Olsvikutstillingen 2009
Kunst- og kulturuke
i Olsvik kirke
24. okt – 1. nov 2009
• Salg av kunst- og kunsthåndverk
• Kjell Nupen stiller ut                        
i kirkerommet
• Kirkekonsert med Playground          
5 spillende og syngende jenter
• Professor Gunnar Danbolt
presenterer Kjell Nupens kunst
• ”Fra ide til ferdig tekst.” Seminar
med forfatteren Bjørn Sortland
• ” Arbeidet med Nobels fredspris”
v/tidl. formann i Nobelkomiteen,
professor Ole Danbolt Mjøs
• Brasilianske rytmer med
Alvorado. Kveldskonsert

Olsvik Kirke
Kjell Nupen

Kunst og kultur
Kulturuken i Olsvik kirke
2009 har et variert tilbud
av kulturelle aktiviteter.
Gjennom musikk, sang,
foredrag og dialog ønsker
vi å formidle et positivt
budskap. Vi vil også gi de
besøkende anledning til å
oppleve god kunst og godt
kunsthåndverk.16 kunstnere
og kunsthåndverkere
er representert i
Olsvikutstillingen.

ÅPNINGSTIDER for Olsvikutstillingen
Lørdag
24. okt. Kl 14.00 – kl 19.00
Søndag 25. okt. Kl 13.00 – 19.00 og etter konserten
Tirsdag 27. okt. Etter seminaret til kl 16.00
Onsdag 28. okt. Kl.17.00 – 19.00 og etter foredraget
Fredag
30. okt. Kl 17.00 – 20.00 og etter konserten
Lørdag
31. okt. Kl 13.00 – 18.00
Søndag 1. nov.
Kl 13.00 – 16.00

Kunstkafé

”Den lille kafé” er åpen. Det serveres hjemmebakte
kaker og noe å drikke.

Bredden i de kunstneriske
uttrykksformene er stor.
Utstillingen omfatter
bildende kunst, smykker,
glass, keramikk, strikk,
applikasjon og skulptur.
Et eget formål med
utstillingen er å samle inn
midler til videre utsmykking
av Olsvik kirke.
30% av salget ved
Olsvikutstillingen går til
kirkens utsmykkingsfond.

U TS T ILLE R E
Kjell Nupen, Kristiansand, billedkunst, glasskunst,
keramikk, er utdannet ved Statens Kunstakademi i
Oslo og ved Staatliche Kunstakademie i Düsseldorf.
Han fikk i ung alder gjennombrudd som maler og
grafiker, har i mange år vært en markant skikkelse
i norsk samtidskunst og har stilt ut i en rekke land. Alt
som 20-åring var arbeidene hans innkjøpt av sentrale
institusjoner.
Kjell Nupen har hatt flere store utsmykkingsoppdrag.
Mest kjent er utformingen av Otterdalsparken i
Kristiansand, glasskunsten i Søm kirke, Ansgar Kapell
og utsmykkningen av Husnes Storsenter..
Kjell Nupens kunst fra 70-tallet var motivert ut fra en
kritikk av det bestående samfunnet. På 80-tallet ble
det politiske og aggressive neddempet til fordel for
mer kontemplative former. Landskapsscener med
en vektlegging av maleriets koloristiske og formale
kvaliteter har siden spilt en overordnet rolle i Nupens
kunst. Kjell Nupen stiller ut grafikk i kirkerommet.
www.kjellnupen.no

Kjell Nupen

Ingun Dahlin,
Trondheim, keramikk,
er utdannet ved
Statens Håndverksog Kunstindustri
høyskole og ved
Statens Lærerskole
i forming, og er
medlem av Norske
Kunsthåndverkere.
Hennes ønske er å
skape liv av leire og
gjennom det oppnå
kommunikasjon med
betrakteren. Dahlin har
Ingun Dahlin
deltatt i utstillinger
over hele landet og har hatt utsmykkingsoppdrag i
flere norske kirker. Hun er representert i Petrozavodsk
skulpturpark i Russland. I høst er hun invitert som utstiller
ved Sjømannskirkens kunstgalleri på Manhattan. Hun
stiller ut engler og andre skulpturer i keramikk.
www.dahlin.no

Ingun
Dahlin

Kristian Finborud, Voss, billedkunst, har utdanning
fra Statens Tegne- og Maleskole og diplomeksamen
fra Statens høgskole for kunsthåndverk og design. Han
er medlem av Norske grafikere og Billedkunstnere.
Finborud har hatt et stort antall separatutstillinger
og har deltatt i kollektivutstillinger over hele landet
og i utlandet. Han fikk Malerstipend 1988 og
Utstyrsstipend 1989 og 1.pris som illustratør. Finborud
har sans for humor, noe som ofte viser seg i bildene
hans.
www.finborud.com
Bjørn Chr. Røed

Bjørn Chr. Røed, Stavanger, maleri, har utdannelse
i grafisk forming, grafikk og bokkunst ved Bergen
Kunsthåndverkskole og har studert ved Studieatelieret
i Stavanger og Kunstforeningens kunstskole i mange
år. Røed har vært representert på Vestlandsutstillingen
med malerier og tegninger, har deltatt i
kollektivutstillinger og har hatt separatutstillinger
flere steder i landet. Han er innkjøpt av flere
kunstforeninger og offentlige institusjoner.
Kristian Finborud

Varmt glass v/Catrine Kårevik, Bergen, glasskunst.
Hun er utdannet ved Strykejernet tegne- og maleskole
og Glassskolan i Orrefors og har studieopphold ved
Univ. of Wolverhampton og Glassforum. Varmt glass
designer og lager alt fra mindre glass og engler til
større fat og mugger. Arbeidene er stilt ut i flere
gallerier i Norge, bl.a. Galleri Bli Z kunst og design,
Moss, og Galleri Ink & Brink, Stavanger.
Catrine Kårevik

Aud Wolter, Salhus, keramikk, har gått i lære hos Kyrre
Grepp i Bergen. I Hamburg, hvor hun bodde fra 19712004, studerte hun illustrasjon på Fachhochschule
für Gestaltung og drev eget keramikkverksted. Hun
kombinerer gjerne elementene leire og tegning/rissing
i arbeidene sine. Hun er også kjent for sine særpregede
keramikksmykker, som ofte har skrifttegn risset inn i
overflaten.
www.keramikk.net

Aud Wolter

Christine Gaudernack,
Oslo, smykkekunst,
er utdannet ved
Kunsthøgskolen i Oslo og
har mastergrad i kunstfag
fra Fakultetet for visuell
kunst. Oslo. Hun har
bachelorgrad i Fine Arts,
Major in Jewellery and
Metalsmithing og Minor
in Art History. Halifax, NS,
Canada,
Hun har deltatt i en
mengde utstillinger i
og utenfor Norge, bl. a.
Triennale 2008, Marzee
Christine Gaudernack
International Graduation
Show 2007 Nederland,
Norges Gullsmedforbunds vandreutstilling 2007 og
The Ring Competitiom,Tokio, Japan 2006. Hun er
representert i en rekke amerikanske kunstbøker og
er innkjøpt av Fondet for Kunsthåndverk for Bergen
Kunstindustrimuseum

Torhild og Atle Haugland, Os, keramikk, har
begge diplomeksamen fra Statens Håndverks- og
Kunstindustriskole Oslo og Statens Formingslærerskole
Notodden, og er tilsluttet Norske Kunsthåndverkere fra
1980. De var ferdig utdannet 1971 og etablerte verksted
på Os samme år. Kunstnerne har i de senere år hatt
keramikk som eneste levevei. De har hatt en rekke
separatutstillinger, deltatt i mange fellesutstillinger i inn
og utland og hatt en rekke utsmykkningsoppdrag, både
offentlige og private. Arbeidene omfatter krukker og fat,
figurative bilder og skulpturer, samt abstrakte former.
Atle Haugland

William R. Glad, Kristiansand, bildende kunst, er
juryert medlem av bl.a. Norske Billedkunstnere
og Landsforeningen Norske Malere og medlem av
kunstnergruppen ”Nordisk Kunstmøte” som har
årlige utstillinger. Han har vært elev av grafiker og
maler Ottar Helge Johannessen, og har tilknytning til
Gerlesborg Kunstskole, Sverige.
Glad arbeider i hovedsak med akryl, olje, akvarell
og grafikk og beveger seg i spenningsfeltet mellom
tradisjonelle og eksperimentelle teknikker. Har hatt
24 separatutstillinger og deltatt i fellesutstillinger,
bl. a. i Finland, Sverige, Island og Israel.
www.kragerokunst.no

Bjørn Aurebekk

Bjørn Aurebekk, Kristiansand, billedkunst, er
styreleder for Norske Billedkunstnere Agder og for
Fellesverkstedet Myren Grafikk. Han har mottatt
debutantstøtte og utstillingsstipend fra Norsk
Kulturråd. Aurebekk har 4 ganger deltatt i juryerte
utstillinger, har hatt en rekke separatutstillinger i
Norge og i utlandet og vært representert ved
20 kollektivutstillinger i Norden og i Tyskland, bl
a Stockholm Art Fair, Han er innkjøpt av offentlige
institusjoner i Norge og i utlandet.
www.aurebekk.net
William R. Glad,

Liv Sundal, Bergen, keramikk, har utdannelse
fra Danmarks Keramikkmuseum, Danmarks Designskole
og fra ulike institusjoner i Norge, og har foretatt
studiereise til Egypt. Hun holder egne kurs bl. a. i regi
av Folkeuniversitetet og har undervist i keramikk ved
Sunnhordland Folkehøgskule. Sundal er medlem av
Norske Kunsthåndverkere og har deltatt i en rekke
utstillinger i Norge og i utlandet. Har også hatt flere
separatutstillinger på Vestlandet.
www.livsundal.net
Liv Sundal

Kristin Selboskar, Bergen, smykkekunst, er medlem av
Norske Kunsthåndverkere og har fagbrev som gullsmed.
Siden 1989 har hun hatt eget verksted på UFS- verftet i
Bergen hvor hun designer og lager smykker i sølv.
Hun har deltatt ved en rekke utstillinger over hele
landet og er representert i flere gallerier.
www.selboskar.no www.bergenkunst.net

Betty Hermansen,
Bergen, strikk, har
lang erfaring med
design og produksjon
av egne strikkeplagg
og med utforming av
modeller og oppskrifter
for garnfabrikker
i Norge. Hun har
Betty Hermansen
samarbeidet med
moteskaperen Per Spook til Haute Couture 89-94 og har
produsert strikkeplagg for hans butikk i Paris. Stiller ut
strikkeplagg i egen design.

Kristin Selboskar

Bente Haugland, Os, tekstil, har atelier i den gamle
stasjonsbygningen i Os sentrum der hun lager tekstilbilder med stor variasjon i stoff- og fargevalg. Bildene
er oftest harmoniske med figurative komposisjoner.
Haugland har hatt mange separatutstillinger, bl.a. én
med temaet ”Kvinner i Bibelen”. Hun har deltatt på
kollektivutstillinger i inn- og utland, har hatt utsmykkingsoppdrag ved en rekke offentlige og private bygg
og har levert utsmykking til sju kirker.

Bente Haugland

Alexander Stub, Bergen, grafikk, er utdannet ved
Kunstskolen i Bergen og har hospitert hos sin far, Kjell
Stub. Han har hatt mange separatutstillinger og har
deltatt i en rekke kollektive utstillinger. Arbeider er
innkjøpt av bl. a. Universitetet i Bergen, Telenor og
Sparebanken Vest.
www.fineart.no/kunstner/alexander-stub

Alexander Stub

PROGRAM
Søndag 25. oktober
Kl 13.00
Familiegudstjeneste v/ prost Gunnar Kolås.
Barnekoret deltar
Kl 16.00

Kjell Nupens kunst. Foredrag ved
professor Gunnar Danbolt

Kl 19.00

Kirkekonsert med ”Playground”.
Bandet består av fem unge kvinner
som alle er utdannet ved musikk- og dramalinjen,
Lærerhøgskolen i Bergen. De spiller piano, gitar, fiolin,
cello, bass, perkusjon og rytmeinstrumenter i tillegg
til at alle synger. "Playground" har en leken, dramatisk
stil og et variert repertoar som omfatter salmer, viser,
folkemusikk og egne komposisjoner. Medlemmer:
Silje Margrethe B. Eng, Berit Margrethe Hjelmås, Hilde
Steffensen, Dagrun Eline Dalland og Hildegun Ek. Inge
Johannes Bergheim er invitert som gjestetrommis.
Inngangspenger: kr 100/75,-

Tirsdag 27. oktober
Kl. 13.30
Seminar v/ forfatteren Bjørn Sortland;
”Fra idé til tekst.” Sortland mottok i
mars kritikerprisen for beste barneog ungdomsbok 2008, ”Alle har et
sultent hjerte”. Han har skrevet en
rekke barne- og ungdomsbøker
og har mottatt flere litteraturpriser.

Sortland har bred erfaring med å holde skrivekurs i
skjønnlitterær skriving. Enkel servering.
Inngangspenger Kr 100,- Påmelding til Prestekontoret,
kontonr 9521 0554 964, eller ved inngangen.
					
Onsdag 28. oktober
Kl 19.00
”Arbeidet med Nobels fredspris for fred i verden”
v /tidl. formann i Nobelkomiteen, professor
Ole Danbolt Mjøs. Professor Mjøs ledet arbeidet i
Nobelkomiteen i seks år, fra 2003 til 2006, og har hatt
nær kontakt med mange mennesker som har tatt
store sjanser og møtt mange utfordringer i arbeidet
med å skape forståelse og fred
mellom ulike nasjoner og etniske
grupper. Anledning til spørsmål.
Musikk. Enkel servering
Inngangspenger: kr 100/ 50,Fredag 30.oktober
Kl 20.00
Brasilianske rytmer med Alvorado
Jazzgruppa Alvorada spiller melodiøs og iørefallende
instrumentalmusikk bygd over brasilianske rytmer som
samba, choro, bossa nova, afoxé, baião og partido alto
musikk. Musikken er fin å lytte til og kan gi lyst til å
danse. Repertoaret består av pianist Aasmund Brekkes
komposisjoner og spenner over et bredt register, fra
det stillferdige til det svært utadvendte. Alvorada har 		
følgende besetning:
Bjørn Blomberg, saxofon,
		
Arne Hernes, bass,
		
Audun Humberset, trommer
		
og Aasmund Brekke piano.
		
Inngangspenger kr 100/75,-

Søndag 1.nov
Kl 16.00
Kulturuken avsluttes		

Kunst-og kulturuken i Olsvik er støttet av Kulturkontoret i Fylingsdalen og Laksevåg

NetPrint Grafisk Team

Lørdag 24. oktober
Kl 14.00
Åpning av Kulturuken og Olsvikutstillingen
v/ den nye kirkevergen i Bergen,
Kjell Bertel Nyland. Kunstneriske innslag.

