Olsvikutstillingen 2007
Kunst- og kulturuke
Olsvik kirke 20.- 28.
oktober 2007
• Kunst- og kunsthåndverk
• Kunstutstilling i kirkerommet
• ”Tryll og tull for barn
i alle aldre”
• Gospelmesse med Maj7
• Paneldebatt om kirke,
kunst og kultur
• Seminar v/prof Olga Dysthe
• ”Mors og fars historie”
Forfatteren Edvard Hoem
• Skolekonsert
• Konsert med Christianssand
String Swing Ensemble
Tryllekunster og jonglør
Ruben
Bjørn Chr. Røed

Olsvik Kirke

VI JUBILERER
Kunst.- og kulturuken i Olsvik kirke arrangeres i
år for 10. gang. Dette markerer vi med et variert
kulturprogram og en utstilling som viser stor
bredde i de kunstneriske uttrykksformene. Vi
ønsker å formidle et budskap gjennom musikk
og sang og gjennom litteratur og dialog. Vi
ønsker også å gi de besøkende anledning til
å oppleve god kunst og godt kunsthåndverk.
De kunstneriske uttrykksformene er varierte
og omfatter bildende kunst, smykker,
glass, keramikk, strikk, vev, applikasjon og
skinnarbeider. Et annet formål med utstillingen
er å samle inn midler til videre utsmykking

av Olsvik krike. 30% av salget går til kirkens
utsmykkingsfond.
Olsvikutstillingen
19 kunstnere stiller ut under Olsvikutstillingen.
Fem av disse er invitert til å smykke ut selve
kirkerommet. Temaet for denne utstillingen er
LYS. ”Gud er lys, og det er intet mørke i Ham”.
Temaet vil gjenspeile seg i uttrykksformer som
bildende kunst, keramikk, kalligrafi og vev.
De øvrige kunstnerne stiller ut i de to salene i
kirkens underetasje.

ÅPNINGSTIDER
Lørdag 20. okt.
Søndag 21. okt
Mandag 22 okt.
Tirsdag 23. okt
Onsdag 24 okt.
Fredag 26.okt.
Lørdag 27. okt.
Søndag 28. okt

Kl 13.00 – kl 18.00
Kl 13.00 – kl 19.00 og etter kveldsmessen
Kl 17.00 – kl 19.00 og etter paneldebatten
Etter seminaret til kl 16.00
Kl.17.00 – kl 19.00 og etter arrangementet med Hoem
Kl 16.00 – kl 19.00
Kl 13.00 – kl 18.00
Kl 13.00 – kl 16.00

Kunstkafé
Også i år er ”Den lille kafe” åpen, slik at de besøkende kan ta seg et kakestykke og noe å
drikke.

UTS T I L L E R E
K i rkerommet
Ingun Dahlin, Trondheim, keramikk, er utdannet ved
Statens Håndverks- og Kunstindustrihøyskole 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 deltatt i utstillinger over hele landet og har hatt
utsmykkingsoppdrag i flere norske kirker. Hun er representert i
Petrozavodsk skulpturpark i Russland. Stiller ut engler og andre
skulpturer i keramikk.

Ingun Dahlin

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

Bas Vlam

Bas Vlam, Florvåg. kalligrafi, har studert
kalligrafi i Nederland og London og vært på
mange kurs med anerkjente internasjonale
kalligrafer. Han har vært profesjonell
kalligraf siden 1995, har deltatt i en rekke
kollektivutstillinger, hatt egne separatutstillinger
og utsmykkingsoppdrag for offentlige
institusjoner. Han har samarbeidet med
keramikeren Ingun Dahlin i forbindelse med
Olsvikutstillingen. Stiller også ut bilder der
kalligrafi, farge og form smelter sammen for å gi
en ny opplevelse av teksten.

Bjørn Pedersen, Hardanger, keramikk har eget verksted
og utstilling på Homlagarden, Norheimsund. Han har hatt
mange lederverv i i brukskunstmiljøet i Norge, har hatt en
rekke separatutstillinger over hele landet, er innkjøpt av
muséer og samlinger i og utenfor Norge og har hatt mange
utsmykkingsoppdrag til offentlige bygg og institusjoner..
Pedersens arbeider spenner fra det funksjonelle til det
skulpturelle utrykket. Han deltar på utstillingen med større
lysestaker og fat.

Bjørn Pedersen

Helga Skålnes,Åkra, vev, har utdanning fra Statens lærerskole
i forming, på Notodden og i Oslo. Hun har ledet egne vevkurs,
har hatt separatutstilling og stilt ut ved Poesifestivalen i Ulvik
2006. Hun bruker flatvev. ikke billedvev, og benytter dobbeltvevteknikk noe som gir større frihet i vevingen av motivet. Skålnes
er opptatt av ”å veve lyset” og viser store tepper der dette
motivet kommer tydelig fram.
Helga Skålnes

Underetasje n

Veslemøy Stoltenberg, Oslo, bildende
kunst, er utdannet ved Statens Håndverks- og
Kunstindustriskole og Kunst-Akademiet, bl.a.
som maler på glass, Hun har deltatt i utstillinger
i Norge og Danmark gjennom en årrekke og hatt
utstykkingsoppdrag i kirker, skoler og sykehus,
hovedsakelig i glass men og i metall og maleri.
Har mottatt Oslo Bys Kunstpris for år 2000 og
støtte fra Vederlagsfondet. Hun stiller ut malerier
i acryl med religiøse motiver, bl.a. fra ”Fader vår”.
Noen er abstrakte, andre har figurativt preg.

Veslemøy Stoltenberg

Elisabeth Helvin, Oslo, keramikk, har gått i lære både
i Sør Afrika og i USA. Har siden 2001 hatt eget verksted
i Oslo der hun også holder keramikkurs. Har hatt en
rekke utstillinger på gallerier i Østlandsområdet, men
også flere steder i USA. Stiller ut på Norway Designs
i Oslo og har levert utsmykninger til flere offentlige
bygg. Hun har også ledet workshop i keramikk
i Østerrike. Stiller ut engler og andre arbeider i
steingods.
Elisabeth Helvin

Linda Lid. Voss, keramikk, har fagbrev som
pottemaker fra Frankrike og har yrkespraksis fra
en rekke fremtredende verksteder i Frankrike,
Danmark, Korsika og Norge. Hun har deltatt i
kollektivutstillinger i og utenfor Norge og er
representert i flere norske gallerier. Linda Lid har
eget verksted på Voss og spesialiserer seg innenfor
vedfyringsteknikk og dreiing av store volum. Hun
stiller ut fat og krukker i ulike størrelser.

Linda Lid

Anne Johanne Sørheim, Lena, keramikk og fliser,
har utdanning bl.a.fra Bergen Kunsthåndverksskole,
Statens lærerskole i forming og fra Gerrit Rietveld
Academie, Amsterdam. Hun lager kopper og kar
i funksjonell og dekorativ keramikk fra steingods.
Hennes spesialområde er fliser som blir tilpasset
gulv, vegger og bord. Er medlem av Norske
Kunsthåndverkere, har deltatt på en lang rekke
utstillinger og er innkjøpt av Riksgalleriet og Norsk
kulturråd. Har hatt flere utsmykkingsoppdrag til
offentlige bygg

Karin Kristiansen, Årnes, tekstil, tok svennebrev i
håndverksfag i 1999 og har verksted på hjemstedet. Hun
benytter tradisjonelle teknikker og materialer på nye
måter. Hovedmålet er å skape moderne tekstiler med
gode bruksegenskaper og estetiske verdier. Inspirasjon
finner hun i gamle gjenstander, detaljer i naturen og
kulturlandskapet. Hun er medlem av Norske håndvevere
og fikk Statens materialstipend i 1999. Stiller ut håndvevde
linløpere, veggtekstiler i lin og bomull og broderte løpere.
Karin Kristiansen

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
kunstforeninger og offentlige institusjoner.

Bjørn Chr. Røed

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 samarbeidet med
moteskaperen Per Spook til haute Couture 89-94 og har produsert
strikkeplagg for hans butikk i Paris. Stiller ut strikkeplagg i egne
design.
Betty Hermansen

Liv Sundal

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. Hun stiller ut tynne
kopper og figurer i keramikk.
Liv Sundal

Sigfrid Sannes, Bergen, smykkekunstner, er
utdannet som gullsmed i Bergen og har eget
verksted på Minde. Hun er medlem av Norges
Gullsmedforbund og leverer varer til gallerier
på Vest- og Østlandet. Sannes lager originale
og lekende smykker. Hun jobber intuitivt og
søker etter fargekombinasjoner gjennom å sette
sammen ekte steiner og metaller.

Helene Solbakken, Haugesund, glasskunstner
er utdannet hos Detlef Tanz, Tyskland og Jørgen
Markved, Danmark. Hun har utviklet en egen
teknikk for å smelte glass om til bruksgjenstander.
Glassfatene er stiliserte og har abstrakte
motiver. Solbakken har deltatt på utstillinger
en rekke steder i Norge, Hun stiller ut glassfat
i ulike størrelser og mønstre, samt smykker og
innrammede glassbilder.

Sigfrid Sannes

Peter Marron, Lepsøy, keramikk, driver sammen
med sine kone, Vibeke Harild, verksted og utstilling
på Vedholmen galleri, som er et møtested for
bildende kunstnere og kunsthåndverkere. Marron har
diplomeksamen i keramisk design fra Limerick School of
Art and Design, Irland, og hovedfag i keramikk skulptur
fra Kunsthøyskolen i Bergen. Han har deltatt i en rekke
utstillinger i Norge og Irland og er innkjøpt av offentlige
institusjoner i Norge og av Irish Life Kunstforening. Han
stiller ut båter og skulpturer i keramikk.

Peter Marron

Bodil Friele, Bergen, bildende kunst, er utdannet ved
Kunsthøyskolen i Bergen og har studert i Frankrike og
New York. Hun har deltatt i en rekke kollektivutstillinger
og hatt mer enn 20 separatutstillinger. Hun er innkjøpt
av flere offentlige bygg og institusjoner. Friele bruker
ulike materialer som sand, akryl, jord og papirbiter for
å oppnå et røffere uttrykk og gjenskape indre bilder og
opplevelser. Hun kommer til Olsvikutstillingen med det
hun selv kaller ”Hvite bilder”.

Bodil Friele

Kristi Skintveit, Jondal, kunsthåndverker, har egen vevstue
der hun arbeider med interiør og utsmykking og formgiving
og veving av bl.a. klær, åklær og kirketekstiler. Hun er inspirert
av gammel håndverkstradisjon fra Hardanger. Skintveit har
utdannelse fra bl.a. Bergen kommunale- og Statens kvinnelig
industriskole., har deltatt i en rekke kollektivutstillinger og
hatt tre separatutstillinger. Hun har hatt utsmykkingsoppdrag
til offentlige bygg og har mottatt Lunningprisen som er en
skandinavisk designpris. Hun er innkjøpt av Norsk kulturråd, Og
Kunstindustrimuseet. Hun stiller ut vev, bl.a. i form av åklær.

Kristi Skintveit

Aud Lavik, Bergen, skinnarbeid, er medlem Norske
Kunsthåndverkere og har hatt eget verksted på Georgernes Verft
i Bergen siden 1984, der hun arbeider med design og produksjon
av skinnvesker. Har deltatt på gruppeutstillinger og hatt flere
separatutstillinger. Lavik har mottatt flere priser, senest Villvinprisen
i Risør 2007 og Martnadsprisen 2007 i Rennebu, begge for god
utføreløse og presentasjon av arbeidene sine.
Aud Lavik, Bergen

PROGRAM
Lørdag 20. oktober

Kl 13.00 Åpning av Kulturuken og Olsvikutstillingen
Musikk ved familien Misje og kantor Rune Johnsen
Klevberg.

Søndag 21. oktober
Kl 11.00 Høymesse.

Kl 16.00 ”Tryll og tull for barn
i alle aldre”. Familieforestilling.
Tryllekunstner Ruben skaper
magiske øyeblikk med sine tauer,
baller og kort.
Inngangspenger: Kr 50,Familier Kr 100,		
Kl 19.00 Gospelmesse v/Maj7,
dirigent Kristin Tesdal.
Maj7 er et rutinert kor fra Voss
som har spesialisert seg på
gospelmusikk. De har egne musikere.

Mandag 22. oktober

Kl. 19.00 TEMA-kveld om forholdet mellom kirke, kunst
og kultur.
Innledningsforedrag v/tidl. leder av Kirkerådet Thor Bjarne
Bore: ”Hva skal kirken gjøre med kulturen –og omvendt?”
I panelet: Billedkunstner Bodil Friele, kultursjef Emil
Matthiesen, domprost Ørnulf Elseth og senterleder Einar
Kongsbakk.
Inngangspenger: kr 50,-

Tirsdag 23
oktober

Kl 13.30 – 15.30
Seminar for lærere og
skoleledere v/Olga
Dysthe, professor i
pedagogikk ved Univ.
i Bergen.
”Er det plass for
dialogorientert
pedagogikk i
Kunnskapsløftet?”.
Enkel servering.
Inngangspenger
Kr 100.-.

Onsdag 24.
oktober

Kl 19.00 Forfatteren
Edvard Hoem forteller
og leser fra boken
”Mors og fars historie”.
Hoem var innstilt
til Nordisk Råds
litteraturpris for
boken.
Salmer av Hoem v/
Olsvik kirkekor og
Maria Vocalis og som
fellessang.
Inngangspenger
Kr 125,-/ 100,-

Fredag 26. oktober

Kl 12.00 Skolekonsert på Olsvik skole v/
Christianssand String Swing Ensemble
Orientering om stringswing-musikken.
Kl 20.00 Kveldskonsert v/Christianssand
String Swing Ensemble (CSSE) i Olsvik
kirke.
CSSE består av fem musikere
med utdannelse fra Agder
Musikkonservatorium og vokalisten
Miguel Steinsland. Gruppen har spilt
sammen i åtte år og har opptrådt ved
festivaler og musikkarrangementer i hele
Norge. De har vært på studietur til Paris og
Argentina og har spilt inn to plater.
De spiller swingmusikk, jazz og viser og
har stor spilleglede og formidlingsevne.
Jonglør og tryllekunstner Ruben har eget
innslag i konserten.
Inngangspenger kr 150,-/125,-

Søndag 28. oktober

Kl 11.00 Familiegudstjeneste.
Kl 17.00 Kulturuken avsluttes.		

Kunst-og kulturuken i Olsvik er støttet av
Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor og
Bergen Kommune
Kulturuken i Olsvik samarbeider med Kulturdagene i Fyllingsdalen og Laksevåg

Grafisk Team as Bergen

Olsvik Kirke

