Olsvikutstillingen 2011
Kunst- og kulturuke
i Olsvik kirke
22. – 30. oktober 2011
• Salg av kunst- og kunsthåndverk
• Åpning ved biskop Halvor
Nordhaug
• Dukketeater ”Farvel herr Muffin”
• ”Kan vi alle være livskunstnere”
Foredrag ved presten Per Anders
Nordengen, Oslo
• “Meir Himmel – meir jord”
Dramatisering og musikk
• Pastor Wangs Quintet. Swingende
salmer
• Kafé

Olsvik Kirke

Camilla Halvorsen

Kunst og kultur
Kulturuken i Olsvik arrangeres
for 14. gang og presenterer
et variert tilbud av kulturelle
aktiviteter. Vi ønsker å formidle
et kristent budskap gjennom
musikk, sang, drama, foredrag og
dialog.

ÅPNINGSTIDER for Olsvikutstillingen
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

22.okt.
23.okt.
25.okt.
26 okt.
28.okt.
29.okt.
30.okt.

Kunstkafé

Kl 14.00 – 18.00
Kl 13.00 – 18.00
Kl 17.00 – 19.00 og etter foredraget
Kl 17.00 – 19.00 og etter forestillingen
Kl 17.00 – 20.00 og etter konserten
Kl 13.00 – 18.00
Kl 13.00 – 17.00

”Den lille kafé” er åpen slik at de besøkende kan ta seg et
kakestykke og noe å drikke.

Olsvikutstillingen ønsker å
gi de besøkende anledning
til å oppleve god kunst
og godt kunsthåndverk.
16 billedkunstnere og
kunsthåndverkere stiller ut
i år. Det er stor bredde i de
kunstneriske uttrykksformene
som omfatter: maleri, akvareller,
grafikk, smykker, glass,
brukskeramikk og skulpturell
keramikk, samt tekstil. 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.
Kunst- og kulturkomiteen i
Olsvik kirke samarbeider med
Kulturkontoret i Fyllingsdalen,
Lions Club Laksevåg, Lions Club
Bergen Vest og Rotary.

IN FORMASJON OM KUN S T N E R N E
Elisa Helland-Hansen, Bergen, keramiker. Utdannet
ved Bergens Kunsthåndverkskole, professor i keramikk ved HDK, Gøteborg Universitet 2000-2005. Har
utforsket og rendyrket tradisjonelle gjenstander for
daglig bruk. Sterkt fokus på forholdet mellom form
og funksjon, farge og overflate, sosial og kulturell
kontekst. Har deltatt på utstillinger i Skandinavia,
Europa og USA og er innkjøpt av en rekke museer i
Sverige og Norge. Hennes arbeider på denne utstillingen ble laget til en utstilling i Oslo 2009 og er et
resultat av et tett samarbeid med søsteren Ida. Alle
fatene er i porselen og ornamentene er dannet ved
å skjære ut mønstre i papp med skalpell til en sjablong som blir kjevlet ned i porselensflak som senere
blir formet til fat. Eget verksted på Langegården,
Fjøsanger. www.elisa-hh.no
Ida Helland-Hansen

Elisa Helland-Hansen

Ida Helland-Hansen, billedkunstner. Bergen, er
utdannet i Frankrike og ved Statens Høgskole for
Kunsthåndverk og Design. Har hatt mange separatutstillinger og utsmykkingsoppdrag og deltatt i en rekke
kollektivutstillinger. Er innkjøpt av offentlige institusjoner i Norge og i utlandet. Hun arbeider med store veggtekstiler og har utviklet en egen teknikk med collage,
bestående av tekstil og papir. Bildene ligger i grenselandet mellom det konkrete og abstrakte. "Treet som
vokste inn i himmelen" er et slags "bestemorsteppe"
med elementer fra hennes bestemødres verdener: et
brodert bilde fra hennes danske farmor og tre salmebøker fra mormoren fra Amerika som ble 107 år.

Eva Harr, billedkunstner, Oslo, er utdannet ved Statens
Håndverks- og Kunstindustriskole og ved Statens
Kunstakademi i maleri og grafikk. Har hatt en rekke
separatutstillinger og deltatt ved mange kollektivutstillinger. Hun har hatt store utsmykkingsoppdrag
bl.a. hurtigruteskipet Richard With. Harr er innkjøpt
av Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, Riksgalleriet og
Nord-Norsk Kunstmuseum, samt av en rekke kommuner i Nord Norge der hun har hentet mye av sin inspirasjon og sine motiver fra.

Helge Bøe,
billedkunstner, Oslo,
har bakgrunn som
teolog og prest, men
arbeider nå som billedkunstner. Har studert ved Mosebekk
tegneskole, 1998
- 2002. Arbeider med
olje og grafikk i et
figurativt formspråk.
Hans symbolbruk
leder tanken fra det
hverdagslige objekt
til det eksistensielle
Helge Bøe
og sakrale gjennom
bilder som gir rom for ettertanke, håp, ro og hvile. Han har
hatt separatutstilling i en rekke norske byer, samt i New
York, flere utsmykkingsoppdrag og er innkjøpt offentlige
institusjoner. Bøe er også bokillustratør

Eva Harr

Marit Eik, billedkunstner, Bergen, har 4-årig utdannelse
i billedkunst- og design, og har gått i lære hos kunstprofessor i Paris. Hun bruker en rik fargepalett og blir
gjerne kalt både kolorist og ekspresjonist. Har deltatt
på en rekke kollektivutstillinger, juryerte utstillinger og
har hatt separatutstillinger i inn- og utland. Har også
mottatt flere priser og medaljer, bl. a. Prix d`excellence
i 1992 og en gullmedalje for sitt kunstneriske arbeid i
2011. Var invitert som eneste norske kunstner til å stille
ut ved ”Van Gogh 100 års minneutstilling” i Paris. Hun
designer også av kunstfat og vaser.

Marit Eik

Synneva Heradstveit, billedkunstner, Bergen, er utdannet ved Vestlandets kunstakademi, Notodden lærerskole
og Bergen kunsthåndverksskole. Har mottatt
flere stipend, deltatt ved flere gruppeutstillinger og hatt
en rekke separatutstillinger. Innkjøpt til flere offentlige
bygninger. Hun er inspirert av natur, spesielt kystlandskap. Bildene skaper et meditasjonsrom som åpner seg
mot det universelle. Akvarellene hennes har et
forenklet og abstrahert uttrykk i ulike fargeklanger.
Hun er også bokillustratør. www.synnevaheradstveit.net

Rolf Nerli

Rolf Nerli, billedkunstner, Tønsberg. Utdannet ved
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo 1971
-74 og Statens Kunstakademi 1974-80. Har mottatt
flere stipender, har holdt separatutstillinger i Norge og
Sverige og deltatt ved en rekke kollektivutstillinger,
Nerli er innkjøpt av Nasjonalgalleriet.
Synneva Heradstveit

Gunn Vottestad, billedkunstner, Oslo, har utdannelse
i tegning og maling bl.a. fra Volkshochschule Stuttgart
og Oslo tegne- og malerskole. Hun har vært elev av bl.a.
Hans Køhler, Stuttgart. Har hatt en rekke utstillinger i
Norge og utlandet, bl.a. Paris, NY, Boston og Tyskland,
og er innkjøpt av private og offentlige instanser, bl.a.
Statsministerens kontor. Hun har hatt flere utsmykkingsoppdrag og mottatt priser. Motivene er ofte de
karakteristiske, enkle kysthusene fra hjemstedet i NordNorge som gir tilskueren mulighet til å legge
inn egne følelser og historier. De stille, melankolske
og ensomme husene er også inspirert av datteren Bea,
som mangler språk. www.gunnvottestad.no

Gunn Vottestad

Stine Hoff,
Bergen, designer
og glassblåser,
er utdannet ved
Braband Glasskole,
Danmark, og
ved Orrefoss i
Sverige. Hun er
medlem av Norske
Stine Hoff
Kunsthåndverkere.
Stine Hoff ivaretar
tradisjonshåndverk og er fasinert av prosessen
fra flytende glass til fast form. Hun har deltatt på
utstillingen ” Kvinner i tunet”. Arbeidene hennes
er fargeglade interiørartikler, bl. a engler, hjerter,
lysestaker, skåler og glass. Hun åpnet det første
glassblåser-verkstedet i Bergen og har nå verksted
på Hop. www.stinehoff.no

Inger Nelly Skoge

Inger Nelly Skoge, tekstilkunstner, Fjell, Er utdannet
formingslærer ved Statens
lærarhøyskole i forming Oslo
og har hovedfag i forming
ved Høgskulen i Telemark,
Notodden, med vekt på kreativitet gjennom gjenbruk/
omsøm. Syr, strikker og tover
plagg og ulike tilbehør for
barn og voksne. Arbeider
både med gjenbruk av
tekstiler til nye plagg og
nye materialer i tillegg til å
kombinere nytt og gammelt.
ingsko1@online.no

Anna Bolstad, tekstilkunstner, Kjerrgarden, arbeider
med rammetrykk på tekstil,
også kalt silketrykk. Hun lager
egne mønster og bruker
ulike, tidkrevende teknikker
for å få fram spesielle farger
og mønster i sine silkesjal.
Hvert sjal har et særpreg og
kan brukes på ulike måter
http://skjerf.annabolstad.no

Anna Bolstad

Liv Sundal, Bergen, keramikk, har utdannelse fra
Danmarks Keramikkmuseum, Danmarks Designskole,
ulike institusjoner i Norge, og fra studiereiser til Egypt.
Hun holder egne kurs 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
arbeider med porselenskeramikk som hun ofte dekorerer i sarte pastellfarger..

Liv Sundal

Ingun Dahlin,
keramiker, Trondheim,
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
Ingun Dahlin
hatt utsmykkingsoppdrag
i flere norske kirker. Hun er
representert i Petrozavodsk skulpturpark i Russland og
har hatt utstilling ved Sjømannskirkens kunstgalleri på
Manhattan. Hun har levert utsmykking til Olsvik kirke.
www.dahlin.no

Camilla Halvorsen, keramiker,
Oslo er oppvokst i et kunstnerhjem med far som keramiker
og mor som billedkunstner. Er
inspirert av sakrale motiver og
har utviklet sin egen særpregede stil. Fargeglade, moderlige engler med frodige former
er typiske for denne kunstneren. Produksjonen omfatter
også ikoner og kroner, samt
vakre motiv av mor og barn. I
tillegg frodige og fargerike
katter.
Camilla Halvorsen

Marcelo Peralta, fra
Chile bosatt i Spania,
billedkunstner og
grafisk designer. Han
har studert gammel
indiansk kultur og
henter mye av sin
inspirasjon derfra.
Han blander gammel, indiansk kultur
med et moderne
Marcelo Peralta
uttrykk. Natur, miljøvern og forholdet til Gud står
sentralt i maleriene hans, men han er også opptatt av
aktuelle sosiale og politiske problemer. Billedspråket er
enkelt og kraftfullt med klar symbolikk. Peralta har stilt
ut en rekke steder i Norge, på Kontinentet og i USA.

Kristin Selboskar, Bergen, smykkekunster, har fagbrev
som gullsmed, er medlem Norske Kunsthåndverkere og
har sølv og emalje som spesialitet. Kunstnerens inspirasjon ligger i interessen for design, det å skape noe fra
grunnen av. Hun er stadig på jakt etter nye former og
er opptatt av at hvert enkelt smykke skal være unikt for
den som skal bære det. Kristin Selboskar har siden 1996
vært en aktiv utstiller
og er representert i
de fleste utsalgene
for kunsthåndverk i
landet, Hun har eget
verksted på UFS- verftet. www.selboskar.no
www.bergenkunst.net
Kristin Selboskar

PROGRAM
Lørdag 22. oktober

Lørdag 29. oktober

Kl 14.00 Åpning av Kulturuken og Olsvikutstillingen
v/biskop Halvor Nordhaug.

Kl 16.00 Dukketeaterforestillingen ”Farvel herr
Muffin” for barn mellom 5 og 10 år i følge
med voksne. Forestillingen forteller om
marsvinet herr Muffin som tenker tilbake
på alt han har opplevd i livet sitt og på
alle han har vært glad i. Stykket er basert
på en bok av Ulf Nilsson som fikk pris for
beste barnebok i Sverige i 2002.
Inngangspenger: Familier kr 100,-

Søndag 23. oktober
Kl 11.00 Ung messe v/kap Hansen Haugland og TenSing.
Dramatisering av bibeltekster

Tirsdag 25. oktober
Kl 19.00 Kan vi alle være livskunstnere?
Den erfarne presten og foredragsholderen
Per Anders Nordengen utfordrer oss.
Foredrag og samtale. Enkel bevertning.
Inngangspenger: kr 150,I samarbeid med Lions Club Bergen Vest ,
Lions Club Laksevåg og Rotary.

Søndag 30.oktober
Kl 11.00 Gudstjeneste. Bots- og bededag

Kl 17.00 Olsvikutstillingen stenger. Kulturuken avsluttes.

Onsdag 26. oktober
Kl 19.00 Meir Himmel - meir jord med
Egon Askvik (piano og perkusjon),
Kjell Bergsvik (saksofon), Astrid Sudman
(forteljing), Jan Holden (lys) og Arvid Ones
(regi). Forestillingen som har bakgrunn i
Kristuskransen, vil skape mange følelser
hos tilhørerne som undring, glede, sorg og
håp. En vandring gjennom livet på jakt etter
himmelriket.
Inngangspenger: kr 100,-

Kl 20.00 Pastor Wangs Quintet. I mer enn 10 år har
gruppen fått kjente og ukjente salmer til å
swinge gjennom å bruke jazzakkorder og
vendinger og gjennom naturlig improvisasjon i det sakrale rom. Kommunikasjon og
innlevelse er viktig for gruppen som består
av brødrene Øystein og Torfinn Wang
(piano og bass), Hanna Paulsberg (saksofon), Håkon Paulsberg (trommer), Mads F.
Berven (gitar). En stemningsfull og spesiell
konsert og sangkveld.
Inngangspenger: kr 100,-

Kunst-og kulturuken i Olsvik er støttet av
Kulturkontoret i Fyllingsdalen og Laksevåg og Sparebanken Vest

Ingun Dahlin

www.netprint.no

Fredag 28. oktober

