nordnoe valg. Det er godt å ha en fast inntekt, sjøen. På toktet fikk hun mer innsikt i
godt å ha en pensjon som ligger og ven- forskernes arbeid. I tillegg fikk hun delta
i håndtering av dyr som ble hentet opp
ter på deg.
Det er ikke lett å være over hundre av trålen. Slikt blir det kunst av.
prosent inne i alt man gjør. Jeg kunne
godt tenke meg å ta helt fri og bare jobbe Hvorfor bare kvinner?
med tingene mine. Vri knappen over fra Med utdannelse innen kunst og håndden ene siden til den andre. Det er en ut- verk, pedagogisk kompetanse og forfordring. Der kjenner nok mange kunst- midlingsglede, er det ikke overraskende
nerne seg igjen, som har jobb ved siden at Anne Berg Edvardsen liker å holde
av.
kurs. Det gjør hun opp den uendelige
bratte bakken fra Dalen til Dalstoppen,
Er det kunst eller brukskunst?
og det er bredde i undervisningen.
– Kursinnholdet varierer med hva delTelefonlinjen er ikke til hinder for at
kunstneren og Øyenes løsmedarbeider tagerne ønsker. Mange har lyst til å lære
kommer inn i en spennende samtale om rakubrenning. Men jeg må variere. Det
hva som er kunst og hva som er bruks- er et lite område, og de fleste kommer
kunst. Løsmedarbeideren har en skål fra nærområdet. Jeg lager en kurstittel,

men hvis deltagerne har ønsker, får de
gjøre det de har lyst til. I fjor var det rakukurs. Kanskje det blir skulptur til høsten.
Øyene spør om det er slik her, som i
mye av kulturlivet ellers. Og ja, det er
mest kvinnelige deltagere. Det har faktisk bare vært kvinnelige deltagere. De
er godt voksne kvinner. Det bare skjer.
Hun har også hatt kurs for ungdom som
sliter. Der har det vært gutter, og det har
fungert veldig fint.
Menn har hun aldri hatt på kurs. Kanskje dukker det opp noen etter dette intervjuet?

Stilte ut på Verdens Ende
Anne Berg Edvardsen har hatt én separatutstilling, ellers er det utstillinger
sammen med andre etablerte kunstnere. Den ene var i rondellen på Verdens
Ende, før det ble nasjonalparksenter
der. Hun hadde hele toppetasjen til glede for både besøkende og seg selv.
Som medlem av Norske Kunsthåndverkere er hun med på utstillinger både i
Vestfold Kunstsenter i Øvre Langgate i
Tønsberg og i andre gallerier rundt om i
Norge.

Herdis Maria Siegert fant hus
Anne Berg Edvardsen har bodd på Tjøme i cirka 25 år. Hun kommer opprinnelig fra Oslo og bodde en periode i Høyanger. Så ville familien tilbake til Østlandet, men ikke til Oslo.
Øynene falt på Tjøme, og der hjalp fotokunstneren Herdis Maria Siegert dem
å finne en midlertidig bolig på Hulebakk. Så kjøpte de en hytte på Dalstoppen. Den ble etter hvert helårsbolig, og
det ble bygget verksted. Den høye og
frie beliggenheten gir arbeidsro, samtidig som den er ideell når rakugjenstander skal brennes utendørs. Da blir det
mye røyk.

Fakta: Raku
■■ Ikke alle vet hva raku er. Her

følger Anne Berg Edvardsens egen
beskrivelse:
■■ Raku er en gammel asiatisk teknikk fra
1600-tallet, der vi brenner de glaserte
gjenstandene ute i gassovn. Når vi ser
at glasurene begynner å smelte ut, tar
vi dem med tang over i sagflis. Der tar
det fyr, vi kveler flammene med lokk
og kjøler til slutt gjenstandene ned i
vann.
■■ Det hele er gjort på under en time.
■■ Glasurene blir fantastiske, men også
uforutsigbare, ofte med innslag av
kobber og med flotte krakeleringer.
■■ Raku betyr, og ikke uten grunn, glede!
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Mulig å låne bøker igjen nå
Har du savnet biblioteket i
disse koronatider?
Tor Aslesen
tor@oyene.no
416 98 620

Tilbyr utlån: Gjennom en ny ordning tilbys utlån på biblioteket.

Nå er det i hvert fall mulig å
låne litt bøker. Etter å ha hatt
helt stengt mange uker, er de
nemlig glade for å kunne tilby
sine lånere en ordning med
bestill og hent der.

Kort fortalt funker det slik:
Du bestiller, de finner frem og
du henter.
– Det er ikke bare vi på biblioteket som har savnet å kunne
tilby dette, det har også vært
stor etterspørsel etter en slik
tjeneste, og nå er den på plass,
opplyser bibliotekar Stine
Lindstad.
Opplegget vil gjelde for alle
avdelingene. I Tønsberg og på

21

Revetal vil du kunne hente
mandag-fredag kl. 10-14, mens
på Tjøme blir det tirsdager og
torsdager kl. 10–14. Det blir en
begrensning på ti bøker per bestilling, men når de er lest ferdig, er det bare å bestille nye
bøker. Bestillingen sender du
inn i et skjema som du finner
på nettsidene til biblioteket –
les mer om hvordan på tnb.no.

som taler til deg

TRYGT UTENDØRS: Mange forbinder raku med noe som er svart og forbrent. Det kan det være, men riktig gjort, kan brenningen også avsløre vakre farger og nyanser. Som med
FOTO: SVEN OTTO RØMCKE
disse to dekorative gjenstandene. 

