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Hun vil inspirere med

– Jeg vil inspirere, sier billedkunstneren Kristine
Øksendal. Frem til søndag
4. november viser hun sine
livlige og fargesterke bilder i
Vestfold Kunstsenter i Øvre
Langgate i byen.

Hun forteller at hun er stolt over å få
stille ut i hjembyen Tønsberg. Skjønt det
er egentlig ikke hjembyen, for hun er født
og oppvokst på Nøtterøy.
– Veien til en utstilling her kjentes altfor lang. Men det krever utrolig mye tid å
få finansiert og ferdigstilt prosjekter
som dette. Til den første serien på utstillingen fikk jeg støtte fra Kulturrådet. Så
fikk jeg støtte fra Kunstsentrene i Norge
og Vestfold fylke til å ferdigstille hele utstillingen. Uten offentlig støtte hadde
jeg gikk greid det. Jeg jobber for tiden
ikke med noen kommersielle gallerier
og har ikke lagt vekt på salg. At publikum opplever arbeidene og får glede av
det, er min motivasjon.

Av norske grafikere like hun best Rolf
Nesch (1893-1975).
– Jeg liker at fantasien og kreativiteten
ikke har noen begrensning som hos ham.
Samtidig eksisterer det en humanisme
der, som ikke slipper taket i deg når du ser
på arbeidene. Inger Sitter har malt flere
malerier jeg setter stor pris på. Man kan
aldri stå helt alene som kunstner, selv om
alle kunstnere ønsker å være en ener. Det
ligger i yrkets natur at man skal tilføye
noe nytt, noe eget. Samtidig er det noe så
evig og allmennmenneskelig med de problemstillingene vi jobber med.
Kristin Øksendal ser for seg arbeidet

Hun forteller at hun vokste opp med
en mor og en far som begge var kunstnere. Moren begynte på kunstakademiet da
datteren gikk på barneskolen. I tillegg har
hun andre kunstnere i familien.
– Jeg ble tatt med rundt på utstillinger og
syntes det var utrolig kjedelig. Bortsett fra
av og til i utlandet, hvor det var mer spennende, som Louisiana i Danmark.
Jeg husker jeg så et stort maleri med
lundefugler på museet i Århus. Jeg syntes
de oransje nebbene, mot en mørk blå bakgrunn, var så utrolig fine. Kontraster tiltalte meg allerede da. Jeg vet ikke hvem
kunstneren var, men jeg kjøpte et kort

Tidligere i år vant Kristine Øksendal
en åpen konkurranse for et kunstprosjekt som skal plasseres ut i tilknytning
til Rødtvet barnehage i Oslo. Verket skal
fungere både som skulptur og som lekeapparat for ungene. Da får hun kort vei
til jobben, fordi hun nå arbeider på et
atelier noen hundre meter fra barnehagen.
– Jeg synes Groruddalen har fått et
stigmatiserende stempel i mediene. I
Groruddalen kjenner jeg en internasjonal og urban vibrasjon jeg synes er enestående i Oslo, sier kunstneren og forteller at installasjonen hun har utviklet,
består av tre enkeltstående skulpturer
med titlene Konkylie, Krabbeklo og
Musling.
Skulpturene fungerer som lekeapparat. Assosiasjonene går til havbunnen,
og de er til å klatre på, krype gjennom og
sitte på.
– Det er mulig inspirasjonen fra havbunnen har noe med min tilknytning til
Nøtterøy å gjøre. For øyeblikket er jeg i
gang med modeller i leire på atelieret. MALERI: Et typisk eksempel på Kristine Øksendals bilder. FOTO: PRIVAT
Installasjonen lages i støpt betong ved
hjelp av moderne produksjonsmetoder
innen 3D-scanning. Det er meningen be- som et slags bordtennisspill. Hun søker med det motivet. Skulpturene til Henry
tongen skal ha litt farge og være god å ta balanse og dynamikk, og bevegelsen i bil- Moore på Louisiana var utrolig fine. Jeg
på for små barn. Det med overflaten er dene skal virke lette, men også evigvaren- husker også at jeg var med pappa til
den største utfordringen, sier hun og leg- de, ved at det oppstår en slags spiralform i kunstbiennalen i Kassel en gang. Det gjorde inntrykk.
ger til at hun er glad for å kunne bidra til å bildet.
– Når spiralen er på plass og eksisterer i
gjøre Rødtvet til et mer spennende sted
en slags likevekt, er jeg fornøyd. Kunsten Øksendal har jobbet med grafikk på
for barn.
Oppdraget er planlagt ferdigstilt i løpet min skapes først og fremst gjennom fy- farens grafikkverksted på Nøtterøy. Arsisk bevegelse. Derfor har jeg jobbet og beider produsert der er med i katalogen
av 2019.
utvekslet erfaringer med profesjonelle som følger utstillingen i Vestfold Kunst– Jeg liker et bredt spekter av kunst. Ofte dansere i egne kunstprosjekter. Likheten senter.
blir jeg bare så takknemlig for å se kunst. mellom å skape et maleri og en koreografi
At noen har satt av tid til å lage et verk, og er at jeg må finne en bevegelse eller flere Det hele begynte tidlig.
– Terje Lahn var min første lærer på
det presenteres for verden, er et lite under lignende bevegelser. De danner utgangspunktet for komposisjonene. Bevegelse- Herstad skole. På avslutningen på barnei seg selv.
skolen sa han at jeg kom til å bli kunstner.
Akkurat nå er hun opptatt av skulptur ne endrer seg fra prosjekt til prosjekt.
Hvordan han visste det, vet jeg ikke. Jeg
og tredimensjonale arbeider. Hun sier det
er som om hun har et slags visuelt gehør Øyene er litt nysgjerrig når det gjelder syntes alltid det var veldig lite kreativt på
som skrus på og blir hypersensitivt. Da de svært vitale og fargerike bildene til skolen. Jeg ble ikke akkurat inspirert. Men
vet hun aldri helt hva det er som virker Kristine Øksendal. Hva er navnet på stil- jeg var etter hvert ganske pliktoppfyllende og kom meg gjennom skolen med ok
arten?
inn på øyet og kan selv bli overrasket.
– Jeg kaller det ekspressiv og abstrakt karakterer. Det mest kreative på skolen
– Jeg er inspirert av klassiske impresjonister og malere som Paul Gauguin og impresjonisme. Inntrykkene fester seg var norsk og engelsk, med litteratur. Som
Paul Klee. Édouard Manet, Willem de Ko- underbevisst på netthinnen min, og jeg kunstner var far min første lærer. Jeg var
oning, Helen Frankenthaler og Joan Mit- ser ikke inspirasjonen helt før arbeidet er med på malekurs i Åsgårdstrand om somchell er favoritter fra kunsthistorien. Men ferdig. Ofte er det temperaturen i lufta meren og malte i Munchs hage. Jeg malte
jeg prøver å ikke se på andre kunstnere som virker direkte inn. Som i sommer, da steinene nede ved stranden og fikk manår jeg jobber. Det kan virke forstyrrende det var over 30 grader, malte jeg et stort ling i håret. Lukten av rød kadmiummaling minner meg fortsatt om det. Senere
rødt bilde.
på den subjektive prosessen.

hadde jeg Morten Krogh, barnebarnet til
Christian Krohg, som lærer på Asker
kunstskole. Da jeg var 18 år, bestemte jeg
meg for å se om kunst var noe for meg.
Men jeg blir aldri helt sikker. Etter hver utstillingsåpning, får jeg lyst å slutte og å
gjøre noe annet. Helt til jeg hentes inn av
arbeidet igjen.

Så fortsatte det i England.
– Der hadde jeg en lærer som het Michael Thorpe. Han leide ut en leilighet til
meg i etasjen under atelieret sitt. Jeg fikk
barn det siste året jeg studerte ved Central
Saint Martins. Sønnen min heter Lukas
Theodor. Det syntes husverten var stas,
fordi Lukas er malernes skytshelgen. Michael Thorpe lærte meg medmenneskelighet og empati som en integrert del av det
å utøve kunstneryrket.
Kristine Øksendal arbeider som konsulent for offentlige kunstprosjekter.
– Jeg liker prosjekter, både egne og i
samarbeid med andre kunstnere. Det å se
kunst materialisere seg fra tidlige skisser
og beskrivelser til ferdige utstillinger og
installasjoner, er utrolig gøy og tilfredsstillende. Dessuten jobber jeg på et arkitektkontor ved siden av kunstpraksisen.
Her er det mye av den samme dynamikken, alt starter med en idé, en skisse, en
søknad.
Da hun i sin tid flyttet fra Nøtterøy til
Oslo, var det fordi hun skulle studere ved
Høgskolen i Oslo. Hun ville bli lærer. Det
ble også noen år ved videregående skoler,
men til slutt kom hun inn på Kunstakademiet i Oslo og tok en master der. Etter det
har det gått slag i slag med kunstprosjekter ved siden av jobben hos Reiulf Ramstad arkitekter.
Kunstneren, som nå stiller ut i Vestfold Kunstsenter, vokste opp i Sløyfeveien på Tandstad, men hun var også mye i
Vestskogen hos besteforeldre. Og i Tenvik. Sin innledende skolegang fikk hun på
Herstad og Borgheim ungdomsskole
Som student flyttet hun først til Asker i
1996 og gikk et år på Asker kunstskole, så
flyttet hun til London og gikk på kunstskole der. Den het Central St. Matins College of Art and Design og lå midt i sentrum
av verdensbyen. Der gikk hun på en linje
med spesialisering innen maleri. Skolen
er spesielt kjent for sin linje for Fashion
Design.
Hun kom hjem til Nøtterøy i 2000 med
sønnen sin. Så bodde hun en tid i Tønsberg før hun flyttet til Oslo i 2003. Her
startet hun på kunstakademiet i 2007 etter at hun hadde forsøkt seg litt på andre
ting. Hun har rimeligvis vært på Nøtterøy
i ferier.
Akkurat nå visere hun utstillingen «Scenes From The Garden» på Vestfold Kunstsenter. Utstillingen retter seg mot formidling til et bredt publikum og til skoleklasser.
Om seg selv sier Kristine Øksendal:
– Jeg er en dame på 40 år. Jeg er moren
til Theodor på 18 år. Vi bor ved St. Hanshaugen i Oslo. Jeg er opptatt av at sønnen
min skal ha det bra og av musikk. Musikk
inspirerer og holder meg gående i stressende tider. Og så er jeg født i 1977. Det
året Elvis Presley døde.
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farger og dynamikk

I GALLERIET: Kristine Øksendal (t.v.) sammen med Kristin Røed, som er daglig leder i Vestfold Kunstsenter. 
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Om kroppen din
kunne ringe, hvem
m
hadde den ringt til?
Vi finner nærmeste
fysioterapeut.
Vi heter ikke Opplysningen uten grunn. Hver eneste dag
hjelper vi 250 000 personer med små og store utfordringer.
Ring oss, bruk appen vår eller gå inn på 1881.no
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