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Husøy kirke

Pianisten kommer
Siste søndag i august er det duket
for en ny konsert i Husøy kirke
med pianisten Per Hroar Østern.
Fjorårets konsert het «en plass på
jorden», mens årets versjon heter
«Fastlegekonsert. Tilegnet, in
casu, fastlegene Dr. Bach & Dr.
Jazz. Musikalsk lege(middel)kunst
via klavermusikkens husapotek».
29. august kan publikum vente

seg to klaverkonserter av Bach,
pluss noen av Østerns «musikkterapeutiske» Bach-favoritter.
Østern har også en egen
komposisjon på programmet:
«Dr. Bach». Dessuten blir det jazz
på gammelmåten, med innslag
av standardlåter, Gerswin-akrobatikk, blues og spor av boogiewoogie.

Lager skulpturer av materialet han bygger hus med

Arkitekten blir treskjærer
Lørdag åpner Kunstforeningen Verdens
Ende en ukes visning
med verk av arkitekt
Rolf Jacobsen fra
Ødekjære på Tjøme.
Han stiller ut sammen
med billedkunstner
Are Larsen, som nettopp har flyttet fra Ås
til Borgheim. Her skal
det dreie seg om
arkitekten som er i
ferd med å bli treskjærer.
Sven Otto Rømcke
red@oyene.no

Rolf Jacobsen har bodd på Tjøme i 25 år. Han er opptatt av at
han ikke er treskjærer i ordets
mest kjente forstand. Her blir
det ingen bruksgjenstander
med historiske motiver. Det er
kunstverk, og nokså moderne
kunstverk. Det er ikke uvanlig
at arkitekter også er kunstnere.
Sverre Fehn og Le Corbusier er
eksempler.

Tidlig interesse for tre
Hos Rolf Jacobsen springer det

hele ut av en tidlig, og varig, lidenskap for tre.
– Jeg begynte å interessere
meg for tre på sløyden på ungdomsskolen. Vi hadde en
kunstner som lærer, og han sto
ved siden av oss og laget skulpturer i tre. På videregående begynte jeg å skjære i tre.
– Jeg fikk også tidlig kontakt
med arkitekturen. Vi bygde hus
da jeg var ti år. Vi hadde arkitekt, og han kom med tegninger. Jeg syntes det var så stilig
at alle måtte følge det han sa.
Etter det falt det ganske lett å
velge retning. Jeg kom inn på
Arkitekthøyskolen på første
forsøk, sier han og forteller at
det nokså raskt begynte å dreie
seg om tre.
– Vi hadde et semester hvor
en studiekamerat og jeg fikk
bruke tiden på å studere tre
som materiale fra skogbruk til
trehåndverk. Det munnet ut i
en svær rapport. Og det førte
igjen til at den samme kollegaen og jeg som diplomoppgave
tegnet og bygget en bolig for en
familie i Stavanger.
Prosjektet ble formulert som
en utforskning av tremateriale.
Da hadde allerede Rolf Jacobsen dannet arkitektgruppen
Gaia, og diplomoppgaven ble
det første gjennomførte miljø

Har du fortsatt slike?

Da er det på tide å bytte sikringsskap.

Vil tilbyr
markedets
gunstigste
elektrosjekk
Elkonor-elektrikeren
garanterer kvaliteten
av sine arbeider,
materialer og utstyr i 5 år.

Tlf. 33 30 33 20
Østveien 529, 3145 Tjøme

Feierskauen!

Treskulpturer
er nytt og rett i
tiden

"

Rolf Jacobsen
arkitekt og kunstner

huset som Gaia laget. Huset
står fremdeles i god stand.

Klimaspørsmål
Senere har Gaia vært rammen
rundt alt Rolf Jacobsen har
gjort. For den som ikke er helt à
jour med den greske mytologien, kan vi nevne at Gaia var gudinnen som fødte jorden. Intet
mindre.
Under et annet firmanavn var
Jacobsen riktig nok med på et
miljøhusprosjekt i Hurdalen.
Det ble et prosjekt med mange
utfordringer, men også mye
nyttig læring.
Hele tiden har det dreid seg
om miljøhus. Og da snakker vi
om halm, leire og, ikke minst,
tre.
– Frem til år 2000 var vi stort
sett idealister med store drømmer. Det var ikke et godt levebrød, men man klarte seg. Etter
hvert har interessen tatt av, så
nå skjer det mye, og det er bra.
Bærekraft og klimaspørsmålet
presser frem andre løsninger.
Bygningsbransjen er en relativt
konservativ bransje, men nå
skjønner den at den må endre
seg.

Treskulpturer i tiden
Hele tiden har det vært perioder der han har gått enda nærmere materialene og har skåret
i tre.
– For to og et halvt år siden
fikk jeg virkelig inspirasjon til å
komme i gang. Nå har jeg fått
helt dilla. Og ikke bare det. Responsen har vært god.
Da treskjærerarkitekten for
ikke så lenge siden var med på
en utstilling hos Kunstforeningen Verdens Ende, ble tingene

PÅ VEI TIL UTSTILLING: Rolf Jacobsen med et lite utvalg av
treskulpturer han skal vise på Kunstforeningen Verdens Ende i uken
som kommer. FOTO: SVEN OTTO RØMCKE
hans godt mottatt. Det overrasker ham ikke helt.
– Det er interesse for dette uttrykket, fordi malerier og trykk
har vært der så lenge. Treskulpturer er nytt og rett i tiden. Nå
er jeg inne i en prosess hvor jeg
leter meg frem til hva som er
mine former. Det fascinerende
med tre, er at det formes ved at
du tar bort noe.
– Hva ønsker du å formidle?
– Det er viktig for meg er tilkobling. Bærekraftstankegangen er at vi må kobles på naturkretsløpet. Det er å gå inn i et
naturmateriale og si hei, hvem
er du, og hva er du? Da må jeg
gjøre noe med treet som skaper
undring, nysgjerrighet og overraskelse. Og kanskje noe man
kan bli litt glad i.

Uteskulpturer
Det blir trolig mer formidling.
Rolf Jacobsen kan bli pensjonist om tre år.
– Da er det fint om jeg kan
bruke tiden min på dette prosjektet. Det er viktig å få vist seg
frem, få respons og gå videre.
Som det fremgår av bildene,
har Jacobsen holdt seg til mindre formater så langt. Nå vil han

øke størrelsen på vedkubbene.
Han synes det er fascinerende å
tenke seg større ting og være
friere.
– Samtidig gir det noen begrensninger når det gjelder
plassering. Det er ikke ubegrenset hvor store gjenstander folk
kan ha i stuen. Større skulpturer kan heller ikke plasseres
ute. Der kommer treskulpturer
over tid til å sprekke og bli misfarget.
Store arbeider i tre er uansett
ikke noe fremmed for Rolf Jacobsen. Én ting er at han har
tegnet trehus. Mange trehus.
For å få faget inn i hendene, arbeidet han fem år som tømrer
etter at han var ferdig med utdannelsen. Han skulle gjerne
fortsatt med arbeid som tømrer. Men som han sier selv: – En
arkitekt kan ikke være borte ifra
jobben i trekvart år for å bygge
et hus han har tegnet.
Jacobsens og Larsens utstilling hos Kunstforeningen Verdens Ende er ledd i prosjektet
der foreningen, i én eller to
uker, leier ut utstillingslokaler
til kunstnere som vil vise sine
verk i den flotte bygningen.

Storkonsert på Munkholmen
Lørdag 28. august inviterer
Munkerekkveien Vel til storkonsert på Munkholmen i Munkerekka. Den er tenkt som en
hyllest til sommeren etter et år
med nedstenging av de aller
fleste kulturelle aktiviteter.

– Vi har vært så heldige å få
Tønsberg-bandet Linda Kvam
Band til å stille opp denne
sommerkvelden. Vi åpner
kvelden med rockebandet «9 til
fire» som setter stemningen for
konserten, forteller Bård

Bonsaksen.
Velforeningen vil samle
publikum fra hele nærområdet
til en felles konsert- og kulturopplevelse på uteområdet på
Munkholmen, og konserten er
åpen for alle.

