Kunstnere bør vite hvorfor de vil gjøre
noe i en kirke. Det kravet stiller Liv
Kristin Holmberg. Gjennom hennes
gravferdsrituale for levende mennesker
kan du delta i din egen begravelse.

Tar kunsten
inn til
sakramentene
Arne Guttormsen, Eidsvoll
arne.guttormsen@vl.no

22 310 392

I forrige uke besøkte Holmberg Eidsvoll kirke sammen
med kurator Maria Veie Sandvik. Der ble de tatt imot av
sokneprest i Feiring og Langset, Terje Kjølsvik. Vårt Land
fikk være med.
Maria Veie Sandvik er kunsthistoriker, kurator og nå ansatt
for å bygge opp et «kunstfyrtårn» i gamle industrilokaler ved
Eidsvollsbygningen. Sammen
med Holmberg er hun i gang
med kunstprosjekter både i
industribygget og i Eidsvoll
kirke. Dessuten vil det bli en
del av EU-prosjektet Divine
Transport.

Sjekker stemning. Holmberg
går rolig rundt og kjenner på
stemningen i kirken. Sandvik
kommenterer fortløpende inntrykkene hun får. Kirken fra
1200-tallet har moderne flisbelagt gulv som i en arbeidskirke.
Kuratoren liker at en så gammel kirke bærer spor av ny tids
bruk. Barnekunst henger synlig
like ved prekestolen.
Orgelet er noe av det første Holmberg må prøve ut.
Soknepresten viser vei opp på
galleriet. Orgelets barokkfasade skinner i nyrestaurert gull og
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Debatten. Både Veie Sandvik
og Holmberg har begge reagert på kirkekunstdebatten i
Vårt Land de siste ukene.
– Ingen kunstner eller kurator
ville komme på tanken å plassere kunst inn i kirken bare for
å se hva som skjer. Diskusjonen
om kunst i kirken må knyttes
til verkets innhold, ikke navnet
på kunstneren. Grunnen til at
så få kunstnere jobber i kirken,
er at man vet at kirken har sitt
eget innhold. Derfor er det ingen stor fare for at kunstnere
bare ramler inn i kirken, sier
Veie Sandvik med ettertrykk.
Liv Kristin Holmberg vil
svært gjerne skape kunst i kirkultur

I MORGEN KAN DU …

… feire Carte Blanche sitt 25-årsjubileum
på Dansens hus i Oslo. Ny forestilling
og multimedial utstilling markerer Carte
Blanches 25-årsjubileum. Ina Christel Johannessen kjenner Carte Blanche bedre
enn de fleste. Med utgangspunkt i hver
dansers individuelle uttrykk og historie,
skaper hun nå forestillingen A collection
of short stories. Den portugisiske koreografen Rui Horta har sammen med
videokunstneren Anastasia Isachsen
bygget opp en utstilling med videoprojeksjoner, fotografier og anekdoter fra
Forestillingen A collection of short stories
av Ina Christel Johannessen markerer Carte Carte Blanches historie. Forestillingen
fremføres også i kveld. LARS O. FLYDAL
Blanches 25-årsjubileum.

KINOMISUNNELSE
■ Nabokommunene ser med misunnelse på den nye kinoen i Fosnavåg. –
Det viser at når en liten plass satser så
mye, kan også større steder gjøre noe
tilsvarende, sier kinosjef Oddbjørn
Røys fra Volda Filmteater til Kinomagasinet. – Pengesterke små samfunn
får til slikt. At det kan skje i en bygdeby
som Fosnavåg er fantastisk, sier kinosjef i Molde, Geir Hammerø til kinobransjens fagblad. Fosnavåg Konserthus åpnet dørene forrige fredag. Vårt Land

CAPOTE-DIKT FUNNET
■ Da den sveitsiske forlegger Peter Haag lette i New York Public
Library, fant han flere ukjente noveller og dikt fra den amerikanske
forfatteren og journalisten Truman Capote (bildet). I går utga
det tyske Zeit Magazin fire av novellene i tysk oversettelse. Novellene er skrevet mellom 1935 og
1943. 20 noveller og 12 dikt vil,
ifølge nettavisen politiken.dk, bli
utgitt neste år.
Vårt Land

Ustillingen UtOver vises i
Kulturkirken Jakob i Oslo
fram til 19. oktober
Deltakende kunstnere er Laila
Kongevold, HC Gilje og Trine
Lise Nedreaas
Utstillingen er kuratert av
Berit Hunnestad og Laila
Kongevold

Arne Guttormsen
arne.guttormsen@vl.no

22 310 392

For elleve år siden hadde Kulturkirken Jakob sin første utstilling av samtidskunst. Neste år er
det ti år siden Den norske kirke fikk sin første kulturmelding.
Med utstillingen UtOver stiller
Kirkelig Kulturverksted spørsmålet på nytt: Kan samtidskunsten utvide kirkerommets fortellinger?
Vårt Land har møtt KKVs
prosjektleder for billedkunst
Berit Hunnestad og de tre kunstnerne som i ti dager har overtatt Kulturkirken Jakob. Er kirken blitt mer åpen for samtidskunsten det siste tiåret?

HC Gilje har laget kunstverket In transit som fyller det meste av Kulturkirken Jakob. Om dagen er alle vinduene blendet. Om kveldene
kan gatelyset utenfra spille med når de lyssatte, hvite rammene kaster sine skygger på kirkegulvet.
Alle foto: Lars O. Flydal

I Kulturkirken Jakob får kunstnerne boltre seg. I andre
kirker er samtidskunsten fortsatt en sjelden gjest.
side
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Urbant landskap. I 2003 skrev
Laila Kongevold bibelvers i
blindeskrift. Skriften dekket
gulvet i kirkekjelleren. Da utstillingen Min Gud, Min Gud var
over, kunne verket kostes opp.
Skriften var utført i gurkemeie.
I 2014 har kunstneren hentet
en sekk full av kretskort, RAMbrikker og annen innmat fra
PC-er og bygget et urbant landskap. Denne gangen på gulvet i
våpenhuset.
– På de elleve årene er det bare
her i Jakob jeg har fått vise samtidskunst, sier Kongevold.
Hun mener kirken trenger
samtidskunsten, og at kunsten
trenger kirken.
– Å vise verket her er noe helt
annet enn i et galleri.
Utover. Sammen med Berit
Hunnestad har Kongevold kuratert utstillingen UtOver. Tre
kunstnere deler kirken mellom
seg. Etter at man har tråkket
gjennom Kongevolds landskap
Confronting my Warriors, fanges
man inn av HC Giljes lysinstallasjon In Transit. Tredje kunstverk er Trine Lise Nedreaas sitt
alterbilde som er videoen Singer
with Butterflies.
Videoen viser selskapssangeren John O'Malley som igjen
og igjen prøver å komme i gang

Trine Lise Nedreaas' alterbilde er videoen Singer with Butterflies.
med sangen. Hun møtte ham
tilfeldig i en pub i England. Nå
er han blitt alterfigur i et verk
som kunstneren mener handler
om forventning og håp.
– Sommerfuglene er også et
kjent symbol for forvandling,
sier Nedreaas.

Villig vokalist. – Hva har dette
verket ved et alter å gjøre?
– Et alterbilde er et fokuspunkt for tanken. Dessuten er
det et sted man kommer med
et ønske eller en bønn om at
noe skal skje. For meg er det
ikke et religiøst spørsmål. Jeg
er ikke en troende. Men mine
arbeider er ofte eksistensielle og
stiller spørsmålene: Hvorfor står
vi opp hver dag? Hvorfor fortsetter vi, slik sangeren gjør. Jeg
tror på ham som aldri gir opp.
At videoen vises her ved alteret
gjør noe med den. Et annet sted
ville den nok vært sett på som
morsom, sier Nedreaas.
Utstillingen stiller spørsmålet
om slike videoverk kan være
fremtidens alterbilder og om
kirken kan ta i bruk samtidskunstens uvante uttrykk. Kunstneren mener hun har laget et
tidløst verk, men at det neppe
egner seg for en permanent
plassering ved et alter.
– Jeg vet ikke om jeg ville hatt
det der i et bryllup, sier hun.
Om hun skulle laget en «altervideo», tror hun det ville vært
mer aktuelt å hente motiv fra
naturen eller fra kosmos.
Lys og mørke. For lyskunstneren HC Gilje er det først og

«Tør ikke kirken
møte samtidskunsten?» var tittelen
da Vårt Land presenterte utstillingen
Min Gud, Min Gud
i Kulturkirken Jakob
for elleve år siden.
Prosjektleder da
som i dag, var Berit
Hunnestad.
Vårt Land 06.06.03
Presentasjon: Sverre Egner Bruun

fremst kirkerommet i seg selv
som er interessant. I arbeidene
sine er han ute etter koblingen
mellom det fysiske og det mentale rommet. Lysverket hans
fyller det meste av Jakobkirken, og det er kirkerommets stillhet og sakte bevegelser han tar
utgangspunkt i.
– Om jeg skulle lage et permanent arbeid for en kirke, ville
det være en utfordring at mine
arbeider med lys forutsetter et
mørkt rom, sier Gilje.
I Jakobkirken er alle vinduene blendet på dagtid. Og på
kveldene vil Gilje gjerne at
gatelyset utenfra kan spille med
når en etter en av de lyssatte,
hvite rammene kaster sine skygger på kirkegulvet.

Ingen eksamen. I 30 år har
Berit Hunnestad arbeidet med
kirke og kunst. Når hennes
arbeidsgiver Kirkelig Kulturverksted skulle markere sitt
40-årsjubileum med en kunstutstilling, ville de unngå oppsummeringen.
– I stedet ville vi se framover.
Vi har hatt Jakobkirken i 14 år
og ville undersøke om huset kan
brukes til noe nytt. I stedet for
å invitere mange kunstnere som
vi gjorde for elleve år siden, ville
vi invitere tre og slippe dem løs
på kirkens tre rom, våpenhuset,
skipet og alteret, forteller Hunnestad.
– Er det blitt mer samtidskunst
i kirkene etter at kirken for snart
ti år siden fikk kulturmeldingen
«Kunsten å være kirke»?
– Ikke nødvendigvis, men kan-

Ikke den
førstefødte
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Kunst som vil. – Å skape situasjoner hvor man kan tematisere
selve livet, bør være mulig i kirken, sier Holmberg.
Det står mye på spill for

• kulturredaktør: Alf Kjetil Walgermo
• kultur@vl.no
• tips til avdelingen: 22 310 391
• flere nyheter på vl.no/kultur

retter

I en artikkel om Carl Philipp Emanuel Bachs orgelverker kom vi i skade
for å si at han var Johann
Sebastian Bachs eldste
sønn. Det var han ikke.
Det var det Wilhelm Friedemann som var.

‘Jeg er helt fri,
jeg vil det nye’

TRE PÅ TANGENTER. Oppsiktsvekkende innspillinger er
ute denne måneden – en
sprudlende innspilling
av Georg Friedrich Händels suiter,
Ton Koopmans lekne utgave av
300-årsjubilanten Carl
Philip Emmanuel
Bachs orgelsonater og
Alexander Scriabins hyllest til
«friheten».

■ Anmeldt av Olav Egil Aune
olav.egil.aune@vl.no

■ Anmeldt av Olav Egil Aune
olav.egil.aune@vl.no

22 310 432

Noe av Europas mest
besluttsomme musikk
er skrevet av Carl
Philip Emmanuel
Bach. Hør ham på
orgel.
Han var Johann Sebastians
sønn, den eldste og «ulydigste».
Det siste gjorde far glad, han
likte dem som gikk egne veier
og ikke skjelet til tidens musikkpoliti (som holder kontor, fremdeles!). Han er den Bach som
ingen klarte å sette i bås, den
musikkhistorien ikke er full av –
først nå, i jubileumsåret for hans
fødsel – er han på full fart fram.
Tåken letter, og fram stiger en
rastløs komponist, som var sugen på brudd og nye vendinger.
Han er en av de kvikkeste, en
uortodoks musiker som får blodet til å flyte lett i årene.

Kvikt. Kvikk musikk kre-

ver kvikk utøver, for eksempel
Bach-spesialisten Ton Koopman. Han har satt seg ved det
mirakuløst vakre og nyrestaurerte Amalia-orgelet i Berlin,
side
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Carl Philip Emmanuel Bach
Seks orgelsonater
Ton Koopman på Amaliaorgelet i Berlin
Challenge Classics CC72260/
Musikklosen

hvor han avleverer seks orgelsonater av Carl Philip Emmanuel
Bach – et sprudlende eventyr.
For «kvikk» betyr ikke overfladisk, men «oppmerksom» –
Ton Koopman, kjent for sine
utallige, prisdekorerte Bach- og
Buxtehude-tolkninger, sørger
med særdeles smidig håndlag
for å gjøre Carl Philip Emmanuel en tjeneste, nemlig å fremstille ham som en av tidens mest
utfordrende, en «avviker» som
med sine plutselige brudd og sin
tindrende melodiføring holder
oss varme og våkne, ytterst på
stolen.
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Så hva var «avviklet»? Det
kunne en spurt Mozart eller
Beethoven om, begge var mer
opptatt av Carl Philipp Emanuel
Bach enn av alle andre.
De samlet på verkene hans,
spilte dem og lot publikum få
del i det. For CPE Bach var ikke
opptatt av poetiske galanteri,
han tråkket heller korridorene
i den menneskelige psyke og
møtte sitt publikum som en følelsesmessig, umiddelbar kunstner – han forholdt seg til det
indre øyeblikkets omskiftende
vindstyrker.
Han skrev i en tid da det var
orden på ting, balansen og elegansen var et krav – mens hans
musikk er uforutsigbar (selv i
dag), han sjokkerer med stadige skift, stopp og følger energien dit den vil.

Det vakre orgelet. De seks
orgelsonatene var skrevet for
det nå i ettertid nyrestaurerte
Amalia- orgelet og for prinsesse
Anna Amalia av Preussen, Frederik den Stores yngste søster.
Carl Philip Emmanuel Bach
spilte på det, det var berømt selv
da det var i sin ungdom. Etter
at orgelet har vært på flyttefot
gjennom århundrene, er det nå
på plass. Det låter friskt og fint
som fuglen, et instrument det er
lett å like. Nesten til forelskelse.

22 310 432

Sett på trygg avstand kan de
første par tiårene av forrige
århundre minne om at ting
gikk fort for seg, da som nå.
På forbausende få år veltet så
mange nye ting over folk at de
fleste så en lys framtid i møte: Biler, gatebelysning, telefoner, en hittil ukjent grad av
demokratisering og opplysning, kjempeskritt innenfor
legevitenskap og fysikk. En tid
hvor folk var på rene med at
om ikke lang tid var alle, verdens problemer løst. Slik snublet vi inn i første verdenskrig.

Eldstesønn Bach
til forelskelse

Risler fram Händel
■ Anmeldt av Olav Egil Aune
olav.egil.aune@vl.no

CDGeorg
CEMBALO
Friedrich Händel

Åtte store suiter
Richard Egarr (cembalo)
Harmonia mundi 907581/82/
Naxos Norway

Godt er ikke godt nok for Richard Egarr. Dette er flott, ja, best, skriver vår anmelder. Foto: Marco Borggreve

22 310 432

Den engelske
cembalisten
Richard Egarr har
tryllekunstnerens
lek i fingrene.
Mens Bach var barokkens musikalske «arkitekt», var Händel
improvisatøren. Den engelske cembalisten Richard Egarr
gjeter i en ny, herlig innspilling
Händels usedvanlig mange toner (per kvadratmeter) så de
ikke renner rundt som musikk
av fritt, flytende karakter – uten
form og mening. Og likevel sitter vi med følelsen av at han improviserer.

Mens Bachs suiter står tett på
program og i innspillingskataloger, er opptak av Händels ditto,
sjeldne.

Lek i fingrene. De russiske storpianistene Andrei Gavrilov og
Sviatoslav Richter har gjort sitt
for dem, jazzpianisten Keith
Jarrett også. Richard Egarr har
tryllekunstnerens lek i fingrene når han slår på cembaloens
spinkle strenger, det er det som
er preget når tonene risles fram
i en strøm av overskudd. Richard Egarr spiller på et «fyldig»
klingende instrument, en kopi
av en cembalo fra Antwerpen,
1683. Hvis «symfonisk» kan
brukes om et tandert instrument
som cembaloen, er det der Egarr

er – hør på den deilig, fyldige
bassen i bånn.

Krever konsentrasjon. La oss si
det sånn: Cembalo er for mange ikke et førstevalg blant instrumentene. Georg Bernhard
Shaw, for eksempel, fikk bildet
av beinrangler som løp over
blikktak i hodet da han hørte det. Og det er klart, det kan
være en krevende klang for moderne ører. Så er disse sonatenes
lengde på mellom 10 og 20 minutter perfekt, skal vi antyde én
liten porsjon i uka, da åpner det
seg? I stil ligger de midt i mellom Scarlattis klare sonater og
den franske, brutte stilen, som
var gjengs den gangen – massivt
og intimt på samme tid.

Det er vanskelig å forestille seg at disse høyreiste overskuddssuitene er skrevet av en
fet og litt sjuskete mann, en
som etter overleveringene var
«grådig – og grov i munnen» og
som ofte ble sett mens han luntet rundt i Londons gater mens
han mumlet ditt og datt på tysk.
Et manisk depressivt menneske,
som ustanselig steg til værs og
falt stupbratt ned.

Bedre rykte. I alle fall: Musikken er skrevet av en av disse frihetens geniale, som gjør at arten
mennesket har fått bedre rykte
enn vi kunne hatt.
Godt er ikke godt nok for
Richard Egarr. Dette er flott,
ja, best.

Åndens grenser. I musikken
skjedde det på sitt vis, lengselen etter frihet. Komponister snudde rundt på normene (Mahler og Schönberg), i
det førrevolusjonære Russland
kunne en merke at «uhyrlige
forandringer» var på veg, det
pendlet ubesluttsomt mellom konstruksjon og mystikk.
Ingen ville legge inn klare bud
på om det var forløsning eller ragnarok som var på veg.
Midt i virvaret sto den sære
Alexander Scriabin (1872 –
1915), som ville utslette åndens grenser og bringe verden
i kontakt med galaksenes spra kende musikk. «Jeg er helt fri,
jeg vil det nye, det som aldri
er sett før, jeg vil skape deg,
du uendelige fremtid!»
Det forsvant. Det ble så voldsomt at det forsvant. Scriabin
kommer et godt stykke ned på
lista når sovjetkomponistene
ramses, det er bare blitt sånn.
Hvorfor, er det vanskelig å vite når en hører den unge, belgiske pianisten Michèle Gurdal spille Scriabins korte etyder – et kultivert, sansende
spill som vil få mange
til å spørre: Hvor har
det vært? Og hvorfor
har det vært gjemt?
Gjemt har det ikke
vært, med mellomrom kommer det
plater (blant annet

CD PIANO

Alexander Scriabin
Ekstase. Etyder for piano
Michèle Gurdal (piano)
Challange Classics CC72640/
Musikklosen

av Håkon Austbø) og fargesymfonien Poeme de l’Extace
vanker i programmene. Nå
er tiden der, månedlig kommer innspillinger som dekker
verklisten. Oslo Filharmoniske
orkester tar sin del, de spiller
inn symfoniene.

Fullblods. Scriabins etyder er romantikk og eksperiment - først romantikk (op.
2, 1888), så ekstase (op. 42,
1903). Begge deler kultivert
på det sterkeste av pianisten
Michèle Gurdal, som dyrker
fargeklanger og med sitt ekte,
romantiske lynne setter oss i
kontakt med Scriabins atmosfæreverden. Fullblods, kan en
trygt si – i fare for at klisjéen
dreper musikken, som slett
ikke er klisjé. Det er vanskelig å forestille seg et mer hengivent Scriabin-spill. Det skal
nevnes at platen går som en
farsott mellom musikkskribenter allerede. Det er antakelig
tid for Scriabin.

Pressefoto
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Laila Kongevold har dekket gulvet i våpenhuset med kretskort,
RAM-brikker og annen innmat
fra PC-er. Kunstverket har fått
navnet Confronting my warriors.
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skje en større åpenhet og forståelse for samtidskunst, sier
Hunnestad.

Velger tradisjonelt. Hun må
til et gravkapell i Sverige for
å finne et eksempel på at et
videoverk er blitt en altertavle.
Hun nevner eksempler på at
spørsmålet om kunst er kommet tidlig med i planleggingen
av nye kirkebygg. Hun konstaterer at bispedømmenes kulturrådgivere har tilført kirken kunstkompetanse.
– Det går riktig vei. Jeg ser
en større nysgjerrighet på samtidskunsten. Likevel er det som
om vilje til å se nye muligheter
bare er med et stykke på veien,
før man ender med å velge
tradisjonelle kunstuttrykk, sier
Hunnestad.

Berit Hunnestad har arbeidet med
kirke og kunst i over 30 år.

Då Anne Enger la fram Kulturutredningen 2014 for eit år sidan, blei kyrkja lyfta fram som
ein viktig og naturleg del av
den kulturelle grunnmuren i
Noreg. Kunst – og kulturaktiviteten i norske kyrkjer og kyrkjelydar er høg, anten det gjeld
amatørverksemd eller profesjonell kunstnarleg verksemd.
Likevel trur eg det finst ei
viss redsle for kunstuttrykk
som sprenger grenser. Striden
om Håkon Blekens glasmaleri
i Spjelkavik kirke for ti år sidan ut samtidskunst i Kulturkirer eitt døme. I det tilfellet var ken Jakob i Oslo, seier at ho
kunsten til og med bibelnær. ikkje har sleppt til andre staKor redde er kyrkja for å støyte der. Det er rett nok forskjell på
folk med kunstnariske uttrykk? Kulturkirken Jakob og vanlege
kyrkjelydskyrkjer. Ei kyrkje er
Treng nyskaping. I vår del- ikkje først og fremst eit kunsttok eg på konferansen «Hel- galleri. Samtidig treng kyrkja
lig uro» i Molde, der ei rekke kunsten til å trenge inn i og
sentrale aktørar frå kunst- og sjå djupare i dei store spørsmåkyrkjeliv diskuterte kyrkja si la. Burde ikkje kyrkjerommet i
stilling som kulturarena. Knut større grad kunne ta inn over
Olav Åmås, dåverande statssekretær i Kulturdepartemen«Kyrkja må omtet, peikte på kyrkja si historisk
sett viktige rolle i å formidle
famne kunsten
visuell kunst til folket, samsom skaper uro»
tidig som han meinte at mykje av den kyrkjelege kunsten
i Noreg har vore «brukskunst» seg nye kunstuttrykk?
med pedagogisk siktemål. PoEg trur kyrkja må våge å
enget til Åmås var at vi også opne opp for kunst som tvintreng den nyskapande kunsten gar oss å sjå på nye måtar. Kyr– som overraskar, konfronterer kja må omfamne kunsten som
og sjokkerer oss.
skaper uro og opne opp for
kunstuttrykka som ikkje harLite rom. Spørsmålet er om moniserer. Først då nærmar vi
kyrkja sitt rom for nye kunst- oss kjernen i kunsten og i den
– Kulturinteressen
uttrykk er for lite. Berit Hun- kristne bodskapen.
Den kjer- i kirken er nokså liten. Og kirken lever en nokså tilbaketrykket tilværelse i samfunnet, dessverre, sier kunstner Håkon Bleken. Foto: Berit Roald/NTB scanpix/arkiv
nestad, som Vårt Land brin- nen er ikkje medhårs. Den er
ger eit intervju med i dag, pei- radikal.
Sondre Bjørdal
men at de likevel oftest endrer samtidskunst er noe ganske kirken lever en nokså tilbake- så mener hun at de bør de stilker på at «kunsten å være kirAlf Kjetil Walgermo
sondre.bjordal@vl.no
opp med å velge tradisjonelle annet enn å utsmykke en kir- trykket tilværelse i samfunnet, le det ut.
ke er å leve i samtiden». Ein
kulturredaktør
kunstuttrykk.
ke. Den generelle interessen for dessverre, sier Bleken.
– Den eneste kunsten som
alf.kjetil.walgermo@vl.no
av kunstnarane som no stiller
Kunstneren Håkon Bleken samtidskunst i kirken vil jeg påikke passer inn i kirkerommet
(85) har blant annet stått for stå er lik null. Kirken interesseVil ha mer. Kristin Gunleiks- er den som er likegyldig til romVÅRT LAND – lørdag 11. oktober 2014 – side 41
utsmykkingen av St. Olav ka- rer seg ikke for samtidskunst, rud Raaum er generalsekretær met. All kunst som snakker med
tolske kirke og Olavshallen i og samtidskunst interesserer seg for Norske kirkeakademier, som rommet, passer inn.
Trondheim, og Spjelkavik kir- ikke for kirken.
jobber for å styrke kirkene som
– Ekskluderer ikke denne tomke i Ålesund. Han er ikke enig
– Er det i tilfelle beklagelig?
kulturarena.
melfingerregelen samtidskunst i
i at kirken har blitt mer åpen for
– Ja, kirken burde være mye
– Det Bleken sier må kirken hvite utstillingslokaler, som er laget
samtidskunst.
mer interessert i kultur enn den ta på alvor. Men jeg oppfatter at for å fungere like godt i et galleri
– Jeg tror kirken er likegyldig er. Når ser man at kirken har kirken de siste årene har blitt en Oslo som i New York eller Dubai?
til samtidskunsten. Jeg tror kir- noen mening om noe? Ta de- mer interessant aktør for sam– Nei. Hvis du setter et kunstken er likegyldig til kunst gene- batten omkring utdelingen av tidskunstnere, og at det er mer verk fra Astrup-Fearnley-museet
Denne uken vises samtidskunst- relt, det må jeg si. Jeg kan ikke Ibsenprisen til den omstrid- dialog mellom kirken og kunst- i et kirkerom, så kan du se hvorutstillingen UtOver på Kultur- se noen steder at de er opptatt te forfatteren Peter Handke, feltet enn tidligere, sier Raaum. dan konteksten forandrer det.
kirken Jakob. I lørdagens Vårt av samtidskunst. Hvor vises det? for eksempel. Den var det ikke
Hun mener det burde være Ofte vil det passe inn, selv om det
Land sa utstillingens kurator
– I glassmaleri, altertavler, i noe interesse for i kirken, så vidt mer samtidskunst i kirken. Og ikke nødvendigvis vil korresponBerit Hunnestad at kirkene har kirkerommet?
jeg kunne se. Kunstinteressen i i tvilstilfellene hvor menighete- dere. Uro og friksjon er nødvenblitt mer åpne for samtidskunst,
– Det å interessere seg for kirken er nokså likegyldig, og ne er i tvil i om noe passer inn, dig for å komme dypere og for-
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22 310 392

Til kurs om kunst
og tro kommer det
flere ikke-teologer

Foto: Barbro Raaen Thomassen

interesse for å
øke kompetansen
på kunst, sier
professor Svein
Aage Christoffersen.

Sender barna på
oppdagelsesferd
Olav Solvang
olav.solvang@vl.no

X Et av Håkon Blekens 96 glassmalerier i Spjelkavik

kirke viser Abraham som er i ferd med å ofre sin sønn.
Fra kirkelig hold ble det tatt til orde for å utelate bildet. –
Det viser at Bibelen helt på høyde med det sterkeste av
kunstuttrykk i vår tid, mener Kristin Gunleiksrud Raaum
(til venstre) i Norske kirkeakademier.
Foto: Lars O. Flydal
• kulturredaktør: Alf Kjetil Walgermo
• kultur@vl.no
• tips til avdelingen: 22 310 391
• flere nyheter på vl.no/kultur

kultur

KUNST OG KIRKE
Kulturutredningen fra 2014
understreker kirkens rolle
som kulturbærer og kulturprodusent.
Flere steder er kirken arbeidsgiver for den eneste
profesjonelle kunstneren i
kommunen.
Som et svar på utredningen

stå mer, så jeg ville ikke hatt noe
imot å se for eksempel Bjarne
Melgaards kunst i en kirke.
Raaum trekker fram debatten i
forbindelse med Håkon Blekens
utsmykking av Spjelkavik kirke i
Ålesund: Den gang reagerte biskopen på at Bleken hadde laget
et glassmaleri av Abraham som
skal ofre Isak.
– Når det gjelder sterke bilder er Bibelen helt på høyde
med det sterkeste av kunstuttrykk i vår tid. Det blir et paradoks om kunsten må formilde,
og ikke formidle. Kunsten skal
ikke nødvendigvis provosere,
men den bør ikke lukke ute det
ubehagelige. For det kan føre
oss dypere inn i troens mysterier, sier Raaum.

I MORGEN KAN DU …

… feire Carte Blanche sitt 25-årsjubileum
på Dansens hus i Oslo. Ny forestilling
og multimedial utstilling markerer Carte
Blanches 25-årsjubileum. Ina Christel Johannessen kjenner Carte Blanche bedre
enn de fleste. Med utgangspunkt i hver
dansers individuelle uttrykk og historie,
skaper hun nå forestillingen A collection
of short stories. Den portugisiske koreografen Rui Horta har sammen med
videokunstneren Anastasia Isachsen
bygget opp en utstilling med videoprojeksjoner, fotografier og anekdoter fra
Forestillingen A collection of short stories
av Ina Christel Johannessen markerer Carte Carte Blanches historie. Forestillingen
fremføres også i kveld. LARS O. FLYDAL
Blanches 25-årsjubileum.

KINOMISUNNELSE
■ Nabokommunene ser med misunnelse på den nye kinoen i Fosnavåg. –
Det viser at når en liten plass satser så
mye, kan også større steder gjøre noe
tilsvarende, sier kinosjef Oddbjørn
Røys fra Volda Filmteater til Kinomagasinet. – Pengesterke små samfunn
får til slikt. At det kan skje i en bygdeby
som Fosnavåg er fantastisk, sier kinosjef i Molde, Geir Hammerø til kinobransjens fagblad. Fosnavåg Konserthus åpnet dørene forrige fredag. Vårt Land

CAPOTE-DIKT FUNNET
■ Da den sveitsiske forlegger Peter Haag lette i New York Public
Library, fant han flere ukjente noveller og dikt fra den amerikanske
forfatteren og journalisten Truman Capote (bildet). I går utga
det tyske Zeit Magazin fire av novellene i tysk oversettelse. Novellene er skrevet mellom 1935 og
1943. 20 noveller og 12 dikt vil,
ifølge nettavisen politiken.dk, bli
utgitt neste år.
Vårt Land

Ustillingen UtOver vises i
Kulturkirken Jakob i Oslo
fram til 19. oktober
Deltakende kunstnere er Laila
Kongevold, HC Gilje og Trine
Lise Nedreaas
Utstillingen er kuratert av
Berit Hunnestad og Laila
Kongevold

Arne Guttormsen
arne.guttormsen@vl.no

– Kirken må være så åpen
som den vil, men jeg opplever
at mange i kirken nå tar diskusjonen. Kirken har nok ikke ett
klart syn på samtidskunsten,
men jeg opplever at den rommer
mange forskjellige tilnærminger til samtidskunst, sier Tørdal.
Kunsthistoriker Tommy Sørbø
ser det ikke som noen nødvendighet at det skal bli mer samtidskunst i kirkene.
– Nei, jeg synes ikke at kunstnere har rett til å si at enhver
slags kunst skal kunne høre
hjemme i et kirkerom. Men jeg
synes det er interessant dersom
vi får se en dialog mellom rommet og verket.

22 310 392

For elleve år siden hadde Kulturkirken Jakob sin første utstilling av samtidskunst. Neste år er
det ti år siden Den norske kirke fikk sin første kulturmelding.
Med utstillingen UtOver stiller
Kirkelig Kulturverksted spørsmålet på nytt: Kan samtidskunsten utvide kirkerommets fortellinger?
Vårt Land har møtt KKVs
prosjektleder for billedkunst
Berit Hunnestad og de tre kunstnerne som i ti dager har overtatt Kulturkirken Jakob. Er kirken blitt mer åpen for samtidskunsten det siste tiåret?

HC Gilje har laget kunstverket In transit som fyller det meste av Kulturkirken Jakob. Om dagen er alle vinduene blendet. Om kveldene
kan gatelyset utenfra spille med når de lyssatte, hvite rammene kaster sine skygger på kirkegulvet.
Alle foto: Lars O. Flydal

Tid for altervideo
I Kulturkirken Jakob får kunstnerne boltre seg. I andre
kirker er samtidskunsten fortsatt en sjelden gjest.
side

40 –

VÅRT LAND – lørdag 11. oktober 2014

Urbant landskap. I 2003 skrev
Laila Kongevold bibelvers i
blindeskrift. Skriften dekket
gulvet i kirkekjelleren. Da utstillingen Min Gud, Min Gud var
over, kunne verket kostes opp.
Skriften var utført i gurkemeie.
I 2014 har kunstneren hentet
en sekk full av kretskort, RAMbrikker og annen innmat fra
PC-er og bygget et urbant landskap. Denne gangen på gulvet i
våpenhuset.
– På de elleve årene er det bare
her i Jakob jeg har fått vise samtidskunst, sier Kongevold.
Hun mener kirken trenger
samtidskunsten, og at kunsten
trenger kirken.
– Å vise verket her er noe helt
annet enn i et galleri.
Utover. Sammen med Berit
Hunnestad har Kongevold kuratert utstillingen UtOver. Tre
kunstnere deler kirken mellom
seg. Etter at man har tråkket
gjennom Kongevolds landskap
Confronting my Warriors, fanges
man inn av HC Giljes lysinstallasjon In Transit. Tredje kunstverk er Trine Lise Nedreaas sitt
alterbilde som er videoen Singer
with Butterflies.
Videoen viser selskapssangeren John O'Malley som igjen
og igjen prøver å komme i gang

Trine Lise Nedreaas' alterbilde er videoen Singer with Butterflies.
med sangen. Hun møtte ham
tilfeldig i en pub i England. Nå
er han blitt alterfigur i et verk
som kunstneren mener handler
om forventning og håp.
– Sommerfuglene er også et
kjent symbol for forvandling,
sier Nedreaas.

Villig vokalist. – Hva har dette
verket ved et alter å gjøre?
– Et alterbilde er et fokuspunkt for tanken. Dessuten er
det et sted man kommer med
et ønske eller en bønn om at
noe skal skje. For meg er det
ikke et religiøst spørsmål. Jeg
er ikke en troende. Men mine
arbeider er ofte eksistensielle og
stiller spørsmålene: Hvorfor står
vi opp hver dag? Hvorfor fortsetter vi, slik sangeren gjør. Jeg
tror på ham som aldri gir opp.
At videoen vises her ved alteret
gjør noe med den. Et annet sted
ville den nok vært sett på som
morsom, sier Nedreaas.
Utstillingen stiller spørsmålet
om slike videoverk kan være
fremtidens alterbilder og om
kirken kan ta i bruk samtidskunstens uvante uttrykk. Kunstneren mener hun har laget et
tidløst verk, men at det neppe
egner seg for en permanent
plassering ved et alter.
– Jeg vet ikke om jeg ville hatt
det der i et bryllup, sier hun.
Om hun skulle laget en «altervideo», tror hun det ville vært
mer aktuelt å hente motiv fra
naturen eller fra kosmos.
Lys og mørke. For lyskunstneren HC Gilje er det først og

«Tør ikke kirken
møte samtidskunsten?» var tittelen
da Vårt Land presenterte utstillingen
Min Gud, Min Gud
i Kulturkirken Jakob
for elleve år siden.
Prosjektleder da
som i dag, var Berit
Hunnestad.
Vårt Land 06.06.03

Presentasjon: Sverre Egner Bruun

fremst kirkerommet i seg selv
som er interessant. I arbeidene
sine er han ute etter koblingen
mellom det fysiske og det mentale rommet. Lysverket hans
fyller det meste av Jakobkirken, og det er kirkerommets stillhet og sakte bevegelser han tar
utgangspunkt i.
– Om jeg skulle lage et permanent arbeid for en kirke, ville
det være en utfordring at mine
arbeider med lys forutsetter et
mørkt rom, sier Gilje.
I Jakobkirken er alle vinduene blendet på dagtid. Og på
kveldene vil Gilje gjerne at
gatelyset utenfra kan spille med
når en etter en av de lyssatte,
hvite rammene kaster sine skygger på kirkegulvet.

Ingen eksamen. I 30 år har
Berit Hunnestad arbeidet med
kirke og kunst. Når hennes
arbeidsgiver Kirkelig Kulturverksted skulle markere sitt
40-årsjubileum med en kunstutstilling, ville de unngå oppsummeringen.
– I stedet ville vi se framover.
Vi har hatt Jakobkirken i 14 år
og ville undersøke om huset kan
brukes til noe nytt. I stedet for
å invitere mange kunstnere som
vi gjorde for elleve år siden, ville
vi invitere tre og slippe dem løs
på kirkens tre rom, våpenhuset,
skipet og alteret, forteller Hunnestad.
– Er det blitt mer samtidskunst
i kirkene etter at kirken for snart
ti år siden fikk kulturmeldingen
«Kunsten å være kirke»?
– Ikke nødvendigvis, men kan-

retter

Ikke den
førstefødte

‘Jeg er helt fri,
jeg vil det nye’

TRE PÅ TANGENTER.Oppsikts vekkende innspillinger er

ute denne måneden – en

■ Anmeldt av Olav Egil Aune

sprudlendeinnspilling
av Georg Friedrich Händels s uiter,

Sett påpar
første
trygg
tiårene
avstand
av forrige
kan de
århundre minne om at ting
gikk fort for seg, da som nå.
På forbausende få år veltet så

Ton Koopmans lekne utgave av

I en artikkel om Carl Philipp Emanuel Bachs orgelverker kom vi i skade
for å si at han var Johann
Sebastian Bachs eldste
sønn. Det var han ikke.
Det var det Wilhelm Friedemann som var.

fleste så en lys framtid i møte: Biler, gatebelysning, telefoner, en hittil ukjent grad av
demokratisering
ning,
kjempeskritt
oginnenfor
opplys-

300-årsjubilanten Carl
Philip Emmanuel

CD PIANO

hvor folk var på rene med at
om ikke lang tid var alle, ver-

Bachs orgelsonater og
Alexander Scriabins hyllest til
«friheten».

av Håkon Austbø) og farge Åndens grenser. I musikken
skjedde det på sitt vis, leng- vanker i programmene. Nå
ter snudde rundt på norme- er tiden der, månedlig komne (Mahler og Schönberg), i
orkester tar sin del, de spiller
kunne en merke at «uhyrlige inn symfoniene.
pendlet ubesluttsomt melFullblods. Scriabins ety der er romantikk og ekspe riment - først romantikk (op.
på om det var forløsning el- 2, 1888), så ekstase (op. 42,
ler ragnarok
Midt
i virvaret
som
stovar
den
påsære
veg. på
1903).
det sterkeste
Begge deler
av pianisten
kultivert
Alexander Scriabin (1872 – Michèle Gurdal, som dyrker
1915), som ville utslette ånromantiske lynne setter oss i
kontakt med Scriabins atmo-

Eldstesønn Bach
til forelskelse
Anmeldt av Olav Egil Aune
■
Så hva var «avviklet»? Det
kunne en spurt Mozart eller
Beethoven om, begge var mer
Bach enn av alle andre.
De samlet på verkene hans,
spilte dem og lot publikum få

Noe av Europas mest
besluttsomme musikk
er skrevet av Carl
Philip Emmanuel
Bach. Hør ham på
orgel.

opptatt av poetiske galanteri,
han tråkket heller korridorene
i den menneskelige psyke og

CD ORGEL

Risler fram Händel
■ Anmeldt av Olav Egil Aune

Han var Johann Sebastians
Det siste gjorde far glad, han
likte dem som gikk egne veier

deles!). Han er den Bach som
ingen klarte å sette i bås, den

Tåken letter, og fram stiger en
rastløs komponist, som var -su
Han er en av de kvikkeste, en

ner – øyeblikkets
indre
han forholdt
omskiftende
seg til det
vindstyrker.
Han skrev i en tid da det var
orden på ting, balansen og ele gansen var et krav – mens
hans
musikk er uforutsigbar (selv i
dag), han sjokkerer med stadi ge skift, stopp og følger ener gien dit den vil.
Bach«kvikk»
For
– et sprudlende
betyr ikke
eventyr.
over - Det vakre orgelet. De seks
fladisk, men «oppmerksom» – orgelsonatene var skrevet for
Ton Koopman, kjent for sine det nå i ettertid nyrestaurerte

det til å flyte lett i årene.

Buxtehude-tolkninger, sørger Anna Amalia av Preussen, Fremed særdeles smidig håndlag derik den Stores yngste søster.
for å gjøre Carl Philip Emma - Carl Philip Emmanuel Bach

Kvikt. Kvikk musikk krever kvikk utøver, for
Bach-spesialisten
Ton
eksempel
Koopman. Han har satt seg ved det
mirakuløst vakre og nyrestau
rerte Amalia-orgelet i Berlin,

oss varme og våkne, ytterst på
stolen.

da det var i sin ungdom. Etter
at orgelet har vært på flyttefot
på plass. Det låter friskt og fint

Godt er ikke godt nok for Richard Egarr. Dette er flott, ja, best, skriver vår anmelder.

Den engelske
cembalisten
Richard Egarr har
tryllekunstnerens

CD CEMBALO

lek i fingrene.
Mens Bach var barokkens mu sikalske «arkitekt», var Händel
improvisatøren. Den engel ske cembalisten Richard Egarr
Händels usedvanlig mange toner (per kvadratmeter) så de
ikke renner rundt som musikk
form og mening. Og likevel sitproviserer.

sjeldne.

Lek i fingrene.
pianistene Andrei Gavrilov og
for dem, jazzpianisten Keith
Jarrett også. Richard Egarr har
tryllekunstnerens lek i fingre
ne når han slår på cembaloens

er – hør på den deilig, fyldige Det er vanskelig å forestil bassen i bånn.
le seg at disse høyreiste over skuddssuitene er skrevet av en
Krever konsentrasjon.
fet og litt sjuskete mann, en
det sånn: Cembalo er for man- som etter overleveringene var
ge ikke et førstevalg blant instrumentene.
Shaw,
for eksempel,
Georgfikk
Bernhard
bildet
av beinrangler som løp over
blikktak i hodet da han hør te det. Og det er klart, det kan som ustanselig steg til værs og
falt stupbratt ned.

jeg vil det nye, det som aldri trygt si – i fare for at klisjéen
er sett før, jeg vil skape deg, dreper musikken, som slett
du uendelige fremtid!»
ikke er klisjé. Det er vanske -

Det forsvant.

nevnes at platen går som en
lista når sovjetkomponistene ter allerede. Det er antakelig
tid for Scriabin.

dal spille Scriabins korte etyder –som
spill
et kultivert,
vil få mange
sansende
til å spørre: Hvor har
har det vært gjemt?
Gjemt har det ikke
rom kommer det
plater (blant annet

Bedre rykte.
i en strøm av overskudd. Ric
kling
av
en
ende
cembalo
instrument,
fra Antwerpen,
en kopi
seg? Scarlattis
lom
I stil ligger
klare
de midt
sonater
i mel
og- enn
mennesket
vi kunne
harhatt.
fått bedre rykte
1683. Hvis «symfonisk» kan den franske, brutte stilen, som Godt er ikke godt nok for
Richard Egarr. Dette er flott,
og intimt på samme tid.
ja, best.
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KYRKJA OG KUNSTEN
Kyrkja som kulturaktør er både
undervurdert og underkommunisert.
Men kyrkja må i endå større grad våge
å opne opp for kunst som tvingar oss å
sjå på nye måtar.

KIRKEKUNST

Kunsten å være kirke, har Den
norske kirke fått regionale
kulturrådgivere.
Disse skal blant annet koordinere aktiviteter og bygge den
kirkelige kulturkompetansen.
Denne uken vises samtidskunstutstillingen UtOver i
Kulturkirken Jakob

Den heilage
uroa
Laila Kongevold har dekket gulvet i våpenhuset med kretskort,
RAM-brikker og annen innmat
fra PC-er. Kunstverket har fått
navnet Confronting my warriors.
skje en større åpenhet og forståelse for samtidskunst, sier
Hunnestad.

Velger tradisjonelt. Hun må
til et gravkapell i Sverige for
å finne et eksempel på at et
video verk er blitt en altertavle.
Hun nevner eksempler på at
spørsmålet om kunst er kommet tidlig med i planleggingen
av nye kirkebygg. Hun konstaterer at bispedømmenes kulturrådgivere har tilført kirken kunstkompetanse.
– Det går riktig vei. Jeg ser
en større nysgjerrighet på samtidskunsten. Likevel er det som
om vilje til å se nye muligheter
bare er med et stykke på veien,
før man ender med å velge
tradisjonelle kunstuttrykk, sier
Hunnestad.

Berit Hunnestad har arbeidet med
kirke og kunst i over 30 år.

Då Anne Enger la fram Kulturutredningen 2014 for eit år sidan, blei kyrkja lyfta fram som
ein viktig og naturleg del av
den kulturelle grunnmuren i
Noreg. Kunst – og kulturaktiviteten i norske kyrkjer og kyrkjelydar er høg, anten det gjeld
amatørverksemd eller profesjonell kunstnarleg verksemd.
Likevel trur eg det finst ei
viss redsle for kunstuttrykk
som sprenger grenser. Striden
om Håkon Blekens glasmaleri
i Spjelkavik kirke for ti år sidan ut samtidskunst i Kulturkirer eitt døme. I det tilfellet var ken Jakob i Oslo, seier at ho
kunsten til og med bibelnær. ikkje har sleppt til andre staKor redde er kyrkja for å støyte der. Det er rett nok forskjell på
folk med kunstnariske uttrykk? Kulturkirken Jakob og vanlege
kyrkjelydskyrkjer. Ei kyrkje er
Treng nyskaping. I vår del- ikkje først og fremst eit kunsttok eg på konferansen «Hel- galleri. Samtidig treng kyrkja
lig uro» i Molde, der ei rekke kunsten til å trenge inn i og
sentrale aktørar frå kunst- og sjå djupare i dei store spørsmåkyrkjeliv diskuterte kyrkja si la. Burde ikkje kyrkjerommet i
stilling som kulturarena. Knut større grad kunne ta inn over
Olav Åmås, dåverande statssekretær i Kulturdepartemen«Kyrkja må omtet, peikte på kyrkja si historisk
sett viktige rolle i å formidle
famne kunsten
visuell kunst til folket, samsom skaper uro»
tidig som han meinte at mykje av den kyrkjelege kunsten
i Noreg har vore «brukskunst» seg nye kunstuttrykk?
med pedagogisk siktemål. Po- Eg trur kyrkja må våge å
enget til Åmås var at vi også opne opp for kunst som tvintreng den nyskapande kunsten gar oss å sjå på nye måtar. Kyr– som overraskar, konfronterer kja må omfamne kunsten som
og sjokkerer oss.
skaper uro og opne opp for
kunstuttrykka som ikkje harLite rom. Spørsmålet er om moniserer. Først då nærmar vi
kyrkja sitt rom for nye kunst- oss kjernen i kunsten og i den
uttrykk er for lite. Berit Hun- kristne bodskapen. Den kjernestad, som Vårt Land brin- nen er ikkje medhårs. Den er
ger eit intervju med i dag, pei- radikal.
ker på at «kunsten å være kirAlf Kjetil Walgermo
ke er å leve i samtiden». Ein
kulturredaktør
alf.kjetil.walgermo@vl.no
av kunstnarane som no stiller

KOMMENTAR
Alf Kjetil Walgermo
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I Kulturkirken Jakob får kunstnerne
boltre seg. I andre kirker er samtidskunsten fortsatt en sjelden
gjest.
Vårt Land 11.10.14

redd for å gjøre noe de ikke er
vant til. Folk blir kanskje begeistret for en idé, men når det
kommer til stykket blir folk
veldig nervøse. Samtidskunsten prøver ut ting som ikke
har blitt prøvd før, og det kan
være skummelt. Det er andre
mekanismer som slår inn – en
blir engstelig for å støte noen
eller for at noe skal gå i stykker.
Det er en slags fremmedfrykt,
en frykt for det ukjente.
Likevel tror hun det vil bli
mer samarbeid mellom kirker
og avantgardistiske kunstnere i
tiden fremover.
– Religion er satt på dagsorden i større grad enn tidligere,
så det vil nok bli mer samarbeid
mellom samtidskunstfeltet og
kirken framover, sier Nissen.
– Er kirken mest skeptisk til samtidskunstnerne, eller er samtidskunstnerne mest skeptisk til kirken?
– Jeg tror kirken er litt mer
skeptisk til kunstnerne enn
kunstnerne er til kirken.

Mistroen må reduseres. Hilde Tørdal, som leder organisasjonen Norske billedkunstnere,
mener å se at det nå er mindre
mistro mellom menigheter og
samtidskunstnere enn tidligere.
Presentasjon: Sverre Egner Bruun

Fremmedfrykt. Cecilie Nissen leder Kristiansand kunsthall. Hun er ikke umiddelbart
enig i en tommelfingerregel som
sier at all kunst som forholder
seg til kirkerommet passer inn
i det, i hvert fall ikke i praksis.
– Min erfaring er at folk er

22 310 438

Tore Thomassen er klar med
ny plate og bok hvor han er
mer opptatt av å gi barn nye
tanker og mer rom, enn de
«riktige» svarene.
Plata Hei heter nettopp det
fordi Tore Thomassen mener det er det viktigste ordet
vi har.
– Sier vi hei til livet, de
rundt oss og oss selv, skaper
vi en kommunikasjon som blir
stadig viktigere i den verden
vi lever i. Det gjelder også
kommunikasjonen til de gode, gamle bibelfortellingene,
som den om de hundre sauene, om hus bygd på fjell eller
sand – og om Moses i ørkenen.
Fortellingene har fremdeles
noe viktig å si oss.

Romslighet. Boka Gutten som
var uheldig på badet handler om
fem år gamle Per, som er en
tankefull gutt som er opptatt av
å få til ting, men stadig opplever
at ting ikke går slik han håper.
– Opplever barn at de hele
tiden må leve opp til noe, er
det lett å føle at man ikke får
til ting. Vi må uansett lære å
leve med nederlagene våre, enten vi er store eller små. I Pers
verdensbilde hører også Gud
med, siden familien hans går
fast i kirken.
Felles for den nye plata og
boka, er det Tore Thomassen
kaller «et litt fabulerende og
åpent uttrykk».
– Jeg tror på romslighet, slik
at barna kan oppleve at de går
inn i et stort rom, hvor de har
all verdens plass til sine egne
forestillinger og tanker. Et
rom hvor de også kan skape

– Kirken og kunsten bryr seg ikke
om hverandre, mener Håkon Bleken.
Vårt Land 14.10.14
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sen på dette.

Arne Guttormsen
arne.guttormsen@vl.no

Tore Thomassen er blitt bestefar til fire enn
barn, og
har fått en ny–
teologer.
giv også som formidler av barnekultur. Med seg på den nye
plata Hei har han hjelp av barn fra Birkeland
barnegospel.
Kirken
viser liten

KOMMENTAR
Alf Kjetil Walgermo

Kirken er
fullstendig likegyldig til kunst,
mener Håkon
Bleken.

I MORGEN KAN DU …

kultur
– å o og
n
kun

Den belgiske pianisten
Michèle Gurdal, dyrker
fargeklanger. Med
sitt ekte, romantiske
lynne setter hun
oss i kontakt
med Scriabins
atmosfæreverden, skriver
vår anmelder.

‘Kunsten
og kirken
Den heilage
bryr seg
uroa
ikke om
hverandre’

I Kulturkirken Jakob får kunstnerne
boltre seg. I andre kirker er samtidskunsten fortsatt en sjelden
gjest.
Vårt Land 11.10.14
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henne. Hun vil forandre verden:
Hvor finner man rommene som
muliggjør en kunst basert på et
alvor, og som drives av visjonen
om å komme ut til og forandre
verden og mennesket?
Holmberg var utdannet pianist, men pådro seg en håndskade under øving. Orgel ble hennes nye mulighet. Å bli kantor
var likevel ikke aktuelt. Ikke er
hun medlem av kirken og hun
er tvilende til kristen tro.
– Eller søkende. For troende
er jeg. Men jeg bekjenner meg
ikke til en bestemt religion.

KYRKJA OG KUNSTEN
Kyrkja som kulturaktør er både
undervurdert og underkommunisert.
Men kyrkja må i endå større grad våge
å opne opp for kunst som tvingar oss å
sjå på nye måtar.

KIRKEKUNST

Tid for altervideo

side

Levende begravelse. Hva den
kan innebære, ble synlig for noen utvalgte på årets Høstutstilling. Det som i katalogen var
kalt «orgelperformance for ett
menneske av gangen», ga de
påmeldte anledning til det hun
kaller «et kroppslig og undrende
møte med kirken». Først ble publikum bedt om å skrive ned hva
de ønsker å bli husket for. Deretter ble de med bind for øynene ledet gjennom kirkens ulike
rom til et mykt leie. Liggende i
mørket alene opplever de blant
annet Olivier Messiaens orgelverk Boken om de hellige sakramenter.
Dette gravferdsritualet for
levende mennesker er ett av
Holmbergs liturgielementer.
Hun har også utviklet et påskerituale for vår tid, en våkenattsliturgi og en skriftemålsliturgi. Hun har laget en våkenattsliturgi basert på Gunvor
Hofmoes dikt.

grønt. Hun sjekker ut orgelets
register og liker det hun hører.

• kulturredaktør: Alf Kjetil Walgermo
• kultur@vl.no
• tips til avdelingen: 22 310 391
• flere nyheter på vl.no/kultur

Artikkelserie i
Vårt Land:
Hva slags kunst
er det rom for i
kirken?

ken. Men først må hun velge
en kirke, og i neste omgang må
menighetsrådet velge henne og
hennes kunst.

Liv Kristin
HoLmberg

TORE THOMASSEN

Frilanser
tekst og
Sveininnenfor
Aage Christoffersen
er
musikk.
professor i teologi på UniverAktuell
med
sin 10.De
barnesitetet
i Oslo.
siste syv åreplate, Hei.
ne har han ledet forskningsproEr også
sjektet «Sanselighet og transcenute med
dens» om «kunstens religiøse
ny bardimensjon i spenningen mellom
nebok,
det sanselige, det hellige og det
Gutten
somsublime.»
var
uheldig på
badet.Lite endring. Gjennom ti år har
professoren holdt forelesninger
om kunst og tro.
– Interessen
for disse kursene
nye tanker.
Kristen barnekulvel sågrad
storvært
utenfor
som innentur hareri stor
opptatt
teologiskesvarene,
miljøer.og
De teoloav å gi for
de «riktige»
gene hva
som som
har vist
størst
lære barna
er rett
oginteresse
er glemmer
døveprestene.
Debarn
har nemlig
galt. Da
man at
at det åndelighet,
visuelle er like vikhar enskjønt
funderende
tiger
som
ordet,
sier han.
som det
viktig
å stimulere,
Han
vet ikke
om
så de kan
utforske
den.
GåDen
på norske
kirke er særlig
endret
av at den
oppdagelsesferd
i den.
Det er
kulturmelding
for
dét jegvedtok
prøver åen
få til
på de nye
snart ti
år siden.
utgivelsene
mine.
– Den
kanfor
haatskjerpet
– Er det
en fare
barna en beinntrykk
kan gåvissthet.
seg vill i Mitt
sine egne
fun- etter
forskningsprosjektet er at det er
deringer?
en Jesus
bred interesse
– Nei,
er såpassblant
nær folk
i flest
for kunst
andre
uttrykk for
tekstene,
at dét og
ikke
er noen
religiøsitet
bare ordet. Men
fare. Skal
vi bare enn
reprodusere
det er liten
interesse
i kirken for
ting, kommer
vi oss
ikke videå øke
kompetanre. Også
troden
blirteologiske
skapt under

Bekymret. Også ved Universitetet i Agder er det forsket på religion som estetiserende praksis.
Der er det også beskrevet hvordan sanselige sider ved troen har
blitt viktigere enn tidligere, og
at religionen derfor har beveget
seg fra hodet mot hjertet.
– At kirken sentralt ikke har
utvist noen interesse for å bygge opp en kompetanse på dette,
synes jeg er bekymringsfullt. Vi
har vært en ordets kirke, og har
hatt lite sans for arkitektur og
bildende kunst. Nå har det endret seg blant folk flest, og også kristen tro gir seg helt andre
uttrykk.
Han peker på den store interessen for lysglobene i mange kirker.
– Kirken har lite kompetanse til å reflektere over hva det
betyr. Som ordets kirke står vi
hjelpeløse når religiøsiteten gir
seg andre utslag fordi vi har vært
opptatt av ordet og forkynnelsen
vegger opp og stolper ned, sier
Christoffersen.
«Illustrerte klassikere.» – Hva
er det å ha teologisk kompetanse
på dette?
– Å ha en dypere forståelse
for hvordan kristen tro både
formidles på andre måter enn
med ord og hva det innebærer at
den kommer til uttrykk på andre
måter. Den tradisjonelle måten
å se dette på er å se bilder som
illustrasjoner på meninger.
– Fordi vi ikke har reflektert
teologisk over dette, blir vi hjelpeløse når dette er blitt viktig
for folk. Det har ikke bare med
kunst å gjøre, men at tro får
andre utrykk. At folk tenner lys
som uttrykk for tro, er noe vi registrerer, men det er tenkt lite
rundt hva det betyr, sier Christoffersen.

GIR FORTSATT
STORE INNTEKTER
■ USA: Popkongen Michael
Jackson (bildet) er den kjendisen som tjener mest penger etter
sin død, ifølge det amerikanske
tidsskriftet Forbes. Fem år etter
han gikk bort, genererer Jackson
fortsatt inntekter. I fjor sørget
boet hans for en inntjening på
140 millioner dollar, tilsvarende
rundt 921 millioner norske kroner etter dagens kurs.
©NTB

… høre Helene Bøksle (bildet) synge sammen
med Kongelige Norske Marines Musikkorps på
åpningskonserten for Kirkefestdagene i Sandefjord
kirke. Konserten er den første av 36 arrangementer
som følger de neste tre ukene. Musikk i Sandefjord Kirke (MiSK) er blitt en av Norges største festivaler i skjæringspunktet kirke/kultur som nå arrangeres for 9. gang. Festivalen har et omfattende
innhold med musikk og kulturuttrykk fra gammel
tid, til bestillingsverker av nålevende tekstforfattere og komponister, fremført av verdensstjerner
som Truls Mørk – og lokale krefter. Søndag spiller
Mørk Haydns cellokonsert i D-dur sammen med
strykeensemblet Oslo Camerata.
LARS O. FLYDAL

WHITES KEYBOARDIST DØD
■ Rockeartisten Jack White har kansellert resten av
konsertene sine i Mexico,
etter at hans 38 år gamle
keyboardist Isaiah «Ikey»
Owens ble funnet død på
sitt hotellrom i byen Puebla. Dødsårsaken er ikke
kjent. Owens har tidligere
spilt med blant annet bandet The Mars Volta. Vårt Land

Det somaliske bandet Waaya
ha Cusub føler seg tvunget til
å søke asyl i Nederland.

M

Kurator Veie Sandvik er blitt
tent av Eidsvolls kirkes mange
aldre.
– Jeg får mer lyst til å utvikle
et helt nytt verk her. Den gamle
og verdige kirken uttrykker så
mye av hva som skjer akkurat
nå, sier hun.
Terje Kjølsvik er sokneprest i
nabomenigheten.
– Jeg blir en annerledes prest
når jeg preker i denne kirken sier han. På grunn av all klangen
må jeg snakke langsommere, og
det gjør noe med meg, sier han.
– Tror du tiden er inne for en slik
SOMALISK BAND
SØKER ASYL
■ Det populære somaliske bandet
Waayaha Cusub søker asyl i Nederland, skriver BBC. Bandet er kjent for
å protestere mot islamsk ekstremisme.
Medlemmene har bodd i Kenya som
flyktninger, og var i Amsterdam for å
spille konsert da de mistet sin flyktningstatus. De søker asyl av frykt for
at kenyanske myndigheter skal tvangsreturnere dem til Somalia dersom de
returnerer, skriver BBC.
Vårt Land

K rkekuns Avheng g av enke personer

ning. Er det fortsatt slik?
– Fortsatt er det kun et tilbud
for de spesielt interesserte. Det
er paradoksalt fordi vi lever i en
kultur der bilder spiller en større rolle enn noen gang. Ikke bare som kunst, identitet er i dag
knyttet til bilder. Vi billedlegger
livene våre og forteller hvem vi
er gjennom bildeuttrykk, men vi
har ingen teologisk antropologi
rundt hva dette betyr.

KonSeRteR

– Lite dristighet. Christoffersen
synes ikke han ser særlig større
dristighet i kirkens omgang med
kunst. Både i Mortensrud kirke,
Grorud kirke og Nordlyskatedralen i Alta ser han eksempler
på at moderne kunst er valgt og
fungerer på ulikt vis.
– Kunsten må få betydning
ikke bare i kulturkirkene, men
i hverdagskirken. Da må folk
flest få et eiendomsforhold til
uttrykket. Det har folk skaffet
seg når det gjelder lystenning.
Ingen har bestemt på sentralkirkelig hold at lystenningen skal
foregå. Folk har bare valgt det.
Det er viktig å få til. Ellers blir
det et eliteforetak. Jeg mener
kunsten i kirken må forankres
i en estetisk kompetanse blant
folk flest.
– Mye på gang. Turid Myrholt
er kulturrådgiver i Kirkerådet.
Hun mener Christoffersen har
rett i at det har vært slik at kirken ikke har vært inter

Bildekultur. – Du møtte ingen
kunstopplæring i din teologiutdan-

en åndelig oppdagelsesferd.
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Viktige besteforeldre. 23 år
etter den første barneutgivelsen, Liten, men god som gull,
er Tore Thomassen fremdeles motivert for å spre gode
kulturtilbud for barn
– Jeg har fått fire barnebarn,
og jeg tror besteforeldregenerasjonen har mye å bidra med
også i barnekulturen. Vi lever ofte litt roligere enn barnas foreldre, og det er ikke
noe dumt utgangspunkt, sier
Thomassen.

Presentasjon: Sverre Egner Bruun
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