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En sommer med D
cruise til Sandø i ny
båt og 10.000
gjester i galleriet

Sven otto rømcke
redoyene.no

et dreier seg om en selvbygget
CE-godkjent fritidsbåt. Den
bygges på brygga rett utenfor
galleriet og ruver godt med
sine ni ganger fire meter.
Rørpongtonger i glassfiber sørger for
18 tonn oppdrift, og en 20 hestekrefters
Mercury sikrer fremdrift. Dessuten gjør
en fire hesters elektrisk baugpropell det
lettere å manøvrere.
Båten har både 220 volts og 12 volts
anlegg. Selvbygger Ragnar Gudem Veili
er opptatt av å formidle at en sertifisert
skipselektriker står for installasjonen av
det elektriske. Slikt fingrer man ikke
med selv.

Galleri siden 2002

Marianne Gudem er, som vanlig på denne tiden av året, opptatt
med å forberede kunstutstilling i galleriet i Sandøsund. Men hun
og mannen har også et annet prosjekt i arbeid.
Det kan kalles kunsthåndverk og veier fem tonn.

Både Marianne Gudem og sønnen Julian er aktive medhjelpere i byggeprosessen. Designet er det i utgangspunktet
Marianne som står for, men skisser og
beregninger er utført av en arkitekt som
vet hvordan man bygger en så tung båt
slik at den ikke kantrer.
Nå rives billedkunstneren mellom
innredning av båt og klargjøring av utstilling.
Fra 27. juni til midt i august går det
meste av krefter med på å drive galleriet
på brygga i Sandøsund. Det var klart til
innflytting i 2002 og står på en tomt som
har tilhørt familien i generasjoner.
Der følger det med brygge, så det er
kort vei fra køye til galleri om kunstnerparet skulle ønske å overnatte i den
romslige båten. Til vanlig bor de to i en
tregenerasjoners bolig i Kirkemarka på
Tjøme.
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STOLT MEDSKIPPER: Marianne Gudem foran fritidsbåten som skal bringe henne og ektemannen til «fjerne» reisemål, som Sandø.
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Atelier, galleri og hjem
Mens mange av utstillerne på øyene har
tyngden av utstillingsaktiviteten om
sommeren, stiller Marianne Gudem ut
hele året. Det gjør også henne to samarbeidspartnere Runi Langum og Kristian
Finborud.
Når Hvasser-galleriet stenger i august,
henger Gudem, Langum og Finborud
fortsatt på veggene i det kombinerte galleri og atelier hjemme på Tjøme. Gudems bilder henger også i Skafferiet, et
par solide steinkast fra Kirkemarka.
– De er blant de største samtidskunstnerne, sier Marianne Gudem om de to
kollegene.
Samtidskunst er kunst som blir laget i
samtiden. Og hun tenker på utbredelse i
norske hytter og hjem.
– Vi treffer et eller annet hos folk, rører
ved noe. Runi har store formater med
luft og vind, bevegelser folk kjenner seg
igjen i. Kristian får frem hverdagsmennesker på en munter måte. Det er også
noe folk kjenner seg igjen i, og gjerne vil
ha med seg hjem. De vil gjøre huset eller
hytta litt mer levende, sier Gudem, som
selv føler seg litt innenfor Kristian Finboruds sjanger.
I tillegg er billedskaperen opptatt av
ord, og hun har ord med på de fleste av
bildene sine. De er ofte hentet fra hverdagsfilosofien. Hvordan vi tenker og har
det.
– Du er bare en tanke unna en annen
følelse, sier hun og siterer seg selv fra et
av bildene.

Mange bare ramler inn
Marianne Gudem er kunstneren. Ragnar Gudem Veili er med på trykkprosessen og innrammingen. Marianne har ba-

sett bra.
Mange handler Gudem, Langum og
Finborud, men det er også et antall andre kunstnere å velge mellom.
Noen kunder er så faste at Marianne
og Ragnar kjenner dem igjen fra år til år.
– Det er folk som samler på hennes
kunst, sier ektemannen. De kaller det
for Marianne-rom eller Marianne-hytta
og spør seg om de har plass til mer. Det
samme gjelder for Runi og Kristian.
Noen opplever at veggene snakker til
dem.
Marianne Gudem sier at hun for enkelte kunder vet hvordan de har det
hjemme. Det kan nesten bli litt for nært
folks hverdagsliv.

Med Sandø som reisemål
PRODUKSJON: Marianne Gudem foran en vegg full av trykk signert Marianne Gudem.

sert seg på etsninger, som trykkes i opplag på 140 eksemplarer. Det er verken
for lite eller for mye. Det siste synes hun
er særlig viktig.
– Hvem er så den typiske kjøper av
Marianne Gudems bilder?
– Det kan være hvem som helst. Men
jeg merker at kjøperne blir yngre, og at
det er mange unge kunstinteresserte.
Jeg har kunder helt ned til elleveårsalderen. De kommer med sparepengene og
vil ha et bilde til barnerommet. Det er
også mange som kjøper til barn og barnebarn. Senest i går hadde vi besøk av
en elleveåring som ville ha et Finborudbilde. Han visste ikke hvem Finborud
var, men hadde lyst på bildet, forteller
hun og sier sommergalleriet har stor glede av beliggenheten i vannkanten. Man-

ge bare ramler inn uten helt å vite hvor
de er. Dermed er det mange som ikke er
så opptatt av hvem kunstneren er, men
at de liker bildene.

500 besøkende om dagen
Ragnar Gudem Veili har beregnet at galleriet i Sandøsund har mellom 8.000 og
10.000 besøkende i løpet av sommeren.
Enkelte gode dager kan det være opp
mot 500 innom.
Pandemien i fjor gjorde ikke besøket
noe dårligere. Folk var jo i Norge. Men
selv med solid besøk, surres det ikke
med pandemireglene.
Alle må sprite seg ved inngangen. Der
blir de også vist på en videoskjerm hvordan det ser ut i annen etasje og fortalt
hvordan de må oppføre seg. Det går stort

Kunstneren ser også noe positivt i nærheten. Hun vil at kunst skal være for
alle. Det gjenspeiler seg både i formater
og pris. I tillegg har hun ikke låst bildene
sine på Internett. Det betyr at en som
har lyst på et bilde, men ikke tar seg råd
til å kjøpe det, kan skrive det ut.
Når økonomien bedrer seg, kjøper
hun eller han kanskje en original av
samme bilde?
– Kunst skal være tilgjengelig for alle,
sier hun.
– Og båten?
Den skal sjøsettes midt i juni og døpes
Gudem Seacation. Hvis du ikke allerede
har tatt poenget, er det en sammensetning av Sea og Vacation. Logisk, ikke
sant?
Med det navnet står det vel spennende reisemål på ønskelisten?
– Sandø må da være et ok reisemål,
sier skipper Ragnar. – Vi har aldri likt
lange turer!

