K U LT U R

onsdag 11. juni 2008

SOMMERUTSTILLING: Åshild Nøringset på Galleri Rønningen med Elin G. Mofossbakkes maleri. På låveveggen henger Kristin Hostvedts porselensdame.
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- Levende vegger
- Veggene lever, vi
har allerede måttet
henge opp nye bilder.

vegg og henger opp nye bilder
med en gang. Så publikummere
som er innom nå i begynnelsen, kan gjerne komme igjen
senere i sommer og oppleve andre bilder enn første gangen,
forteller Åshild Nøringset.

Helge Ottesen
helge.ottesen@varden.no

KILEBYGDA Gallerieier Åshild
Nøringset smiler fornøyd. Lørdag åpnet hun sommerutstilling for tredje året på rad.

100 var innom
Galleri Rønningen ligger på en
gård, som igjen er en del av
gamle Rennesund Gård. Ved
samme vann som Kilebygda
kirke ligger. Galleriet er på låven, men det selges også bilder i
kommisjon fra hovedhuset.
Kultursjef Alfhild Skaardal
åpnet utstillingen lørdag og
rundt 100 mennesker var innom i løpet av helgen.
Det er Grenlandskunstnerne
Oker som er sommerens utstillere. Gruppen består av 21 billedkunstnere og kunsthåndverkere bosatt i Skien, Pors-

Kjente kunstnere
NYTT BILDE: Et av Kari Gisholt
Noddelands arbeider.
grunn, Bamble og Siljan. 17 av
dem er med på utstillingen i
Kilebygda.

Rett fra vegg
– Det var en fin åpning. Turid
Schelvers bilde som preger årets plakat ble solgt etter bare ti
minutter. Det ble solgt arbeider
for 30.000 kroner bare første
dagen. Jeg har allerede gitt beskjed til noen kunstnere om at
de må fylle på med mer. Her
blir det levende vegger i løpet
av sommeren. Vi selger rett fra

Grenlandskunstnerne Oker består av kjente lokale kunstnere. De som stiller ut i Kilebygda er Tone Aasland Bakke,
Margrete Reiten Danielsen,
Kristin Eidem, Manfred Evertz,
Aud Gisholt, Gullveig Irene
Herre, Kristin Hostvedt, Elin G.
Mofossbakke, Torunn Myrann,
Kari Gisholt Noddeland, Meta
Norheim, Nina Resch, Jørn Roeim, Turid Schelver, Roman
Paul Scott, Sølvi Strand og
Günther Winkelmann. Det
borger for variert kunst.
Galleri Rønningen er åpen
fra torsdag til søndag, ut august måned.

PÅ LÅVEN: Bak Åshild Nøringset henger bildene til Meta Norheim.
Skulpturen er laget av Aud Gisholt og skilpaddene av Kristin Eidem.

Kulturrådet støtter kunst og teknologi
SKIEN I går ble det kjent at Norsk kulturråd
støtter satsing på kunst og ny teknologi i
Grenland med 200.000 kroner.
Satsingen har fått navnet ROM3. Foreløpig prosjektperiode er fra år 2009-11.
Atle Barcley leder arbeidet på oppdrag fra
Porsgrunn Kunstforening og Telemark
kunstnersenter. Opprinnelig søkte de om

KUNST OG KUNNSKAP: Mange av aktørene
på Klosterøya jobber med å få på plass et
samarbeid mellom kunstnere og kunnskapsbedrifter.

380.000 kroner, men 200.000 er tilstrekkelig
til å gjennomføre satsingen.
ROM3 skal produsere kunstverk i
partnerskap med bedrifter i Grenland.
Partnerskapsordningen skal tilbys kunstnere internasjonalt i sammenheng med en
artist in residency-ordning der kunstnere
får bo og arbeidsmuligheter for noen måneder av gangen.
Klosterøyafondet, Skien kommune og
IKT Grenland er også med og støtter. Størrelsen på satsingen avhenger av hvor mye
fylkeskommunen er villig til å gå inn med.
De har møte 17. juni.

