kultur
20

kultur

Øyene

Onsdag 4. mai 2016

strandrydding

Dugnad på
Bolærne

Tips oss! 33 34 57 77

Søndag arrangerer Oslofjordens
Friluftsråd, Skjærgårdstjenesten og
Færder Nasjonalpark dugnad på
Østre Bolæren. Det blir mulig å lære
en del om marin forsøpling og gjøre
seg kjent med øya. Transport er det
fra Fiskebrygga. Mer info finner du på
hjemmesidene til Tjøme kommune.

E-post: red@oyene.no
Nett: www.oyene.no
Facebook: facebook.com/oyeneavis

kurator: Tone Lyngstad Nyaas gleder seg til å vise fram den store utstillingen med Sitter-verker.
Foto: Cedric Archer
Kuratoren er for øvrig bosatt på Nøtterøy. 

anerkjent kunstner: Her er Inger Sitter fotografert i Viksfjorden i 1977.

Inger Sitter hedres nå
med en utstilling på
Haugar. Kunstneren
hadde som kjent
sterke bånd til Tjøme.

hun har jobbet med; maleri,
grafikk, collage, som er mindre
kjent, og en rekke tegninger.
Det er både innlån og verk fra
egen samling, samt dokumentasjonsbilder fra utsmykningene hun har gjort, og arkivmateriale i forbindelse med utstillingene.
Utstillingen bygges opp kronologisk. Det er ikke helt i tiden, men det bidrar til å gjøre
utstillingen ekstra interessant,
fordi den viser Sitters utvikling
og hvor mangfoldig hun var
både når det gjaldt medier og
uttrykk. Utstillingen lar oss se
hvordan Inger Sitter hele tiden
var i bevegelse når det gjaldt
billeduttrykk. Her kan den besøkende publikummer gå fra
rom til rom og får oppleve
mangfoldet.

Kunstnerpioner hedres
sven otto rømcke
red@oyene.no
416 98 620

Billedkunstner Inger Sitter
(1929 – 2015) kom første gang til
øyene på begynnelsen av
1950-tallet. Da tok hun turen
hit for å besøke foreldrene, som
bodde på Nøtterøy-siden av
Vrengensundet.
I 1953 traff hun billedkunstneren Carl Nesjar, som hun var
gift med noen år, og ble introdusert til kystlandskapet i Viksfjord ved Larvik.
Etter mange år i utlendighet,
var hun igjen tilbake på øyene.
Rundt 1990 kjøpte hun en hytte
på Verdens Ende, og i 2002

kjøpte hun huset i Hulebakveien nær Engø. Dit flyttet hun
permanent etter noen år og
bodde der til sin død.

kunstnere på et felt hvor mennene fortsatt dominerte. Hun
var foregangskvinne på en rekke områder.

Foregangskvinne

Brukte mange teknikker

Utstillingen som åpner på Haugar Vestfold Kunstmuseum den
7. mai, er kalt «Pioneren». Den
er bredt anlagt, teller over femti
verk og fyller begge Haugars
etasjer. Her får publikum se
verk som spenner over hele perioden, fra hun som 13-åring
debuterte i Trondheims Kunstforening og frem til 2015.
Dette er en utstilling kurator
Tone Lyngstad Nyaas, som for
øvrig bor på Nøtterøy, brenner
for. Hun omtaler Inger Sitter
som den største kvinnelige modernisten i etterkrigstidens
Norge ved siden av Anna-Eva
Bergman.
Men Inger Sitter var så mye
mer. Ikke bare var hun fra starten en av ganske få kvinnelige

Om Inger Sitter sier Tone Lyngstad Nyaas at hun representerer den «lyriske abstraksjon».
Det er en arena hun deler med
Jakob Weidemann. På to ulike
måter er disse de ypperste representantene for den retningen.
Inger Sitter har hatt stor regional tilknytning til Vestfold,
både ved at hun har bodd her,
og gjennom sine malerier og
billeduttrykk. Den tilknytningen er med på å forklare hvorfor
Haugar synes det er interessant
å gi kunstneren en så bred presentasjon som denne utstillingen. Det er første gang Inger Sitter blir så omfattende presentert.
Haugar viser alle teknikkene

Modig kunstner
Nyaas sier at Sitters kunstbegrep bygger på en modernistisk

estetikk, som verken kan begrenses til en gjenstand, en teknikk eller et medium. Hennes
ytringsform har rot i samfunnsutviklingen. Derfor hadde alt
hun gjorde kunstnerisk i høyeste grad innflytelse på norsk
kunstliv.
For kvinnelige kunstnere var
hun et ideal. Hun representerte
mot og selvstendighet, hun utdannet seg ute, bodde mye ute
og var en internasjonal kunstner. Inger Sitter lot seg ikke
stoppe av at hun i starten jobbet i et mannsdominert miljø.
Det var menn i kunstlivet, og
det var menn i kunstnernes organisasjoner. Hennes mot og
hennes ytringer og meninger
og hennes stemme i kunst-Norge har hatt stor betydning for
alle kunstnere, men spesielt for
kvinnelige kunstnere.

Lanserer også bok
I de lange periodene hun var
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Historielaget og Rotary inviterer

Underholdning for den voksne garde

Snart er det dugnad på Hella

I dag skal det svinge

Nøtterøy historielag har hvert år i mai en
dugnad i gravfeltet i Søndre Hella.Det
inneholder over 20 små og store graver.
Ingen av gravene er gravd ut, men det
antas at de er fra jernalderen. Omkring år
2000 ble feltet ryddet og granskog og
kratt tatt bort, men det må holdes vedlike.

Den kulturelle spaserstokken presenterer i
dag Black & White Orchestra i Nøtterøy
kulturhus. I invitasjonen loves det
svingende underholdningsmusikk. Bandet
består av musikere fra hele Vestfold, og

I år blir det dugnad den 23. mai, og da
håper laget på godt oppmøte.
Det er historielaget og Nøtterøy Rotary
Klubb som er ansvarlig for det årlige
vedlikeholdet. En ny runde blir det i
september.
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ledes av Per Martin Berg og Steinar
Brenna, som er godt kjent i Vestfolds
jazzmiljø. Billettprisen til dette arrangementet er holdt på et lavt nivå.

Humanistiske konfirmanter fra øyene
Humanistiske konfirmanter i
Oseberg kulturhus 7. og 8. mai:

Fra Nøtterøy:

Kunstneren fikk et sterkt forhold til Vestfold og bodde på Tjøme de siste årene av sitt liv. (Foto: Carl Nesjar)

på Haugar
bosatt i Vestfold, var hun ikke ten i svabergene, som er slipt
alene om å dekke kystlandska- ned gjennom millioner av år.
pet. Hennes ektemann tidlig i Hun jakter på å få frem en enerlivet, Carl Nesjar, og komponis- gi fra naturen.
ten Arne Nordheim laget filmen
«Et sted ved kysten». Arkitekten
Sverre Fehn og
komponisten Antonio Bibalo var
også med i kretsen som Bibalo
beæret med musikkverket «Pittura Astratta» (italiensk for abstrakt
maleri).
Tone Lyngstad
Nyaas sier det er sitter-bilde: Dette er en akvarell uten tittel,
interessant å se på gouache og penn på papir. Bildet er i privat eie.
hvordan kunstInger Sitter ble på ingen måte
nerne anvendte landskapet.
Hun minner om måten Sitter behandlet nedlatende, kritisert
ser svaberget og hvordan hun eller ikke tatt hensyn til i kunstanvender formen og stofflighe- miljøene. Hun nød stor respekt,

fikk gode kritikker og ble ikke
offer for et mannsdominert system. Samfunnet var åpent for å
dyrke frem en kvinnelig kunstner.
Utstillingen og boken
som følger utstillingen,
viser hvilken kraft Inger
Sitter hadde i form av at
hun produserte og jobbet
mye. Boken utgis på Orfeus Forlag og har bidrag
av professor Gunnar Danbolt, kunstkritiker Kjetil
Rød og Tone Lyngstad Nyaas. I tillegg inneholder
boken transkripsjon av et
intervju fotograf Morten
Krogvold gjorde med Inger Sitter.
Utstillingen «Pioneren»
henger til søndag 11. september.

Ada Louise Andreassen
Ingrid Bechmann
Selma Aas Carlsson
Elise Elstrøm
Dennis Romøren Eriksen
Sheena Narcisa Fallon
Adele Gjerstad
Gabriel Choren Grette
Ruben Hegglund
Nataly Johansen Jogi
Ulrik Gjersøe Kjærgaard
Nora Gjølberg Lie
Jostein Aasrum Liverød
Sondre Aasrum Liverød
Tor Håkon Lunde
Selma Moser
Dennis A. Corneliussen Mørken
Marius Brekka Orten
Patrick Ryen
Timo Røising
Jesper Elstrøm Solberg
Axel Sørensen
Anders Husby Vinghøg
Lukas Wadsworth
Kasper Oliver Butler Wang
Lina Helene Wedberg
Helene Vikne Wetting
Maren Louise Hansen Woxen
Axel Bjelland
Anders Bredrup
Carl Christian Lund Corneliussen
Sebastian Kristen Bjørkli
Duurhuus
Rikke Stenehjem Evensen
Peter Johan Flått-Bjørnstad
Nicolai Stephan Haffner
Vegard Hast
Kristoffer Larsen Hoen
Ulrikke Bjune Hopen
Tobias Egenes Johnson
Karoline Lønn Jonassen
Nicholas Thon Jørgensen
Lodin Løvaas
Elen Marstein
Hoang Vinh Nguyen
Mina Nilsen
Daniel Mørck Paradina
Jakob Steinrem Rasmussen
Henrik Sorkmo Remøy
Markus Amundsen Rosenhave
Alexandra Smith
Ole Fredrik Sollien

Sommer’n kommer

Jens Erik Vilhelm Solvang
Markus Fet Støtvig
Sander Duurhuus Syversen
Kristoffer Bruflodt Syvertsen
Miriam Schøyen Thorstensen
Lars Marius Aas
Vilde Gylterud Bakke
Maria Karolyna Silva Barreto
Nora Bekkhus
Emma Wei Bjørkedal
Trym Brabrand
Emma Celeste Brøndmo
John Timo Crocket-Mikalsen
Fredrik Hartmann Dahl
Miriam Solaas Dibyaoui
Jørgen Fiske
Sindre Laudan Gjelsås
Sarah Helene Goveia
Victor Brostrøm Gran
Christian Templen Grave
Agnes Cecilia Hangård
Simon Solstad Holm
Ingrid Van Der Horst
Ida Eskedal Jensen
Ole Elias Hernández Jensås
Vera Joanne Lansley
Sigurd Linnehol
Fillip André Løvdal
Aleksander Mjøen
Erik Alexander Molin
Eskil Matias Molstad
Anna Sophie Nicolaidis
Amalie Nydahl
Sigurd August Christensen Ohrt
Theodor Ryde
Sondre Christensen Sjømæling
Selma Sontum
Nora Kristine Søland
Emma Ruth Thodesen
Øyvind Varpe
Magnus Solbue Vika
Didrik Nordén Ytrehus
Simon Aasen
Victoria Stenehjem
Fritjof Terland Biørn
Øivind Semb Lie

Fra Tjøme:
Humanistiske konfirmanter i
Oseberg kulturhus 7. mai:
Malin Bye
Herman Frier Larssen
Andrea Karoline Storm-Syslak
Johanne Mathisen Tandberg
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