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1 Kari Gjertsen Trythall ved skrivebordet. Der har hun oversikt over alt som skjer og ser hvem som trenger hjelp og kanskje vil kjøpe et bilde. 2 Kari Gjertsen Trythall
(t.h.) sammen med billedkunstneren Ingerid Kuiters en gang tidlig på nittitallet. 3 Slik husker mange åpninger på Kilen Galleri. 4 Utstillingen med Ari Behn kommer
nok til å være et sterkt minne også ved neste jubileum. Her ser vi Ari Behn, galleristen og kunsthistoriker Ole Rikard Høisæther, som i en årrekke
har vært fast taler ved åpningene på Kilen Galleri. 5 Området rundt landhandleriet på Kilen, slik det så ut for cirka 30 år siden. Foto: Privat og Sven Otto Rømcke
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30 gode år med
galleri
Kilen Galleri på Hvasser er 30 år i år. For 30. gang sitter gallerist og
billedkunstner Kari Gjertsen Trythall ved det lille skrivebordet innenfor døren i den røde sjøboden. Der tar hun hver sommer imot et
stigende antall kunstinteresserte feriegjester og fastboende.
Det er mest sommergjester. De fastboende er ikke like interessert i å se kunsten hun viser. Med ett unntak. Da galleriet sommeren 2018 viste verk av Ari
Behn, var det stor lokal interesse. Mange tilreisende på dagstur er det også. Kilen Galleri er nok et landemerke for dem
som tar en tur til øyene.
Utstillingen med verk av Ari Behn
og Mikael Persbrandt var på alle måter
en suksess. Aldri har besøket vært så
stort og salget så godt. Kari Gjertsen
Trythall ser ingen grunn til å klage over
de andre årene heller. Besøket og salget
har vært jevnt stigende, og kunstnere
står i kø for å få stille ut. Galleristen stiller strenge kvalitetskrav til kunstnere
som skal stille ut og beklager at hun må
si nei til hobbykunstnere. Samtidig vil
hun gjerne nevne at det er mange talenter i den gruppen.
Øyene besøkte jubilanten på en av
sommerens aller kaldeste dager. Så da vi
spurte hva som var hennes største bekymring for tiden, var ikke svaret så
overraskende.
– Jeg fryser, og jeg kan ikke lukke døren. Da tror folk det er stengt her, sier
hun. Men understreker samtidig at det
med den trekkfulle sjøboden er den
største bekymringen med galleriet. Og
om hun ikke kan leve av sommersalget
alene, sier den snart 74 gamle pensjonisten at det langt på vei gir et levebrød.
– Men jeg gjør det også fordi folk setter
pris på det, og så får jeg så mange hyggelige tilbakemeldinger.
Kari Gjertsen Trythall lever et
mangfoldig liv. For to, tre måneder hvert
år bor hun i sitt eget lille, typisk engelske
hus i London. Det er et inneklemt rekkehus med forhage og bakhage, slik vi nesten hver dag ser dem i engelske tv-serier. Huset ligger i den relativt fornemme
bydelen Twickenham og er en rest etter
ekteskapet med en engelskmann som
åpenbart het Trythall. Ikke er det langt
fra Heathrow heller. Radiostemmen
Richard Herrmann bodde i samme
strøk, og mange av hans kåserier hadde
sitt utgangspunkt der. Ekteskapet med
herr Trythall bragte henne til Glasgow
og Sydney, og etter hvert kom hun til Paris. Det ga mange og verdifulle impulser.
Underveis livnærte hun seg som kunstner. I London som del av et kunstnerkollektiv, som blant annet hadde felles
atelier.
Kari Gjertsen Trythall kom til London i 1970, og har senere hatt utgangspunkt der. Hun skulle gjerne vært mer i
verdensmetropolen. Men forløperen til
galleristarten i 1990, var at hun hadde
overtatt det gamle landhandleriet på Kilen etter arvingene til en onkel. Husene,
også sjøboden, var i dårlig forfatning.
Hun måtte forholde seg til både hull i taket og utedo. Nå er alt i god orden, men
det er fortsatt mye å henge fingrene i.

For den som kjenner litt til lokale forhold, er det lett å se galleristens lokale
tilknytning. Gjertsen-navnet er godt
forankret både på Tjøme og på Hvasser.
– Jeg er født og oppvokst her på
Sønstegård gartneri. Det betyr at jeg er
søsteren til Per Gjertsen, som er kjent
for sin flotte asparges, forteller hun og
beskriver en barndom med mye turer i
den flotte naturen.
– Og så syklet vi frem og tilbake til
kino på Tjøme. Det gjør jeg ikke lenger.
Lille Kari gikk på folkeskolen der Havbakeriet er i dag. Det betyr at hun var
privilegert med kort skolevei. Ellers var
kanskje ikke skoletiden så trivelig. Det
var mange strenge lærere den gangen.
– Jeg ville bli interiørarkitekt og gikk på
yrkesskole for å lære å lage møbler. Det
var en god bakgrunn for interiørarkitekter. Så ble det Kunst- og håndverksskolen. Det var den beste tiden. Jeg gikk på
interiørlinjen, men etter hvert ble det
grafikk.
– Hvorfor startet du Galleri på Kilen?
– Jeg hadde lokalet, og så begynte Cecilie Morgenstierne med utstillinger, og
jeg hjalp henne litt. Da slo det meg at
dette kunne jeg gjøre selv. Og så ble det
en form for senter her, siden Arne Bjørnstad etter hvert flyttet inn i sidebygningen. De første årene hadde jeg bare utstillinger her er par uker. Det ga mersmak; folk likte å komme hit. Arne
Bjørnstad hadde god kontakt med dronning Sonja, og hun begynte å komme hit
når hun var i området. Senere har hun
vært her nesten hvert år. Sist hun var
her, kom hun sammen med Ari Behn og
Maud Angelica. Det er årets høydepunkt
når hun kommer. Dronningen har også
vært her sammen med kronprinsfamilien og drukket kaffe i kafeen.
Galleriet i sjøboden har utviklet seg
trinnvis gjennom årene. Først var det
bare ett rom. Så ble rommet innenfor
satt i stand, og endelig ble det utstillingsplass på loftet. Nå er det ikke plass
til flere utvidelser.
– Jeg har aldri angret på at jeg kjøpte
her. Det var trist om eiendommene
skulle gå ut av familien. Oldeforeldrene
mine startet landhandleriet her. Etter
hvert ble det gamle landhandleriet kafé,
og i de senere år er et gammelt uthus
blitt bruktbod. Dermed har Kari Gjertsen Trythall fått mange ben å stå på.
I Kilen Galleri tilbys ikke bare billedkunst. Her selges glass, porselen og keramikk. I antall salg blir det naturlig nok
mest av disse smågjenstandene. Prisen
er lavere enn for et bilde. Og så kan den
besøkende ta med seg gjenstanden med
en gang. Det går ikke med bildene. Da
ville det bli tomt på veggene.
Kari Gjertsen Trythall er i begynnelsen forsiktig med å si noe om hvilke
kunstnere som har gjort mest inntrykk
på henne. Hun er redd for å fornærme

noen.
– men det må være lov å nevne Rolf
Hansen. Han var en av landets beste keramikere. Da solgte jeg nesten hele utstillingen under åpningen. Folk var
skuffet over at det ikke var noe igjen. Og
så strømmer det på med navn: Inger Sitter, Carl Nesjar, Hilde Vemren, Therese
Nortvedt og Ingerid Kuiters, samt mange flere, som Tore Heramb. Han ble etter
hvert ble hvasslending og gjorde inntrykk.
– Utstillingen i fjor med Haakon Bleken ble spesiell, fordi jeg selv kjørte til
Trondheim for å hente bildene.
Det er ikke mulig å komme utenom utstillingen med Ari Behn og Mikael Persbrandt. Da var det travelt her. Det er nok
den største suksessen. Den opplevelsen
blir så spesiell, fordi vi vet hva som
skjedde senere. Det ga et sjokk.
Kari Gjertsen Trythall kan ikke
snakke lenge uten å nevne Arne Bjørnstad. Keramikeren og verkstedet hans
var leieboer på Kilen nesten fra starten
av galleriet og til han døde på Hvasser 4.
april 2016.
– Jeg kjente ham fra Kunst og håndverksskolen, og så giftet han seg med
Cecilie Morgenstierne, som jeg hadde
kjent siden jeg var fem år. Så skilte de
lag, og han ble en del av kunstnerfellesskapet på Kilen. Vi hadde ikke direkte
samarbeid, men vi hadde mye felles
både fra skolen og når det gjaldt venner
og interesser. Dessuten stilte han ut hos
meg.
En annen person galleristen gjerne
nevner, er fetteren Gjert Wilhelmsen.
Han åpnet utstillingen i flere år, var
svært interessert og kom ofte på besøk.
Ikke sjelden kom han sammen med
dronningen, og da var det stor stas.
Mange andre har også stått for åpningen. I de senere år har det ofte vært Ole
Rikard Høisæther.
På tampen nevner Kari Gjertsen Trythall en god støttespiller. Etter at Arne
Bjørnstad døde, har hans venn, Svein
Fagerli, holdt kontakt med henne. Blant
annet hjelper han med oppheng av bilder. Det setter hun stor pris på.
– Det er veldig hyggelig, og så blir det
ikke så stressende.
Øyene spør på vei ut hvor lenge hun
har tenkt å fortsette med utstillinger i
den gamle sjøboden.
– Det vet jeg ikke ennå, sier hun og blir
sittende og snakke med seg selv om hun
kan drive på til hun er åtti. Det har hun
ikke noe svar på.
Vi tror hun holder på til hun er åtti.
Minst!

Sven Otto Rømcke

