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etter Vær varsom-plakatens og 
Tekstreklameplakatens regler for 
god presseskikk. Den som mener 
seg rammet av urettmessig 
avisomtale oppfordres til å ta 
kontakt med redaksjonen. PFU er 
klageorgan som behandler klager 
mot pressen i presseetiske 
spørsmål. Adresse: Rådhusgt. 17, 
Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. 
Tlf. 22 40 50 40.
E-post: pfu@np-nr.no

"Argumentasjonen 
mot venterom i det 
nye flotte bygget 
var fare for hær-
verk.

Randi Roer 

le s e r B r e V

sørlandsutstillingen er 
en årlig utstilling av samtids-
kunst der bildekunstnere med 
tilknytning Vestfold, Telemark 
og Agder kan delta. Utstillingen 
er kunstnerstyrt, har fri innsen-
delse og er juryert. Det er 52 år 
siden utstillingen så dagens lys 
etter initiativ fra Bjørn Krog-
stad og Øyvind Brune. Utstillin-
gen vises ulike steder i regio-
nen. Dette er aller første gang 
utstillingen er å se i Kragerø. 

Sørlandsutstillingen presen-
terer 28 verk av i alt 23 kunstne-
re. Og selv om kunstforenin-
gens lokale er relativt lite, er det 
stor takhøyde. Her er det kunst 
for enhver smak. Det gjør in-
genting at utstillingen mangler 
tema, det er nettopp dette som 
er med på å fremheve det 
kunstneriske mangfoldet. Du 
holder en twistpose i hånden 
og kan fint velge deg ut noen fa-
voritter. Og det vil helt klart 
være noen mindre appetittvek-
kende biter du kan la ligge 
igjen. 

selV liKte jeg fotografiet «Af-
ter a Quiet So Deep» av Marcus 
Reistad. Kunstneren forklarer i 
katalogen at verket forteller om 
en «utilgjengelig nærhet» og 
«en tilstedeværelse av fravær 
som kan oppstå i nære relasjo-
ner». Bildet viser en kvinne i en 
rød topp som står med ryggen 
til, bak en ruglete glassflate. Et 
glass som skal hindre innsyn 
gjennom en dør eller et vindu. 
Det er utfordrende å se detaljer 
i den uklare oppløste skikkel-
sen. Man prøver desperat å set-
te sammen disse fragmentene 
til noe som gir mening. 

to andre godbiter er trykk-
platene til Andreas Lian. Moti-
vene er skåret ut i MDF-plater 
og påført trykksverte, klare for 
å trykke tresnitt. Men kunstne-
ren valgte å stille ut selve plate-
ne i stedet. Bildene formidler 
noe helt annet enn uklarhet.

I verket «En gjeng med me-
ninger» ser vi en samling menn 
fra tilsynelatende ulike tidspe-
rioder. De uttrykker forskjellige 
sinnsstemninger som gjenkjen-
nes i ansiktene deres: Grubling, 
tomhet, tilfredshet og ankla-
gende blikk. En av mennene på 

anmeldelse

som en pose 
twist – noen biter 
er vanskeligere å 
tygge enn andre

bildet har hodetelefoner, mens 
en annen har sleik og høy jak-
kekrage. Atmosfæren i bildene 
er intens og dramatisk. 

I bildet «Bussen» er det også 
en gruppe mennesker. Bus-
spassasjerer sitter vendt mot 
deg med stirrende blikk. Det 
skaper en trang til å svelge en 
ekstra gang. De intense blikke-
ne gir meg følelsen av å ha gjort 
noe galt her jeg sitter bakerst i 
bussen. Eller er alt en vond 
drøm? I katalogen kan vi lese at 
tematikken i bildene til Lian har 
et sosialt aspekt, som ofte om-
handler det hverdagslige, ar-
beidslivet, samliv og medmen-
neskelighet. 

Et annet interessant bidrag er 
de tuftede veggtekstilene til 
Mirjam Tho. Gjennom farge, 
form og tekstur prøver hun å ta 

vare på minnene fra en spansk 
fiskerlandsby på Kanariøyene 
hvor hun har bodd de to siste 
årene. Hun har benyttet ull, bo-
mull og polyester. Fargene og 
mønstrene kombinert kan min-
ne om et topografisk kart. 

noen Biter er vanskeligere å 
tygge enn andre, blant annet 
Unni Spakmos «The garden of 
my soul III». Hennes teknikk er 
kolorert foto. Bildet er et gam-
melt sort hvitt familiefotografi 
som hun har valgt å male over 
med grove penselstrøk. Det sit-
ter fire barn og to hunder i en 
stue rundt et bord. Teksten 
«Hvordan gikk det» står skrevet 
med store bokstaver midt på 
bildet. Hundene er kolorert 
gråhvite mens barnas grønne 
hoder minner mest om en sam-

ling troll. Uttrykket og fargeval-
get hennes er interessant: Jeg 
lurer på om hun var bevisst far-
gesymbolikken da hun kolorer-
te bildet? Grønn kan bety både 
misunnelse og umodenhet, 
men også liv og fruktbarhet. 
Spakmo har valgt å benytte rosa 
maling på et av møblene, noen 
av klærne, blomstene i bak-
grunnen og ørene til barna. 
Kombinert uttrykker dette en 
form for uskyld, men samtidig 
ubehag for den som ser på bil-
det. Det er noe som ikke stem-
mer, men det er vanskelig å de-
finere hva. 

Kunst Kommer i mange ut-
gaver, da også på papir med 
matfarge og blekemiddel. In-
spirasjonen og tanken bak Cor-
rina Thorntons bilde «Blodless» 

oppleves som personlig og vik-
tig. Hun prøver å prosessere et 
traume etter den vanskelige 
fødselen av sin sønn. Den røde 
matfargen går i oppløsning av 
blekemiddelet. Til tross for det-
te, opplever jeg likevel ikke at 
virkemidlene og utførelsen kla-
rer å engasjere. 

sørlandsutstillingen 
presenterer variert kunst, 
og det vil helt klart være noe 
som faller i smak. Enten du har 
sansen for realisme eller ab-
straksjon, treverk, metall, foto, 
maleri, tekstil eller installasjo-
ner. Det er bare å velge og vrake 
blant godbitene i posen. 

sara therese Haugland,
student ved Kragerø Kunstskole

den 23. desember er det 30 år siden jeg 
flyttet til Skåtøy. Omtrent med en gang 
ble jeg innviet i øyas sterke ønske om et 
oppvarmet venterom. Dette ønsket for-
sto jeg relativt raskt utover i januar 1992.

Ronny Andresen sørget noen år senere 
om å sette opp en varm brakke på kaia. 
Den ble flyttet etter noen varme år (jeg 
husker ikke lenger hvor lenge den sto). 

Da vårt nye kommunehus begynte å 
reise seg kom Vidar på den geniale ideen 
om at i dette store bygget måtte det vel 
være plass til et rom for skjærgårdsbe-
folkningen, veldig gjerne med et vann-

klosett også. Siden har vi skrevet flere 
søknader og brev til kommunen og for-
mannskapet om dette. 

Argumentasjonen mot venterom i det 
nye flotte bygget var fare for hærverk. 
Dette påpekte vi ble enkelt løst andre ste-
der med åpning av døren via en app. Det-
te var åpenbart ikke godt nok for kommu-
nens administrasjon som mer eller min-
dre åpenlyst uttrykte skepsis til øy be-
folkningens evne til å oppføre seg som 
folk. 

Saken som den nå står: 
• Fredensborg eiendom har skissert 

flere mulige grep for å få dette til (men 
kommunen bestemmer altså innholdet i 
huset). 

• Kommunens politikere har muntlig 
sagt via KV at dette skal vi selvsagt få til.

• Administrasjonen har sagt et rungen-
de og endelig nei…

Hvem er det som egentlig bestemmer 
da …?

randi roer 
Leder i Skåtøy Vel, også Jomfruland og 

Gumøy Vel støtter dette ønsket

Venterom for ferJetrafiKanter

Om å vente...  vente i 30 år 
og kanskje enda lenger...
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