
Mennesket i fokus på utstilling
Kari Elisabeth Haug har 
det levende mennes-
ket i fokus i utstillingen 
som hun åpner i Galleri 
Farsund lørdag.

Av Svein Morten Havaas

Det er Farsund Kunstforening som har 
invitert kunstneren fra Sande i Vestfold 
til å stille ut i galleriet til Odd Larsen 
i Kirkegaten. Utstillingen er selvsagt 
også i samarbeid med gallerieieren.

KUNSTNEREN  selv syns det er veldig 

hyggelig å få stille ut bildene sine – både 
malerier og trykk – i Farsund. For henne 
betyr havet og naturelementene mye.
– Jeg bor selv på en øy i Vestfold og 
elsker turene over moloen. Havet gir 
meg inspirasjon fra den store verden 
og virker “rensende” på sjel og sinn, 
sier Haug, som ser fram til å komme til 
Farsund der vi har mye av de samme 
naturelementene som på hennes hjem-
trakter.

HAUG  er ellers opptatt av at kunsten 
hennes skal ha et budskap, en “stemme” 
som hver enkelt betrakter skal kunne 
gjenkjenne seg i.
– Derfor har jeg denne våren satt fokus 
på “Det levende” mennesket. Mer enn 
noensinne trenger vi å kjenne på våre 

positive ressurser til å stå opp for det 
ekte, nære....og være et bidrag til en god 
verden, sier Kari Elisabeth Haug.

NÅR HUN JOBBER , så jobber hun med 
temaer.
– i fjor høst var temaet “Endringer – en 
hyllest til livet”. Det handlet om at vi 
mennesker skal bruke vår energi og 
våre krefter til å skape endringer som 
er positive for oss selv og miljøet rundt 
oss, sier Vestfold-kunstneren, som fikk 
sitt internasjonale gjennombrudd i 2008, 
da hun ble oppdaget av Saatchi Gallery 
i London. Siden den gang har hennes 
verker blitt vist i Norge, Europa, USA og 
Kina. 

I 2013 hadde hun en soloutstilling 
i Roma i forbindelse med Munchs 

150-årsjubileum. I 2014 deltok Haug på 
markeringen av Verdensutstillingen 125 
år i Eiffeltårnet og deretter i The Louvre 
Museum i Paris. Hun mottok også tre 
internasjonale priser. Den ene under 
Europa Biennalen i Paris og de to andre, 
«Raffaello Sanzio 2014» og «Award Nel-
son Mandela», i Lecce, Italia.

I april stiller hun ut i MEAM, Modern 
European Art Museum i Barcelona, og 
hun vil motta prisen «Roma Imperial 
Award» i Roma 19. mai.

VESTFOLDINGENS  arbeider er poetiske, 
abstrakte og ekspresjonistiske, hun set-
ter fokus på aktuelle samfunnstemaer 
og er opptatt av at betrakteren skal søke 
innover for å kunne tolke og forstå. Hun 
ønsker altså å fokusere på det levende 

Kari Elisabeth Haug er opptatt av det levende mennesket i kunsten sin som hun viser fram i Galleri Farsund denne måneden. Dette bildet har tittelen “The empty Bed” (Den 
tomme sengen).
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Mennesket i fokus på utstilling
mennesket og maler følelser og 
emosjoner.
I tillegg havet og naturelemente-
ne er også nteressen for musikk, 
litteratur og filosofi synlig i hen-
nes arbeider. Hun spiller piano 
og skriver dikt og filosofiske 
tekster til mange av bildene.

– Streken skal kunne boltre 
seg, finne nye veger, løsninger, 
føre inn til hemmeligheten 
som finnes i hver av oss, unikt, 
levende og absolutt ikke fastlåst, 
uttaler kunstneren.

I forbindelse med utdelingen 
av «Nelson Mandela Award» ble 
hun også utnevnt til ambassadør 
for menneskerettigheter. 

KUNSTNEREN  vil selv være til 
stede på åpningen, der det også 
blir musikalsk innslag.
– Da håper jeg mange møter opp. 
Jeg vil fortelle om kunsten min 
og det budskapet jeg ønsker å 
formidle på åpningsseansen, sier 
hun.

Utstillingen i Galleri Farsund 
blir hengende til lørdag 18. april.

“Scared”. Kan-
skje ikke så 
underlig at hun 
har stilt ut på 
Munch-utstillin-
ger.

Havet og naturelementene betyr også mye for kunstneren. Dette bildet 
bærer tittelen “The Tempest” (Stormen).

 ” Mer enn noensinne trenger vi å kjen-
ne på våre positive ressurser til å stå opp for 
det ekte, nære....og være et bidrag til en 
god verden KARI ELISABETH HAUG

Akvarellutstilling og verksted

Åmland stiller ut i Tingparken

Elin Alvers 
akvareller er 
fargesterke 
og ekspres-
sive i uttryk-
ket. På Nord-
berg Fort kan 
du både se 
bildene hen-
nes og du kan 
lære hvordan 
hun gjør det 
på et kurs 
førstkommen-
de lørdag.  
FOTO: GALLERI 
LISTA FYR 

Elin Alver fra Bergen viser akvareller i en 
ny utstilling i klasserommet i Rødbygget 
på Nordberg Fort i påsken.

Av Svein Morten Havaas

Utstillingen er et ledd i kunstsamarbeidet 
i Kunstaksen fyret-fortet, og det er Galleri 
Lista Fyr ved Alfred Vaagsvold som har tatt 
initativ til at den kommer i stand.

– Elin Alvers bilder er ikke typiske lyse 
og sarte akvareller, heller fargesterke og 
ekspressive uttrykk for landskap i dramatisk 
lys, sier Vaagsvold.

Hvordan gjør hun dette? Det vil hun vise 
på akvarellverksted i klasserommet lørdag 
før palmesøndag.

– Hvem som helst kan melde seg på dette 
verkstedet som varer et par timer. Kunstne-
ren har med seg materialer til mange, så det 
er fullt mulig å få prøvd seg, spontant og uten 
erfaring. Erfarne kunstnere vil også delta, 
forteller Alfred Vaagsvold.

Utstillingen har for øvrig en flott åpning. 
Pianist Rune Alver spiller i kafeen på Nord-
berg Fort, og Tor Livar Grude vil lese egne 
dikt fra nylig utgitte diktsamlinger. Sistnevn-
te har vært mye på Lista og blitt inspirert av 
landskapet her. Han kaller sin del av pro-
grammet for: «Som vindar og bøljer».

Før akvarellverkstedet starter får de frem-
møtte også et kort foredrag med snert: Inge 
Alver kåserer om: «De gamle grekerne og 
romerne, hva angår de oss?»

Sivilarkitekt og billedkunstner  
Arne Åmland åpner ny kunstutstilling  
i Tingvatn fornminnepark og besøks-
senter palmesøndag.

Av Svein Morten Havaas

Som arkitekt har Arne Åmland tegnet kirke-
bygg og boliger, funksjonelle forretningsbygg 
og museumsbygg.

– Det nye museet på Nordberg fort er et 
glimrende eksempel på et bygg som tar 
hensyn til de gamle omgivelsene og som er i 
bruk som moderne museum, utstillingssted 
og kafé. Søm kirke har han tegnet som en 
katedral med de store glassmaleriene av Kjell 
Nupen, sier Alfred Vaagsvold, som er ansvar-
lig for utstillingen i Tingparken i Hægebo-
stad gjennom Galleri Lista Fyr.

Åmland er selv også billedkunstner, med 
eget atelier på Belland utenfor Lyngdal. Han 
tegner, maler og har tresnitt som en egen 
teknikk i svarthvitt og i farge.

Til Tingvatn fornminnepark og besøkssen-
ter kommer han nå med en utstilling han har 

kalt «Se vi går opp til Jerusalem». Den inne-
holder for det meste akvareller som beskriver 
bibelhistorien, det som skjedde i påsken.

– Hver dag i påsken har navn etter det som 
skjedde, og det er bilder i utstillingen fra 
hendelsene i nytestamentlig tid. Tittelen pe-
ker også på en oppmerksomhet på samtiden. 
Jerusalem er en spennende by både historisk 
og nå. Motivene har i seg et tidsspenn fram 
til vår tid, sier Vaagsvold.

Tingparken har åpent hver søndag i april. 
Kunstutstillingen er montert i kantinen og 
i auditoriet. Åmlands utstilling står fram til 
21. juni.

Utstillin-
gen «Se vi 
går opp til 
Jerusalem» 
inneholder 
akvareller 
med bibelske 
motiver.  
FOTO: GALLERI 

Arne Åmland 
stiller ut i 
Tingparken i 
Hægebostad 
denne våren.  
FOTO: PER KR. 
DANIELSEN
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