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Bjerkøya-kunstner Kari 
Elisabeth Haug (64) er 
igjen klar for utstilling i 
Italia.
ALEXANDER JOHNSEN 
lexander@sandeavis.no

Kari Elisabeth Haug har hele livet 
vært kreativ. Men på den tiden hun 
vokste opp i var det uaktuelt med 
en kunstutdanning. Derfor satset 
hun heller på en karriére som læ-
rer, hvor hun hadde særlig fokus 
på de kreative fagene. I mange år 
har hun vært musikklærer på San-
de ungdomsskole, samt undervist i 
norsk, !loso!, religion og etikk.

– Innholdet i disse fagene hand-
ler mye om det samme, vi blir ut-
fordret til å stille de store spørsmå-
lene. Det skaper en undring, og 
kunsten blir en måte å !nne svar 
på, mener Haug.

Eget atelier på Bjerkøya
– Det var i godt voksen alder at jeg 
!kk mer tid til meg selv, forklarer 
Haug.

I dag jobber hun fra et eget arki-
tekttegnet atelier i tilknytning til 
huset sitt på Bjerkøya. Her har hun 
jobbet aktivt med kunsten de siste 
årene.

– I begynnelsen skrev jeg et dikt 
til hvert av maleriene mine, men 
det var bildene jeg !kk mest opp-
merksomhet for, forteller kunstne-
ren, derfor ble det mer fokus på 
malingen, fortsetter hun. 

I dag skriver hun mer !losofe-
rende tekster rundt det hun ska-
per.

Kunstneren har vært opptatt av 
tematikken i "ere klassiske verk, 
blant annet fra Sigrid Undset, Tar-
jei Vesaas og Jens Bjørneboe.

– Hvorfor er denne litteraturen 
tidløs og hvorfor leser vi den fort-
satt, undrer Haug.

– Jeg har kommet frem til at det 
handler om hvordan vi lever livene 
våre, det å bli verdsatt og føle at vi 
har verdi. Vi mennesker søker etter 
bekreftelse på hvem vi er og bør 
være, fortsetter hun.

Nylig gikk en undersøkelse gjort 
av det internasjonale analyse!rma 
Milieu Insight verden rundt etter at 
de hadde spurt et utvalg personer 
om deres syn på viktige og uviktige 
jobber. Der hadde hele 71 prosent 
svart at de ikke mente at kunstnere 
var viktige jobber for samfunnet. 
Undersøkelsen var gjort i lys av 
korona-pandemien for det singa-
porske nyhetsbyrået Straits Times. 

– Et fattig samfunn
– Et samfunn uten kunsten er et 
fattig samfunn, fordi det ikke gir 
næring og føde til oss som men-
nesker, mener Haug. Kunsten sti-
mulerer til kreativitet og det å !n-
ne løsninger, den utvikler empati 
og følelser. Alle disse viktige men-
neskelige egenskapene, sier hun 
videre.

– Et samfunn uten kunst er ikke 
et varmt og nyskapende samfunn, 
framholder Haug.

– I Norge står kunst og kultur la-
vere i forhold til land lenger syd i 
Europa. Jeg har vært mye i Italia, 

og der har de en helt annen hold-
ning til kunst. 

– Kunstmiljøet i er lukket
– Kunstmiljøet i Norge er veldig luk-
ket. For å bli akseptert i mange gal-
lerier, trenger du den rette utdan-
nelsen og gjerne de rette bekjent-
skapene. Det er også viktig med 
medlemskap i kunstorganisasjoner, 
noe som er vanskelig å oppnå uten 
nevnte grunner over, forteller 
Haug.

– Det er krevende å være kunst-
ner hvis du tenker du skal leve av 
det, forteller hun. For meg er det 
viktig å formidle min egenart og bli 
akseptert for det uttrykket jeg har, 
og jeg er virkelig glad for den aner-
kjennelsen jeg #år, fortsetter hun.

– Det har ikke vært noen stor tra-
disjon for å kjøpe kunst i Norge, 
men jeg ser en klar trend at de som 
pusser opp hjemmene sine innre-
der med verker som er gjort av en 
kunstner. Kunst skaper miljø og 
gode diskusjoner, noe du kan re-
"ektere rundt og tenke over, sier 
kunstneren fra Sande.

Stiller ut hos UNESCO
Haug har tidligere stilt ut kunsten 
sin på Venezia-biennalen i Italia, 
som hun betegner som verdens 
viktigste samtidskunstutstilling. 
Samme kurator som valgte henne 
hit har også valgt henne til å vise 
frem noen av hennes nyeste verk 
på UNESCOs hovedkvarter i Italia.

– Observasjon og undersøkelser 
av det moderne samfunn, dets 
komplekse og allsidige væremåte, 
utfordringene mennesket går 
igjennom daglig, er alle elementer 
som blir re"ektert rundt i den nor-
ske kunstnerens undersøkelser, 
forteller den italienske kuratoren 
Laura Francesca Di Trapani. 

– Innholdet i maleriene hennes 
verdsettes og passer godt til UNES-
COs verdier, temaet er «født til fri-
het», forteller hun.

Haugs nyeste verk er en hyllest til 
forfatteren Jens Bjørneboe og skal 
stilles ut på «Kunstforeningen Ver-
dens Ende» på Tjøme fra 14. - 21. au-
gust. Temaet i maleriene beskriver 
hun som Libertati natum på latinsk, 
som på norsk betyr Født til frihet.

Utstilling i nærområdet 
Ellers skal kunsten hennes vises 
mye fram i nærområdet framover.

– Neste helg, fra torsdag 25. - 
søndag 28. juni, har jeg åpent ateli-
er her i Barken 3. Og publikum er 
hjertelig velkommen til å besøke 
meg. Jeg skal også ha utstilling i 
Eidsfoss og på Tjøme denne som-
meren. Her i Sande er jeg glad for å 
ha et hyggelig samarbeide med 
Linneas Blomsterverksted hvor jeg 
har bilder til salgs. Det er også hyg-
gelig å kunne samarbeide med 
Sande menighet og kantor Bjørn 
Luksengård om kirkeprosjektet 
«Kunst og kirke» hvor Bjørn impro-
viserer på piano og orgel til mine 
malerier.

– Jeg håper å møte mange kunst-
interesserte i den nye kommunen 
vår i tiden framover, avslutter hun.
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Kunstner-Kari er klar for Unesco-utstilling

KUNSTNER: Kari Elisabeth Haug utenfor atelieret sitt på Bjerkøya.  
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