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Arne Guttormsen, Eidsvoll
arne.guttormsen@vl.no 22 310 392

I forrige uke besøkte Holm-

berg Eidsvoll kirke sammen 

med kurator Maria Veie Sand-

vik. Der ble de tatt imot av 

sokneprest i Feiring og Langs-

et, Terje Kjølsvik. Vårt Land 

fikk være med.

Maria Veie Sandvik er kunst-

historiker, kurator og nå ansatt 

for å bygge opp et «kunstfyr-

tårn» 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 inn-

trykkene hun får. Kirken fra 

1200-tallet har moderne flisbe-

lagt gulv som i en arbeidskirke. 

Kuratoren liker at en så gam-

mel kirke bærer spor av ny tids 

bruk. Barnekunst henger synlig 

like ved prekestolen.

Orgelet er noe av det før-

ste Holmberg må prøve ut. 

Soknepresten viser vei opp på 

galleriet.  Orgelets barokkfasa-

de skinner i nyrestaurert gull og 

grønt. Hun sjekker ut orgelets 

register og liker det hun hører. 

Debatten. Både Veie Sandvik 

og Holmberg har begge rea-

gert på kirkekunstdebatten i 

Vårt Land de siste ukene. 

– Ingen kunstner eller kurator 

ville komme på tanken å plas-

sere 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 in-

gen stor fare for at kunstnere 

bare ramler inn i kirken, sier 

Veie Sandvik med ettertrykk.

Liv Kristin Holmberg vil 

svært gjerne skape kunst i kir-

ken. Men først må hun velge 

en kirke, og i neste omgang må 

menighetsrådet velge henne og 

hennes kunst.

Levende begravelse. Hva den 

kan innebære, ble synlig for no-

en utvalgte på årets Høstutstil-

ling. 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 pu-

blikum bedt om å skrive ned hva 

de ønsker å bli husket for. Der-

etter ble de med bind for øyne-

ne ledet gjennom kirkens ulike 

rom til et mykt leie. Liggende i 

mørket alene opplever de blant 

annet Olivier Messiaens orgel-

verk Boken om de hellige sakra-

menter. 

Dette gravferdsritualet for 

levende mennesker er ett av 

Holmbergs liturgielementer. 

Hun har også utviklet et på-

skerituale for vår tid, en våke-

nattsliturgi og en skriftemålsli-

turgi. Hun har laget en våke-

nattsliturgi basert på Gunvor 

Hofmoes dikt. 

Kunst som vil. – Å skape situa-

sjoner hvor man kan tematisere 

selve livet, bør være mulig i kir-

ken, sier Holmberg.

Det står mye på spill for 

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 pia-

nist, men pådro seg en håndska-

de under øving. Orgel ble hen-

nes 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.

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 si-

er 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 

Tar kunsten  

inn til 

 sakramentene

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.
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KINOMISUNNELSE
 ■ Nabokommunene ser med misun-

nelse 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 Kino-

magasinet. – Pengesterke små samfunn 

får til slikt. At det kan skje i en bygdeby 

som Fosnavåg er fantastisk, sier kino-

sjef i Molde, Geir Hammerø til kino-

bransjens fagblad. Fosnavåg Konsert-

hus åpnet dørene forrige fredag. Vårt Land

CAPOTE-DIKT FUNNET
 ■ Da den sveitsiske forlegger Pe-

ter Haag lette i New York Public 

Library, fant han flere ukjente no-

veller og dikt fra den amerikanske 

forfatteren og journalisten Tru-

man Capote (bildet). I går utga 

det tyske Zeit Magazin fire av no-

vellene i tysk oversettelse. Novel-

lene er skrevet mellom 1935 og 

1943. 20 noveller og 12 dikt vil, 

ifølge nettavisen politiken.dk, bli 

utgitt neste år.  Vårt Landkultur

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

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 Jo-
hannessen 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 kore-
ografen Rui Horta har sammen med 
videokunstneren Anastasia Isachsen 
bygget opp en utstilling med videopro-
jeksjoner, fotografier og anekdoter fra 
Carte Blanches historie. Forestillingen 
fremføres også i kveld. LARS O. FLYDAL

Då Anne Enger la fram Kultu-

rutredningen 2014 for eit år si-

dan, blei kyrkja lyfta fram som 

ein viktig og naturleg del av 

den kulturelle grunnmuren i 

Noreg. Kunst – og kulturakti-

viteten i norske kyrkjer og kyr-

kjelydar er høg, anten det gjeld 

amatørverksemd eller profe-

sjonell 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 

er eitt døme. I det tilfellet var 

kunsten til og med bibelnær. 

Kor redde er kyrkja for å støyte 

folk med kunstnariske uttrykk?

Treng nyskaping. I vår del-

tok eg på konferansen «Hel-

lig uro» i Molde, der ei rekke 

sentrale aktørar frå kunst- og 

kyrkjeliv diskuterte kyrkja si 

stilling som kulturarena. Knut 

Olav Åmås, dåverande stats-

sekretær i Kulturdepartemen-

tet, peikte på kyrkja si historisk 

sett viktige rolle i å formidle 

visuell kunst til folket, sam-

tidig som han meinte at my-

kje av den kyrkjelege kunsten 

i Noreg har vore «brukskunst» 

med pedagogisk siktemål. Po-

enget til Åmås var at vi også 

treng den nyskapande kunsten 

– som overraskar, konfronterer 

og sjokkerer oss.

Lite rom. Spørsmålet er om 

kyrkja sitt rom for nye kunst-

uttrykk er for lite. Berit Hun-

nestad, som Vårt Land brin-

ger eit intervju med i dag, pei-

ker på at «kunsten å være kir-

ke er å leve i samtiden». Ein 

av kunstnarane som no stiller 

ut samtidskunst i Kulturkir-

ken Jakob i Oslo, seier at ho 

ikkje har sleppt til andre sta-

der. Det er rett nok forskjell på 

Kulturkirken Jakob og vanlege 

kyrkjelydskyrkjer. Ei kyrkje er 

ikkje først og fremst eit kunst-

galleri. Samtidig treng kyrkja 

kunsten til å trenge inn i og 

sjå djupare i dei store spørsmå-

la. Burde ikkje kyrkjerommet i 

større grad kunne ta inn over 

seg nye kunstuttrykk?

Eg trur kyrkja må våge å 

opne opp for kunst som tvin-

gar oss å sjå på nye måtar. Kyr-

kja må omfamne kunsten som 

skaper uro og opne opp for 

kunstuttrykka som ikkje har-

moniserer. Først då nærmar vi 

oss kjernen i kunsten og i den 

kristne bodskapen. Den kjer-

nen er ikkje medhårs. Den er 

radikal.

Alf Kjetil Walgermo
kulturredaktør

alf.kjetil.walgermo@vl.no

Den heilage  
uroa

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.

«Kyrkja må om-
famne kunsten 
som skaper uro»

KOMMENTAR
Alf Kjetil Walgermo

Ikke den  
førstefødte
I en artikkel om Carl Phi-
lipp Emanuel Bachs org-
elverker kom vi i skade 
for å si at han var Johann 
Sebastian Bachs eldste 
sønn. Det var han ikke. 
Det var det Wilhelm Frie-
demann som var.

retter
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 ■ Anmeldt av Olav Egil Aune
olav.egil.aune@vl.no 22 310 432

Den engelske 

cembalisten 

Richard Egarr har 

tryllekunstnerens 

lek i fingrene.

Mens Bach var barokkens mu-

sikalske «arkitekt», var Händel 

improvisatøren. Den engel-

ske cembalisten Richard Egarr 

gjeter i en ny, herlig innspilling 

Händels usedvanlig mange to-

ner (per kvadratmeter) så de 

ikke renner rundt som musikk 

av fritt, flytende karakter – uten 

form og mening. Og likevel sit-

ter vi med følelsen av at han im-

proviserer. 

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

CD CEMBALOGeorg Friedrich HändelÅtte store suiterRichard Egarr (cembalo) 

Harmonia mundi 907581/82/ Naxos Norway

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

te: Biler, gatebelysning, tele-

foner, en hittil ukjent grad av 

demokratisering og opplys-

ning, kjempeskritt innenfor 

legevitenskap og fysikk. En tid 

hvor folk var på rene med at 

om ikke lang tid var alle, ver-

dens problemer løst. Slik snu-

blet vi inn i første verdenskrig.

Åndens grenser. I musikken 

skjedde det på sitt vis, leng-

selen etter frihet. Komponis-

ter snudde rundt på norme-

ne (Mahler og Schönberg), i 

det førrevolusjonære Russland 

kunne en merke at «uhyrlige 

forandringer» var på veg, det 

pendlet ubesluttsomt mel-

lom konstruksjon og mystikk. 

 Ingen ville legge inn klare bud 

på om det var forløsning el-

ler ragnarok som var på veg. 

Midt i virvaret sto den sære 

Alexander Scriabin (1872 – 

1915), som ville utslette ån-

dens 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 vold-

somt at det forsvant. Scriabin 

kommer et godt stykke ned på 

lista når sovjetkomponistene 

ramses, det er bare blitt sånn. 

Hvorfor, er det vanskelig å vi-

te når en hører den unge, bel-

giske pianisten Michèle Gur-

dal spille Scriabins korte ety-

der – 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 mellom-

rom kommer det 

plater (blant annet 

av Håkon Austbø) og farge-

symfonien Poeme de l’Extace 

vanker i programmene. Nå 

er tiden der, månedlig kom-

mer innspillinger som dekker 

verklisten. Oslo Filharmoniske 

orkester tar sin del, de spiller 

inn symfoniene.

Fullblods. Scriabins ety-

der er romantikk og ekspe-

riment - 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 atmo-

sfæreverden. Fullblods, kan en 

trygt si – i fare for at klisjéen 

dreper musikken, som slett 

ikke er klisjé. Det er vanske-

lig å forestille seg et mer hen-

givent Scriabin-spill. Det skal 

nevnes at platen går som en 

farsott mellom musikkskriben-

ter allerede. Det er antakelig 

tid for Scriabin.

‘Jeg er helt fri, 

jeg vil det nye’

CD PIANOAlexander ScriabinEkstase. Etyder for pianoMichèle Gurdal (piano) 

Challange Classics CC72640/ Musikklosen
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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 musikk-

politi (som holder kontor, frem-

deles!). 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 su-

gen på brudd og nye vendinger. 

Han er en av de kvikkeste,  en 

uortodoks musiker som får blo-

det til å flyte lett i årene.

Kvikt. Kvikk musikk kre-

ver kvikk utøver, for eksempel 

Bach-spesialisten Ton Koop-

man. Han har satt seg ved det 

mirakuløst vakre og nyrestau-

rerte Amalia-orgelet i Berlin, 

hvor han av leverer seks orgelso-

nater av Carl Philip Emmanuel 

Bach – et sprudlende eventyr. 

For «kvikk» betyr ikke over-

fladisk, men «oppmerksom» – 

Ton Koopman, kjent for sine 

utallige, prisdekorerte Bach- og 

Buxtehude-tolkninger, sørger 

med særdeles smidig håndlag 

for å gjøre Carl Philip Emma-

nuel en tjeneste, nemlig å frem-

stille 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.

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 fø-

lelsesmessig, umiddelbar kunst-

ner – han forholdt seg til det 

indre øyeblikkets omskiftende 

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. 

Det vakre orgelet. De seks 

orgelsonatene var skrevet for 

det nå i ettertid nyrestaurerte 

Amalia- orgelet og for prinsesse 

Anna  Amalia av Preussen, Fre-

derik 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.

Eldstesønn Bach 

til forelskelse

CD ORGELCarl Philip Emmanuel BachSeks orgelsonaterTon Koopman på Amalia-orgelet i Berlin 

Challenge Classics CC72260/Musikklosen

Risler fram Händel

TRE PÅ TANGENTER.  Oppsikts-

vekkende 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».

Mens Bachs suiter står tett på 

program og i innspillingskatalo-

ger, er opptak av Händels ditto, 

sjeldne. 

Lek i fingrene. De russiske stor-

pianistene Andrei Gavrilov og 

Sviatoslav Richter har gjort sitt 

for dem, jazzpianisten Keith 

Jarrett også. Richard Egarr har 

tryllekunstnerens lek i fingre-

ne når han slår på cembaloens 

spinkle strenger, det er det som 

er preget når tonene risles fram 

i en strøm av overskudd. Ric-

hard Egarr spiller på et «fyldig» 

kling ende 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 man-

ge ikke et førstevalg blant in-

strumentene. Georg Bernhard 

Shaw, for eksempel, fikk bildet 

av beinrangler som løp over 

blikktak i hodet da han hør-

te det. Og det er klart, det kan 

være en krevende klang for mo-

derne ører. Så er disse sonatenes 

lengde på mellom 10 og 20 mi-

nutter perfekt, skal vi antyde én 

liten porsjon i uka, da åpner det 

seg? I stil ligger de midt i mel-

lom Scarlattis klare sonater og 

den franske, brutte stilen, som 

var gjengs den gangen – massivt 

og intimt på samme tid. 

Det er vanskelig å forestil-

le seg at disse høyreiste over-

skuddssuitene 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 lun-

tet 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: Musik-

ken er skrevet av en av disse fri-

hetens 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. 

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

Vårt Land 30.09.14

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 fokus-

punkt 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 fort-

setter 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 samtidskun-

stens uvante uttrykk. Kunst-

neren 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 «al-

tervideo», tror hun det ville vært 

mer aktuelt å hente motiv fra 

naturen eller fra kosmos.

Lys og mørke. For lyskunst-

neren HC Gilje er det først og 

fremst kirkerommet i seg selv 

som er interessant. I arbeidene 

sine er han ute etter koblingen 

mellom det fysiske og det men-

tale rommet. Lysverket hans 

fyller det meste av Jakobkirk-

en, og det er kirkerommets still-

het og sakte bevegelser han tar 

utgangspunkt i.

– Om jeg skulle lage et per-

manent arbeid for en kirke, ville 

det være en utfordring at mine 

arbeider med lys forutsetter et 

mørkt rom, sier Gilje. 

I Jakobkirken er alle vindu-

ene 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 skyg-

ger på kirkegulvet.

Ingen eksamen. I 30 år har 

Berit Hunnestad arbeidet med 

kirke og kunst. Når hennes 

 arbeidsgiver Kirkelig Kultur-

verksted skulle markere sitt 

40-årsjubileum med en kunst-

utstilling, ville de unngå opp-

summeringen.

– 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 Hun-

nestad.

– 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-

skje en større åpenhet og for-

ståelse 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 kom-

met tidlig med i planleggingen 

av nye kirkebygg. Hun konsta-

terer at bispedømmenes kultur-

rådgivere har tilført kirken kun-

stkompetanse.

– Det går riktig vei. Jeg ser 

en større nysgjerrighet på sam-

tidskunsten. 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.

Arne Guttormsen
arne.guttormsen@vl.no 22 310 392

For elleve år siden hadde Kul-

turkirken Jakob sin første utstil-

ling av samtidskunst. Neste år er 

det ti år siden Den norske kir-

ke fikk sin første kulturmelding. 

Med utstillingen UtOver stiller 

Kirkelig Kulturverksted spørs-

målet på nytt: Kan samtidskun-

sten utvide kirkerommets for-

tellinger?

Vårt Land har møtt KKVs 

prosjektleder for billedkunst 

Berit Hunnestad og de tre kun-

stnerne som i ti dager har over-

tatt Kulturkirken Jakob. Er kirk-

en blitt mer åpen for samtids-

kunsten det siste tiåret?

Urbant landskap. I 2003 skrev 

Laila Kongevold bibelvers i 

blindeskrift. Skriften dekket 

gulvet i kirkekjelleren. Da ut-

stillingen 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, RAM-

brikker og annen innmat fra 

PC-er og bygget et urbant land-

skap. Denne gangen på gulvet i 

våpenhuset. 

– På de elleve årene er det bare 

her i Jakob jeg har fått vise sam-

tidskunst, 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 ku-

ratert 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 lysinstal-

lasjon In Transit. Tredje kunst-

verk er Trine Lise Nedreaas sitt 

alterbilde som er videoen Singer 

with Butterflies.

Videoen viser selskapssan-

geren John O'Malley som igjen 

og igjen prøver å komme i gang 

Tid for altervideo

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

Trine Lise Nedreaas' alterbilde er videoen Singer with Butterflies.

Laila Kongevold har dekket gul-
vet i våpenhuset med kretskort, 
RAM-brikker og annen innmat 
fra PC-er. Kunstverket har fått 
navnet Confronting my war-
riors.

«Tør ikke kirken 
møte samtidskun-
sten?» var tittelen 
da Vårt Land pre-
senterte 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

I Kulturkirken Jakob får kunstnerne boltre seg. I andre 

kirker er samtidskunsten fortsatt en sjelden gjest.

KIRKEKUNST
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

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

Forestillingen A collection of short stories 
av Ina Christel Johannessen markerer Carte 
Blanches 25-årsjubileum.

I Kulturkirken Jakob får kunstnerne 
boltre seg. I andre kirker er sam-
tidskunsten fortsatt en sjelden 
gjest. Vårt Land 11.10.14
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Sender barna på 

oppdagelsesferd

Olav Solvang
olav.solvang@vl.no 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 me-

ner 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 go-

de, gamle bibelfortellingene, 

som den om de hundre saue-

ne, 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, en-

ten 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 

nye tanker. Kristen barnekul-

tur har i stor grad vært opptatt 

av å gi de «riktige» svarene, og 

lære barna hva som er rett og 

galt. Da glemmer man at barn 

har en funderende åndelighet, 

som det er viktig å stimulere, 

så de kan utforske den. Gå på 

oppdagelsesferd i den. Det er 

dét jeg prøver å få til på de nye 

utgivelsene mine.

– Er det en fare for at barna 

kan gå seg vill i sine egne fun-

deringer?

– Nei, Jesus er såpass nær i 

tekstene, at dét ikke er noen 

fare. Skal vi bare reprodusere 

ting, kommer vi oss ikke vide-

re. Også tro blir skapt under 

en åndelig oppdagelsesferd. 

Viktige besteforeldre. 23 år 

etter den første barneutgivel-

sen, Liten, men god som gull, 

er Tore Thomassen fremde-

les motivert for å spre gode 

kulturtilbud for barn

– Jeg har fått fire barnebarn, 

og jeg tror besteforeldregene-

rasjonen har mye å bidra med 

også i barnekulturen. Vi le-

ver ofte litt roligere enn bar-

nas foreldre, og det er ikke 

noe dumt utgangspunkt, sier 

Thomassen.

Tore Thomassen er blitt bestefar til fire barn, og har fått en ny 
giv også som formidler av barnekultur. Med seg på den nye 
plata Hei har han hjelp av barn fra Birkeland barnegospel. 
 Foto: Barbro Raaen Thomassen

TORE THOMASSEN
Frilanser innenfor tekst og 
musikk. 
Aktuell med sin 10. barne-
plate, Hei. 
Er også 
ute med 
ny bar-
nebok, 
Gutten 
som var 
uheldig på 
badet. 

Sondre Bjørdal
sondre.bjordal@vl.no 

Kirken er 

 fullstendig like-

gyldig til kunst, 

mener Håkon 

Bleken.

Denne uken vises samtidskunst-

utstillingen UtOver på Kultur-

kirken Jakob. I lørdagens Vårt 

Land sa utstillingens kurator 

Berit Hunnestad at kirkene har 

blitt mer åpne for samtidskunst, 

men at de likevel oftest endrer 

opp med å velge tradisjonelle 

kunstuttrykk. 

Kunstneren Håkon Bleken 

(85) har blant annet stått for 

utsmykkingen av St. Olav ka-

tolske kirke og Olavshallen i 

Trondheim, og Spjelkavik kir-

ke i Ålesund. Han er ikke enig 

i at kirken har blitt mer åpen for 

samtidskunst. 

– Jeg tror kirken er likegyldig 

til samtidskunsten. Jeg tror kir-

ken er likegyldig til kunst gene-

relt, det må jeg si. Jeg kan ikke 

se noen steder at de er opptatt 

av samtidskunst. Hvor vises det?

– I glassmaleri, altertavler, i 

 kirkerommet?

– Det å interessere seg for 

samtidskunst er noe ganske 

annet enn å utsmykke en kir-

ke. Den generelle interessen for 

samtidskunst i kirken vil jeg på-

stå er lik null. Kirken interesse-

rer seg ikke for samtidskunst, 

og samtidskunst interesserer seg 

ikke for kirken.

– Er det i tilfelle beklagelig?

– Ja, kirken burde være mye 

mer interessert i kultur enn den 

er. Når ser man at kirken har 

noen mening om noe? Ta de-

batten omkring utdelingen av 

Ibsenprisen til den omstrid-

te forfatteren Peter Handke, 

for eksempel. Den var det ikke 

noe interesse for i kirken, så vidt 

jeg kunne se. Kunstinteressen i 

kirken er nokså likegyldig, og 

 kirken lever en nokså tilbake-

trykket tilværelse i samfunnet, 

dessverre, sier Bleken.

Vil ha mer. Kristin Gunleiks-

rud Raaum er generalsekretær 

for Norske kirkeakademier, som 

jobber for å styrke kirkene som 

kulturarena.

– Det Bleken sier må kirken 

ta på alvor. Men jeg oppfatter at 

kirken de siste årene har blitt en 

mer interessant aktør for sam-

tidskunstnere, og at det er mer 

dialog mellom kirken og kunst-

feltet enn tidligere, sier Raaum.

Hun mener det burde være 

mer samtidskunst i kirken. Og 

i tvilstilfellene hvor menighete-

ne er i tvil i om noe passer inn, 

så mener hun at de bør de stil-

le det ut. 

– Den eneste kunsten som 

ikke passer inn i kirkerommet 

er den som er likegyldig til rom-

met. All kunst som snakker med 

rommet, passer inn. 

– Ekskluderer ikke denne tom-

melfingerregelen samtidskunst i 

hvite utstillingslokaler, som er laget 

for å fungere like godt i et galleri 

Oslo som i New York eller Dubai?  

– Nei. Hvis du setter et kunst-

verk fra Astrup-Fearnley-museet 

i et kirkerom, så kan du se hvor-

dan konteksten forandrer det. 

Ofte vil det passe inn, selv om det 

ikke nødvendigvis vil korrespon-

dere. Uro og friksjon er nødven-

dig for å komme dypere og for-

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 bi-

skopen på at Bleken hadde laget 

et glassmaleri av Abraham som 

skal ofre Isak.

– Når det gjelder sterke bil-

der er Bibelen helt på høyde 

med det sterkeste av kunstut-

trykk i vår tid. Det blir et para-

doks 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 myste-

rier, sier Raaum.

Mistroen må reduseres. Hil-

de Tørdal, som leder organisa-

sjonen Norske billedkunstnere, 

mener å se at det nå er mindre 

mistro mellom menigheter og 

samtidskunstnere enn tidligere. 

– Kirken må være så åpen 

som den vil, men jeg opplever 

at mange i kirken nå tar disku-

sjonen. Kirken har nok ikke ett 

klart syn på samtidskunsten, 

men jeg opplever at den rommer 

mange forskjellige tilnærmin-

ger til samtidskunst, sier Tørdal.

Kunsthistoriker Tommy Sørbø 

ser det ikke som noen nødven-

dighet at det skal bli mer sam-

tidskunst i kirkene.

– Nei, jeg synes ikke at kunst-

nere 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 rom-

met og verket. 

Fremmedfrykt. Cecilie Nis-

sen leder Kristiansand kunst-

hall. 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 

redd for å gjøre noe de ikke er 

vant til. Folk blir kanskje be-

geistret for en idé, men når det 

kommer til stykket blir folk 

veldig nervøse. Samtidskun-

sten 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 dagsor-

den i større grad enn tidligere, 

så det vil nok bli mer samarbeid 

mellom samtidskunstfeltet og 

kirken framover, sier Nissen.

– Er kirken mest skeptisk til sam-

tidskunstnerne, eller er samtids-

kunstnerne mest skeptisk til kirken?

– Jeg tror kirken er litt mer 

skeptisk til kunstnerne enn 

kunstnerne er til kirken.

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 kirke akademier.  Foto: Lars O. Flydal

– Kulturinteressen 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

‘Kunsten 
og kirken 
bryr seg 
ikke om 
hverandre’
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KINOMISUNNELSE
 ■ Nabokommunene ser med misun-

nelse 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 Kino-

magasinet. – Pengesterke små samfunn 

får til slikt. At det kan skje i en bygdeby 

som Fosnavåg er fantastisk, sier kino-

sjef i Molde, Geir Hammerø til kino-

bransjens fagblad. Fosnavåg Konsert-

hus åpnet dørene forrige fredag. Vårt Land

CAPOTE-DIKT FUNNET
 ■ Da den sveitsiske forlegger Pe-

ter Haag lette i New York Public 

Library, fant han flere ukjente no-

veller og dikt fra den amerikanske 

forfatteren og journalisten Tru-

man Capote (bildet). I går utga 

det tyske Zeit Magazin fire av no-

vellene i tysk oversettelse. Novel-

lene er skrevet mellom 1935 og 

1943. 20 noveller og 12 dikt vil, 

ifølge nettavisen politiken.dk, bli 

utgitt neste år.  Vårt Landkultur

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

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 Jo-hannessen 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 kore-ografen Rui Horta har sammen med videokunstneren Anastasia Isachsen bygget opp en utstilling med videopro-jeksjoner, fotografier og anekdoter fra Carte Blanches historie. Forestillingen fremføres også i kveld. LARS O. FLYDAL

Då Anne Enger la fram Kultu-

rutredningen 2014 for eit år si-

dan, blei kyrkja lyfta fram som 

ein viktig og naturleg del av 

den kulturelle grunnmuren i 

Noreg. Kunst – og kulturakti-

viteten i norske kyrkjer og kyr-

kjelydar er høg, anten det gjeld 

amatørverksemd eller profe-

sjonell 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 

er eitt døme. I det tilfellet var 

kunsten til og med bibelnær. 

Kor redde er kyrkja for å støyte 

folk med kunstnariske uttrykk?

Treng nyskaping. I vår del-

tok eg på konferansen «Hel-

lig uro» i Molde, der ei rekke 

sentrale aktørar frå kunst- og 

kyrkjeliv diskuterte kyrkja si 

stilling som kulturarena. Knut 

Olav Åmås, dåverande stats-

sekretær i Kulturdepartemen-

tet, peikte på kyrkja si historisk 

sett viktige rolle i å formidle 

visuell kunst til folket, sam-

tidig som han meinte at my-

kje av den kyrkjelege kunsten 

i Noreg har vore «brukskunst» 

med pedagogisk siktemål. Po-

enget til Åmås var at vi også 

treng den nyskapande kunsten 

– som overraskar, konfronterer 

og sjokkerer oss.

Lite rom. Spørsmålet er om 

kyrkja sitt rom for nye kunst-

uttrykk er for lite. Berit Hun-

nestad, som Vårt Land brin-

ger eit intervju med i dag, pei-

ker på at «kunsten å være kir-

ke er å leve i samtiden». Ein 

av kunstnarane som no stiller 

ut samtidskunst i Kulturkir-

ken Jakob i Oslo, seier at ho 

ikkje har sleppt til andre sta-

der. Det er rett nok forskjell på 

Kulturkirken Jakob og vanlege 

kyrkjelydskyrkjer. Ei kyrkje er 

ikkje først og fremst eit kunst-

galleri. Samtidig treng kyrkja 

kunsten til å trenge inn i og 

sjå djupare i dei store spørsmå-

la. Burde ikkje kyrkjerommet i 

større grad kunne ta inn over 

seg nye kunstuttrykk?

Eg trur kyrkja må våge å 

opne opp for kunst som tvin-

gar oss å sjå på nye måtar. Kyr-

kja må omfamne kunsten som 

skaper uro og opne opp for 

kunstuttrykka som ikkje har-

moniserer. Først då nærmar vi 

oss kjernen i kunsten og i den 

kristne bodskapen. Den kjer-

nen er ikkje medhårs. Den er 

radikal.

Alf Kjetil Walgermokulturredaktøralf.kjetil.walgermo@vl.no

Den heilage  
uroa

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.

«Kyrkja må om-
famne kunsten 
som skaper uro»

KOMMENTAR
Alf Kjetil Walgermo

Ikke den  
førstefødte
I en artikkel om Carl Phi-lipp Emanuel Bachs org-elverker kom vi i skade for å si at han var Johann Sebastian Bachs eldste sønn. Det var han ikke. Det var det Wilhelm Frie-demann som var.

retter
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 ■ Anmeldt av Olav Egil AuneDen engelske cembalisten Richard Egarr har tryllekunstnerens lek i fingrene.Mens Bach var barokkens mu -sikalske «arkitekt», var Händel improvisatøren. Den engel -ske cembalisten Richard Egarr Händels usedvanlig mange to-ner (per kvadratmeter) så de ikke renner rundt som musikk form og mening. Og likevel sit-proviserer. 

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

CD CEMBALO

 ■ Anmeldt av Olav Egil AuneSett 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 fleste så en lys framtid i mø-te: Biler, gatebelysning, tele-foner, en hittil ukjent grad av demokratisering og opplys-ning, kjempeskritt innenfor hvor folk var på rene med at om ikke lang tid var alle, ver-Åndens grenser. I musikken skjedde det på sitt vis, leng-ter snudde rundt på norme-ne (Mahler og Schönberg), i kunne en merke at «uhyrlige pendlet ubesluttsomt mel-på om det var forløsning el-ler ragnarok som var på veg. Midt i virvaret sto den sære Alexander Scriabin (1872 – 1915), som ville utslette ån-jeg vil det nye, det som aldri er sett før, jeg vil skape deg, du uendelige fremtid!»Det forsvant.lista når sovjetkomponistene dal spille Scriabins korte ety-der – et kultivert, sansende spill som vil få mange til å spørre: Hvor har har det vært gjemt? Gjemt har det ikke rom kommer det plater (blant annet 

av Håkon Austbø) og farge -vanker i programmene. Nå er tiden der, månedlig kom-orkester tar sin del, de spiller inn symfoniene.Fullblods. Scriabins ety -der er romantikk og ekspe -riment - først romantikk (op. 2, 1888), så ekstase (op. 42, 1903). Begge deler kultivert på det sterkeste av pianisten Michèle Gurdal, som dyrker romantiske lynne setter oss i kontakt med Scriabins atmo-trygt si – i fare for at klisjéen dreper musikken, som slett ikke er klisjé. Det er vanske -nevnes at platen går som en ter allerede. Det er antakelig tid for Scriabin.

‘Jeg er helt fri, jeg vil det nye’

CD  PIANO

 ■Anmeldt av Olav Egil AuneNoe av Europas mest besluttsomme musikk er skrevet av Carl Philip Emmanuel Bach. Hør ham på orgel.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 det til å flyte lett i årene.Kvikt.  Kvikk musikk kre-ver kvikk utøver, for eksempel Bach-spesialisten Ton Koop-man. Han har satt seg ved det mirakuløst vakre og nyrestau-rerte Amalia-orgelet i Berlin, 

Bach – et sprudlende eventyr. For «kvikk» betyr ikke over -fladisk, men «oppmerksom» – Ton Koopman, kjent for sine Buxtehude-tolkninger, sørger med særdeles smidig håndlag for å gjøre Carl Philip Emma -oss varme og våkne, ytterst på stolen.

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 opptatt av poetiske galanteri, han tråkket heller korridorene i den menneskelige psyke og ner – han forholdt seg til det indre øyeblikkets omskiftende 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. Det vakre orgelet.  De seks orgelsonatene var skrevet for det nå i ettertid nyrestaurerte Anna   Amalia av Preussen, Fre-derik den Stores yngste søster. Carl Philip Emmanuel Bach da det var i sin ungdom. Etter at orgelet har vært på flyttefot på plass. Det låter friskt og fint 

Eldstesønn Bach til forelskelse

CD ORGEL Risler fram Händel

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

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 i en strøm av overskudd. Ric-kling ende instrument, en kopi av en cembalo fra Antwerpen, 1683. Hvis «symfonisk» kan 

er – hør på den deilig, fyldige bassen i bånn.Krever konsentrasjon. det sånn: Cembalo er for man-ge ikke et førstevalg blant in-strumentene. Georg Bernhard Shaw, for eksempel, fikk bildet av beinrangler som løp over blikktak i hodet da han hør -te det. Og det er klart, det kan seg? I stil ligger de midt i mel -lom Scarlattis klare sonater og den franske, brutte stilen, som og intimt på samme tid. 

Det er vanskelig å forestil -le seg at disse høyreiste over -skuddssuitene er skrevet av en fet og litt sjuskete mann, en som etter overleveringene var som ustanselig steg til værs og falt stupbratt ned. Bedre rykte. mennesket har fått bedre rykte enn vi kunne hatt.Godt er ikke godt nok for Richard Egarr. Dette er flott, ja, best. 

Vårt Land 30.09.14

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 fokus-

punkt 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 fort-

setter 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 samtidskun-

stens uvante uttrykk. Kunst-

neren 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 «al-

tervideo», tror hun det ville vært 

mer aktuelt å hente motiv fra 

naturen eller fra kosmos.

Lys og mørke. For lyskunst-

neren HC Gilje er det først og 

fremst kirkerommet i seg selv 

som er interessant. I arbeidene 

sine er han ute etter koblingen 

mellom det fysiske og det men-

tale rommet. Lysverket hans 

fyller det meste av Jakobkirk-

en, og det er kirkerommets still-

het og sakte bevegelser han tar 

utgangspunkt i.

– Om jeg skulle lage et per-

manent arbeid for en kirke, ville 

det være en utfordring at mine 

arbeider med lys forutsetter et 

mørkt rom, sier Gilje. 

I Jakobkirken er alle vindu-

ene 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 skyg-

ger på kirkegulvet.

Ingen eksamen. I 30 år har 

Berit Hunnestad arbeidet med 

kirke og kunst. Når hennes 

 arbeidsgiver Kirkelig Kultur-

verksted skulle markere sitt 

40-årsjubileum med en kunst-

utstilling, ville de unngå opp-

summeringen.

– 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 Hun-

nestad.

– 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-

skje en større åpenhet og for-

ståelse 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 kom-

met tidlig med i planleggingen 

av nye kirkebygg. Hun konsta-

terer at bispedømmenes kultur-

rådgivere har tilført kirken kun-

stkompetanse.

– Det går riktig vei. Jeg ser 

en større nysgjerrighet på sam-

tidskunsten. 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.

Arne Guttormsen
arne.guttormsen@vl.no 22 310 392

For elleve år siden hadde Kul-

turkirken Jakob sin første utstil-

ling av samtidskunst. Neste år er 

det ti år siden Den norske kir-

ke fikk sin første kulturmelding. 

Med utstillingen UtOver stiller 

Kirkelig Kulturverksted spørs-

målet på nytt: Kan samtidskun-

sten utvide kirkerommets for-

tellinger?

Vårt Land har møtt KKVs 

prosjektleder for billedkunst 

Berit Hunnestad og de tre kun-

stnerne som i ti dager har over-

tatt Kulturkirken Jakob. Er kirk-

en blitt mer åpen for samtids-

kunsten det siste tiåret?

Urbant landskap. I 2003 skrev 

Laila Kongevold bibelvers i 

blindeskrift. Skriften dekket 

gulvet i kirkekjelleren. Da ut-

stillingen 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, RAM-

brikker og annen innmat fra 

PC-er og bygget et urbant land-

skap. Denne gangen på gulvet i 

våpenhuset. 

– På de elleve årene er det bare 

her i Jakob jeg har fått vise sam-

tidskunst, 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 ku-

ratert 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 lysinstal-

lasjon In Transit. Tredje kunst-

verk er Trine Lise Nedreaas sitt 

alterbilde som er videoen Singer 

with Butterflies.

Videoen viser selskapssan-

geren John O'Malley som igjen 

og igjen prøver å komme i gang 

Tid for altervideo

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

Trine Lise Nedreaas' alterbilde er videoen Singer with Butterflies.

Laila Kongevold har dekket gul-vet i våpenhuset med kretskort, 
RAM-brikker og annen innmat 
fra PC-er. Kunstverket har fått 
navnet Confronting my war-riors.

«Tør ikke kirken møte samtidskun-sten?» var tittelen da Vårt Land pre-senterte 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

I Kulturkirken Jakob får kunstnerne boltre seg. I andre 

kirker er samtidskunsten fortsatt en sjelden gjest.

KIRKEKUNST
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

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

Forestillingen A collection of short stories av Ina Christel Johannessen markerer Carte Blanches 25-årsjubileum.

I Kulturkirken Jakob får kunstnerne 
boltre seg. I andre kirker er sam-
tidskunsten fortsatt en sjelden 
gjest. Vårt Land 11.10.14  

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

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

– Kirken og kunsten bryr seg ikke 
om hverandre, mener Håkon Ble-
ken. Vårt Land 14.10.14
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WHITES KEY-
BOARDIST DØD 

 ■ Rockeartisten Jack Whi-

te 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 Pue-

bla. Dødsårsaken er ikke 

kjent. Owens har tidligere 

spilt med blant annet ban-

det The Mars Volta. Vårt Landkultur

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

I MORGEN KAN DU … … 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 Sande-
fjord Kirke (MiSK) er blitt en av Norges største fes-
tivaler i skjæringspunktet kirke/kultur som nå ar-
rangeres for 9. gang. Festivalen har et omfattende 
innhold med musikk og kulturuttrykk fra gammel 
tid, til bestillingsverker av nålevende tekstforfat-
tere 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

SOMALISK BAND  
SØKER ASYL

 ■ Det populære somaliske bandet 

Waayaha Cusub søker asyl i Neder-

land, 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 flykt-

ningstatus. De søker asyl av frykt for 

at kenyanske myndigheter skal tvangs-

returnere dem til Somalia dersom de 

returnerer, skriver BBC.  Vårt Land

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

GIR FORTSATT 
 STORE INNTEKTER

 ■ USA: Popkongen Michael 

Jackson (bildet) er den kjendi-

sen 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 kro-

ner etter dagens kurs. ©NTB

Arne Guttormsen
arne.guttormsen@vl.no 22 310 392

Til kurs om kunst 

og tro kommer det 

flere ikke-teologer 

enn teologer. – 

Kirken viser liten 

interesse for å 

øke kompetansen 

på kunst, sier 

professor Svein 

Aage Christof-

fersen.

Svein Aage Christoffersen er 

professor i teologi på Univer-

sitetet i Oslo. De siste syv åre-

ne har han ledet forskningspro-

sjektet «Sanselighet og transcen-

dens» om «kunstens religiøse 

dimensjon i spenningen mellom 

det sanselige, det hellige og det 

sublime.» 

Lite endring. Gjennom ti år har 

professoren holdt forelesninger 

om kunst og tro.

– Interessen for disse kursene 

er vel så stor utenfor som innen-

for teologiske miljøer. De teolo-

gene som har vist størst interesse 

er døveprestene. De har nemlig 

skjønt at det visuelle er like vik-

tig som ordet, sier han. 

Han vet ikke om Den norske 

kirke er særlig endret av at den 

vedtok en kulturmelding for 

snart ti år siden.

– Den kan ha skjerpet en be-

vissthet. Mitt inntrykk etter 

forskningsprosjektet er at det er 

en bred interesse blant folk flest 

for kunst og andre uttrykk for 

religiøsitet enn bare ordet. Men 

det er liten interesse i kirken for 

å øke den teologiske kompetan-

sen på dette.

Bekymret. Også ved Universi-

tetet i Agder er det forsket på re-

ligion som estetiserende praksis. 

Der er det også beskrevet hvor-

dan 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 byg-

ge 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 en-

dret seg blant folk flest, og og-

så kristen tro gir seg helt andre 

uttrykk. 

Han peker på den store in-

teressen for lysglobene i man-

ge kirker.

– Kirken har lite kompetan-

se 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 hjel-

peløse 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 re-

gistrerer, men det er tenkt lite 

rundt hva det betyr, sier Chris-

toffersen.

Bildekultur. – Du møtte ingen 

kunstopplæring i din teologiutdan-

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 stør-

re rolle enn noen gang. Ikke ba-

re 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.

– Lite dristighet. Christoffersen 

synes ikke han ser særlig større 

dristighet i kirkens omgang med 

kunst. Både i Mortensrud kirke, 

Grorud kirke og Nordlyskate-

dralen 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 sentralkir-

kelig 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 kir-

ken ikke har vært interessert i 

å utvikle kompetanse på kunst.

– Men det har skjedd urolig 

mye de siste tretti, og særlig de 

siste ti årene. Dette er Kultur-

meldingen fra 2005 et resultat 

av. Jeg vil si at vi nå er midt i den 

prosessen med å ta hans påstand 

på alvor. Noen har jobbet mye 

med det, og vi vil ha mer kunn-

skap, men det tar noe tid. Så han 

har til dels rett, men kirkemøte-

vedtaket fra 2005 viser at dette 

er noe vi har sett, og vil gjøre 

noe med, sier Myrholt.

– Få teologer  er 
interessert  i kunst

Utsmykkingen av Nordlys
katedralen i Alta er utført av 
den danske kunstneren Peter 
Brandes. Brandes har utformet 
den store alterfiguren på 4,5 
tonn, samt utsmykning av tårn
veggene inne i kirkerommet og 
de liturgiske møblene. Dette 
mener Svein Aage Christoffer
sen er et eksempel på at mo
derne kunst er tatt i bruk i flere 
kirker. Bildet er fra innvielsen 
av kirken i 2013.
 Foto: Anette Karlsen/NTB scanpix
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KINOMISUNNELSE
 ■ Nabokommunene ser med misun-

nelse 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 Kino-

magasinet. – Pengesterke små samfunn 

får til slikt. At det kan skje i en bygdeby 

som Fosnavåg er fantastisk, sier kino-

sjef i Molde, Geir Hammerø til kino-

bransjens fagblad. Fosnavåg Konsert-

hus åpnet dørene forrige fredag. Vårt Land

CAPOTE-DIKT FUNNET
 ■ Da den sveitsiske forlegger Pe-

ter Haag lette i New York Public 

Library, fant han flere ukjente no-

veller og dikt fra den amerikanske 

forfatteren og journalisten Tru-

man Capote (bildet). I går utga 

det tyske Zeit Magazin fire av no-

vellene i tysk oversettelse. Novel-

lene er skrevet mellom 1935 og 

1943. 20 noveller og 12 dikt vil, 

ifølge nettavisen politiken.dk, bli 

utgitt neste år.  Vårt Landkultur

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

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 Jo-hannessen 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 kore-ografen Rui Horta har sammen med videokunstneren Anastasia Isachsen bygget opp en utstilling med videopro-jeksjoner, fotografier og anekdoter fra Carte Blanches historie. Forestillingen fremføres også i kveld. LARS O. FLYDAL

Då Anne Enger la fram Kultu-

rutredningen 2014 for eit år si-

dan, blei kyrkja lyfta fram som 

ein viktig og naturleg del av 

den kulturelle grunnmuren i 

Noreg. Kunst – og kulturakti-

viteten i norske kyrkjer og kyr-

kjelydar er høg, anten det gjeld 

amatørverksemd eller profe-

sjonell 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 

er eitt døme. I det tilfellet var 

kunsten til og med bibelnær. 

Kor redde er kyrkja for å støyte 

folk med kunstnariske uttrykk?

Treng nyskaping. I vår del-

tok eg på konferansen «Hel-

lig uro» i Molde, der ei rekke 

sentrale aktørar frå kunst- og 

kyrkjeliv diskuterte kyrkja si 

stilling som kulturarena. Knut 

Olav Åmås, dåverande stats-

sekretær i Kulturdepartemen-

tet, peikte på kyrkja si historisk 

sett viktige rolle i å formidle 

visuell kunst til folket, sam-

tidig som han meinte at my-

kje av den kyrkjelege kunsten 

i Noreg har vore «brukskunst» 

med pedagogisk siktemål. Po-

enget til Åmås var at vi også 

treng den nyskapande kunsten 

– som overraskar, konfronterer 

og sjokkerer oss.

Lite rom. Spørsmålet er om 

kyrkja sitt rom for nye kunst-

uttrykk er for lite. Berit Hun-

nestad, som Vårt Land brin-

ger eit intervju med i dag, pei-

ker på at «kunsten å være kir-

ke er å leve i samtiden». Ein 

av kunstnarane som no stiller 

ut samtidskunst i Kulturkir-

ken Jakob i Oslo, seier at ho 

ikkje har sleppt til andre sta-

der. Det er rett nok forskjell på 

Kulturkirken Jakob og vanlege 

kyrkjelydskyrkjer. Ei kyrkje er 

ikkje først og fremst eit kunst-

galleri. Samtidig treng kyrkja 

kunsten til å trenge inn i og 

sjå djupare i dei store spørsmå-

la. Burde ikkje kyrkjerommet i 

større grad kunne ta inn over 

seg nye kunstuttrykk?

Eg trur kyrkja må våge å 

opne opp for kunst som tvin-

gar oss å sjå på nye måtar. Kyr-

kja må omfamne kunsten som 

skaper uro og opne opp for 

kunstuttrykka som ikkje har-

moniserer. Først då nærmar vi 

oss kjernen i kunsten og i den 

kristne bodskapen. Den kjer-

nen er ikkje medhårs. Den er 

radikal.

Alf Kjetil Walgermokulturredaktøralf.kjetil.walgermo@vl.no

Den heilage  
uroa

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.

«Kyrkja må om-
famne kunsten 
som skaper uro»

KOMMENTAR
Alf Kjetil Walgermo

Ikke den  
førstefødte
I en artikkel om Carl Phi-
lipp Emanuel Bachs org-elverker kom vi i skade for å si at han var Johann Sebastian Bachs eldste sønn. Det var han ikke. Det var det Wilhelm Frie-demann som var.

retter
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 ■ Anmeldt av Olav Egil AuneDen engelske cembalisten Richard Egarr har tryllekunstnerens lek i fingrene.Mens Bach var barokkens mu-sikalske «arkitekt», var Händel improvisatøren. Den engel-ske cembalisten Richard Egarr gjeter i en ny, herlig innspilling Händels usedvanlig mange to-ner (per kvadratmeter) så de ikke renner rundt som musikk av fritt, flytende karakter – uten form og mening. Og likevel sit-ter vi med følelsen av at han im-proviserer. 

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

CD  CEMBALO

 ■Anmeldt av Olav Egil AuneSett 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 mø-te: Biler, gatebelysning, tele-foner, en hittil ukjent grad av demokratisering og opplys-ning, kjempeskritt innenfor legevitenskap og fysikk. En tid hvor folk var på rene med at om ikke lang tid var alle, ver-dens problemer løst. Slik snu-blet vi inn i første verdenskrig.Åndens grenser. I musikken skjedde det på sitt vis, leng-selen etter frihet. Komponis-ter snudde rundt på norme-ne (Mahler og Schönberg), i det førrevolusjonære Russland kunne en merke at «uhyrlige forandringer» var på veg, det pendlet ubesluttsomt mel-lom konstruksjon og mystikk.  Ingen ville legge inn klare bud på om det var forløsning el-ler ragnarok som var på veg. Midt i virvaret sto den sære Alexander Scriabin (1872 – 1915), som ville utslette ån-dens 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 vold-somt at det forsvant. Scriabin kommer et godt stykke ned på lista når sovjetkomponistene ramses, det er bare blitt sånn. Hvorfor, er det vanskelig å vi-te når en hører den unge, bel-giske pianisten Michèle Gur-dal spille Scriabins korte ety-der – 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 mellom-rom kommer det plater (blant annet 

av Håkon Austbø) og farge-symfonien Poeme de l’Extace vanker i programmene. Nå er tiden der, månedlig kom-mer innspillinger som dekker verklisten. Oslo Filharmoniske orkester tar sin del, de spiller inn symfoniene.Fullblods. Scriabins ety-der er romantikk og ekspe-riment - 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 atmo-sfæreverden. Fullblods, kan en trygt si – i fare for at klisjéen dreper musikken, som slett ikke er klisjé. Det er vanske-lig å forestille seg et mer hen-givent Scriabin-spill. Det skal nevnes at platen går som en farsott mellom musikkskriben-ter allerede. Det er antakelig tid for Scriabin.

‘Jeg er helt fri, jeg vil det nye’

CD  PIANO

 ■Anmeldt av Olav Egil AuneNoe 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 musikk-politi (som holder kontor, frem-deles!). 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 su-gen på brudd og nye vendinger. Han er en av de kvikkeste,  en uortodoks musiker som får blo-det til å flyte lett i årene.Kvikt.  Kvikk musikk kre -ver kvikk utøver, for eksempel Bach-spesialisten Ton Koop-man. Han har satt seg ved det mirakuløst vakre og nyrestau-rerte Amalia-orgelet i Berlin, 

hvor han av  leverer seks orgelso-nater av Carl Philip Emmanuel Bach – et sprudlende eventyr. For «kvikk» betyr ikke over-fladisk, men «oppmerksom» – Ton Koopman, kjent for sine utallige, prisdekorerte Bach- og Buxtehude-tolkninger, sørger med særdeles smidig håndlag for å gjøre Carl Philip Emma-nuel en tjeneste, nemlig å frem-stille 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.

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 fø-lelsesmessig, umiddelbar kunst-ner – han forholdt seg til det indre øyeblikkets omskiftende 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. Det vakre orgelet.  De seks orgelsonatene var skrevet for det nå i ettertid nyrestaurerte Amalia-  orgelet og for prinsesse Anna  Amalia av Preussen, Fre-derik 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.

Eldstesønn Bach til forelskelse

CD ORGEL Risler fram Händel

TRE PÅ TANGENTER.  Oppsikts-vekkende 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».

Mens Bachs suiter står tett på program og i innspillingskatalo-ger, er opptak av Händels ditto, sjeldne. Lek i fingrene. De russiske stor-pianistene Andrei Gavrilov og Sviatoslav Richter har gjort sitt for dem, jazzpianisten Keith Jarrett også. Richard Egarr har tryllekunstnerens lek i fingre-ne når han slår på cembaloens spinkle strenger, det er det som er preget når tonene risles fram i en strøm av overskudd. Ric-hard Egarr spiller på et «fyldig» kling ende 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 man-ge ikke et førstevalg blant in -strumentene. Georg Bernhard Shaw, for eksempel, fikk bildet av beinrangler som løp over blikktak i hodet da han hør -te det. Og det er klart, det kan være en krevende klang for mo -derne ører. Så er disse sonatenes lengde på mellom 10 og 20 mi -nutter perfekt, skal vi antyde én liten porsjon i uka, da åpner det seg? I stil ligger de midt i mel -lom Scarlattis klare sonater og den franske, brutte stilen, som var gjengs den gangen – massivt og intimt på samme tid. 

Det er vanskelig å forestil -le seg at disse høyreiste over-skuddssuitene 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 lun-tet 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: Musik-ken er skrevet av en av disse fri-hetens 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. 

Vårt Land 30.09.14

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 fokus-

punkt 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 fort-

setter 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 samtidskun-

stens uvante uttrykk. Kunst-

neren 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 «al-

tervideo», tror hun det ville vært 

mer aktuelt å hente motiv fra 

naturen eller fra kosmos.

Lys og mørke. For lyskunst-

neren HC Gilje er det først og 

fremst kirkerommet i seg selv 

som er interessant. I arbeidene 

sine er han ute etter koblingen 

mellom det fysiske og det men-

tale rommet. Lysverket hans 

fyller det meste av Jakobkirk-

en, og det er kirkerommets still-

het og sakte bevegelser han tar 

utgangspunkt i.

– Om jeg skulle lage et per-

manent arbeid for en kirke, ville 

det være en utfordring at mine 

arbeider med lys forutsetter et 

mørkt rom, sier Gilje. 

I Jakobkirken er alle vindu-

ene 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 skyg-

ger på kirkegulvet.

Ingen eksamen. I 30 år har 

Berit Hunnestad arbeidet med 

kirke og kunst. Når hennes 

 arbeidsgiver Kirkelig Kultur-

verksted skulle markere sitt 

40-årsjubileum med en kunst-

utstilling, ville de unngå opp-

summeringen.

– 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 Hun-

nestad.

– 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-

skje en større åpenhet og for-

ståelse 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 kom-

met tidlig med i planleggingen 

av nye kirkebygg. Hun konsta-

terer at bispedømmenes kultur-

rådgivere har tilført kirken kun-

stkompetanse.

– Det går riktig vei. Jeg ser 

en større nysgjerrighet på sam-

tidskunsten. 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.

Arne Guttormsen
arne.guttormsen@vl.no 22 310 392

For elleve år siden hadde Kul-

turkirken Jakob sin første utstil-

ling av samtidskunst. Neste år er 

det ti år siden Den norske kir-

ke fikk sin første kulturmelding. 

Med utstillingen UtOver stiller 

Kirkelig Kulturverksted spørs-

målet på nytt: Kan samtidskun-

sten utvide kirkerommets for-

tellinger?

Vårt Land har møtt KKVs 

prosjektleder for billedkunst 

Berit Hunnestad og de tre kun-

stnerne som i ti dager har over-

tatt Kulturkirken Jakob. Er kirk-

en blitt mer åpen for samtids-

kunsten det siste tiåret?

Urbant landskap. I 2003 skrev 

Laila Kongevold bibelvers i 

blindeskrift. Skriften dekket 

gulvet i kirkekjelleren. Da ut-

stillingen 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, RAM-

brikker og annen innmat fra 

PC-er og bygget et urbant land-

skap. Denne gangen på gulvet i 

våpenhuset. 

– På de elleve årene er det bare 

her i Jakob jeg har fått vise sam-

tidskunst, 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 ku-

ratert 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 lysinstal-

lasjon In Transit. Tredje kunst-

verk er Trine Lise Nedreaas sitt 

alterbilde som er videoen Singer 

with Butterflies.

Videoen viser selskapssan-

geren John O'Malley som igjen 

og igjen prøver å komme i gang 

Tid for altervideo

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

Trine Lise Nedreaas' alterbilde er videoen Singer with Butterflies.

Laila Kongevold har dekket gul-
vet i våpenhuset med kretskort, 
RAM-brikker og annen innmat 
fra PC-er. Kunstverket har fått 
navnet Confronting my war-
riors.

«Tør ikke kirken møte samtidskun-sten?» var tittelen 
da Vårt Land pre-senterte 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

I Kulturkirken Jakob får kunstnerne boltre seg. I andre 

kirker er samtidskunsten fortsatt en sjelden gjest.

KIRKEKUNST
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

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

Forestillingen A collection of short stories 
av Ina Christel Johannessen markerer Carte Blanches 25-årsjubileum.

I Kulturkirken Jakob får kunstnerne 
boltre seg. I andre kirker er sam
tidskunsten fortsatt en sjelden 
gjest. Vårt Land 11.10.14
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Sender barna på 

oppdagelsesferd

Olav Solvangolav.solvang@vl.no 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 me-ner 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 go-de, gamle bibelfortellingene, som den om de hundre saue-ne, 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, en-ten 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 

nye tanker. Kristen barnekul-

tur har i stor grad vært opptatt av å gi de «riktige» svarene, og lære barna hva som er rett og galt. Da glemmer man at barn har en funderende åndelighet, 

som det er viktig å stimulere, så de kan utforske den. Gå på oppdagelsesferd i den. Det er dét jeg prøver å få til på de nye 

utgivelsene mine.– Er det en fare for at barna kan gå seg vill i sine egne fun-deringer?

– Nei, Jesus er såpass nær i tekstene, at dét ikke er noen fare. Skal vi bare reprodusere ting, kommer vi oss ikke vide-re. Også tro blir skapt under 

en åndelig oppdagelsesferd. 

Viktige besteforeldre. 23 år etter den første barneutgivel-

sen, Liten, men god som gull, er Tore Thomassen fremde-les motivert for å spre gode kulturtilbud for barn– Jeg har fått fire barnebarn, 

og jeg tror besteforeldregene-rasjonen har mye å bidra med også i barnekulturen. Vi le-ver ofte litt roligere enn bar-

nas foreldre, og det er ikke noe dumt utgangspunkt, sier Thomassen.

Tore Thomassen er blitt bestefar til fire barn, og har fått en ny giv også som formidler av barnekultur. Med seg på den nye plata Hei har han hjelp av barn fra Birkeland barnegospel.  Foto: Barbro Raaen Thomassen

TORE THOMASSEN
Frilanser innenfor tekst og musikk. 
Aktuell med sin 10. barne-plate, Hei. 
Er også ute med ny bar-nebok, Gutten som var uheldig på badet. 

Sondre Bjørdalsondre.bjordal@vl.no 

Kirken er 

 fullstendig like-

gyldig til kunst, 

mener Håkon 

Bleken.

Denne uken vises samtidskunst-utstillingen UtOver på Kultur-kirken Jakob. I lørdagens Vårt 

Land sa utstillingens kurator Berit Hunnestad at kirkene har blitt mer åpne for samtidskunst, 

men at de likevel oftest endrer opp med å velge tradisjonelle kunstuttrykk. Kunstneren Håkon Bleken 

(85) har blant annet stått for utsmykkingen av St. Olav ka-tolske kirke og Olavshallen i Trondheim, og Spjelkavik kir-

ke i Ålesund. Han er ikke enig i at kirken har blitt mer åpen for samtidskunst. – Jeg tror kirken er likegyldig til samtidskunsten. Jeg tror kir-

ken er likegyldig til kunst gene-relt, det må jeg si. Jeg kan ikke se noen steder at de er opptatt av samtidskunst. Hvor vises det?

– I glassmaleri, altertavler, i  kirkerommet?– Det å interessere seg for 

samtidskunst er noe ganske annet enn å utsmykke en kir-ke. Den generelle interessen for samtidskunst i kirken vil jeg på-

stå er lik null. Kirken interesse-rer seg ikke for samtidskunst, og samtidskunst interesserer seg ikke for kirken.

– Er det i tilfelle beklagelig?– Ja, kirken burde være mye mer interessert i kultur enn den er. Når ser man at kirken har noen mening om noe? Ta de-

batten omkring utdelingen av Ibsenprisen til den omstrid-te forfatteren Peter Handke, for eksempel. Den var det ikke 

noe interesse for i kirken, så vidt jeg kunne se. Kunstinteressen i kirken er nokså likegyldig, og 

 kirken lever en nokså tilbake-trykket tilværelse i samfunnet, dessverre, sier Bleken.

Vil ha mer. Kristin Gunleiks-rud Raaum er generalsekretær for Norske kirkeakademier, som jobber for å styrke kirkene som 

kulturarena.– Det Bleken sier må kirken ta på alvor. Men jeg oppfatter at kirken de siste årene har blitt en mer interessant aktør for sam-

tidskunstnere, og at det er mer dialog mellom kirken og kunst-feltet enn tidligere, sier Raaum.Hun mener det burde være 

mer samtidskunst i kirken. Og i tvilstilfellene hvor menighete-ne er i tvil i om noe passer inn, 

så mener hun at de bør de stil -le det ut. – Den eneste kunsten som ikke passer inn i kirkerommet 

er den som er likegyldig til rom-met. All kunst som snakker med rommet, passer inn. – Ekskluderer ikke denne tom-

melfingerregelen samtidskunst i hvite utstillingslokaler, som er laget for å fungere like godt i et galleri Oslo som i New York eller Dubai?  – Nei. Hvis du setter et kunst-

verk fra Astrup-Fearnley-museet i et kirkerom, så kan du se hvor-dan konteksten forandrer det. Ofte vil det passe inn, selv om det 

ikke nødvendigvis vil korrespon-dere. Uro og friksjon er nødven-dig for å komme dypere og for-

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 bi-

skopen på at Bleken hadde laget et glassmaleri av Abraham som skal ofre Isak.– Når det gjelder sterke bil-der er Bibelen helt på høyde 

med det sterkeste av kunstut-trykk i vår tid. Det blir et para-doks 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 myste-rier, sier Raaum.

Mistroen må reduseres. Hil-de Tørdal, som leder organisa-sjonen Norske billedkunstnere, 

mener å se at det nå er mindre mistro mellom menigheter og samtidskunstnere enn tidligere. 

– Kirken må være så åpen som den vil, men jeg opplever at mange i kirken nå tar disku-

sjonen. Kirken har nok ikke ett klart syn på samtidskunsten, men jeg opplever at den rommer mange forskjellige tilnærmin-

ger til samtidskunst, sier Tørdal.Kunsthistoriker Tommy Sørbø ser det ikke som noen nødven-dighet at det skal bli mer sam-tidskunst i kirkene.

– Nei, jeg synes ikke at kunst-nere 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 rom-met og verket. 

Fremmedfrykt.  Cecilie Nis-

sen leder Kristiansand kunst-hall. 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 

redd for å gjøre noe de ikke er vant til. Folk blir kanskje be-geistret for en idé, men når det 

kommer til stykket blir folk veldig nervøse. Samtidskun-sten 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 dagsor-den i større grad enn tidligere, så det vil nok bli mer samarbeid mellom samtidskunstfeltet og 

kirken framover, sier Nissen.– Er kirken mest skeptisk til sam-tidskunstnerne, eller er samtids-kunstnerne mest skeptisk til kirken?

– Jeg tror kirken er litt mer skeptisk til kunstnerne enn kunstnerne er til kirken.

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 kirke akademier.  Foto: Lars O. Flydal

– Kulturinteressen 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

‘Kunsten 
og kirken 
bryr seg 
ikke om 
hverandre’
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KYRKJA OG KUNSTENKyrkja 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.

«Kyrkja må om-famne kunsten som skaper uro»

KOMMENTARAlf Kjetil Walgermo

Ikke den  førstefødte

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

KIRKEKUNST

I Kulturkirken Jakob får kunstnerne boltre seg. I andre kirker er sam-tidskunsten fortsatt en sjelden gjest. Vårt Land 11.10.14  

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

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

Kirken er fullstendig likegyldig til 
kunst, mener Håkon Bleken. 
 Vårt Land 14.10.14

LES MER

• Side 2 
I NRK er Håkon Bleken mektig 
irritert over at Vårt Land har mis-
forstått det han sier. Vi har sjek-
ket opptaket, han sier det han 
sier. Bleken tar feil. Og har sik-
kert rett, skriver Olav Egil Aune i 
sin kommentar.

‘Men kirkene har 

blitt  åpnere for nye 

kunstuttrykk’

Sondre Bjørdal
sondre.bjordal@vl.no 

I Den norske kirkes kulturmel-

ding «Kunsten å være kirke» 

ble det tatt til orde for at kir-

ken trengte økt kompetanse på 

kunst- og kultur, og at kirken 

burde «gå i tettere allianse med 

kunstlivet i felles kamp mot vår 

tids forflatning og kommersia-

lisme». 

Vi har bedt noen av dem som 

for ti år siden utarbeidet kir-

kens kulturmelding om å gjøre 

opp status, ti år etter at de be-

gynte arbeidet med meldingen. 

De er enige om at kirken har 

åpnet seg for flere kunstneriske 

uttrykk enn tidligere.

Oskar Stein Bjørlykke, 
 forfatter og teolog

– Hva har skjedd etter kirken 

fikk sin egen kulturmelding?

– Bispedømmene fikk kultur-

rådgivere, som jeg tror har skapt 

en åpning for kunsten. Når kir-

ken fortsatt får kritikk for ikke 

å ta kulturen på alvor, så er det 

nok holdningene det skorter på, 

og det får nok ikke en melding 

gjort så mye med. 

– Er kirken mer åpen for for-

skjellige kunstneriske uttrykk enn 

før? 

– Uten tvil. På 60-tallet ble 

det rabalder om det ble danset 

i en kirke. 

– Hva får kunstnere ut av å 

samarbeide med kirker?

– Kirken representerer en an-

nen dimensjon, og kunst lever av 

å åpne nye perspektiv. 

– Hvor går grensen mellom det 

som passer og det som ikke passer 

inn i kirken?

– Kunsten kan utfordre, men 

den skal ikke være blasfemisk el-

ler sette det guddommelige i et 

negativt lys. Det meste av mu-

sikk kan passe inn, mens bilder 

ofte har en skarpere profil. Det 

er ikke enkelt å definere dette. 

Man må kanskje prøve seg fram.

Dagny Anker Gevelt, 
 tidligere kulturdirektør i 
Kristiansand kommune

– Hva har skjedd etter kirken 

fikk sin egen kulturmelding?

– Jeg tror den kan ha ført til en 

større bevissthet om koblingene 

mellom kunst, kultur og kirke. 

Kanskje har den også hatt be-

tydning for tilnærmingen til ar-

beidet med den nye salmeboka.

– Er kirken mer åpen for for-

skjellige kunstneriske uttrykk enn 

før? 

– Det tror jeg. Her på Sørlan-

det ser jeg at det har vært fore-

stillinger som nok ikke kunne 

vært i kirkene for kanskje 20 år 

siden. 

– Hvor går grensen mellom det 

som passer og det som ikke passer 

inn i kirken?

– Det går en grense ved bud-

skap som er destruktive. Jeg sy-

nes kirkerommet kan brukes når 

kulturlivet og kirken gjensidig 

løfter hverandre. Kanskje er 

ordet «verdighet» sentralt. Jeg 

kommer ikke på noe kunstverk 

som ikke passer inn, men det 

er for eksempel kunst av Bjar-

ne Melgaard som jeg heller vil 

se i et kunstgalleri.

Erik Hillestad,  
leder for Kirkelig Kultur
verksted

– Hva har skjedd etter kirken 

fikk sin egen kulturmelding?

– Det mest fruktbare er at bi-

spedømmene har fått kulturråd-

givere. Det som ikke er så bra 

er at det ikke har ført til bevil-

linger fra kirkelig hold av noen 

betydning. Det er bra at kirke-

lige kulturarrangører må søke på 

de samme fondene som andre, 

men det hadde vært positivt om 

det også hadde blitt supplert fra 

kirkelig hold.

– Er kirken mer åpen for for-

skjellige kunstneriske uttrykk enn 

før? 

– Det har skjedd over tid og 

er kommet et skritt videre etter 

meldingen.

– Hvor går grensen mellom det 

som passer og det som ikke passer 

inn i kirken?

– Den linjen bør vi ikke trekke 

opp. Det er viktigere å gi folk 

tillit til selv å definere det. Når 

vi har sagt nei, har det ofte vært 

til ting som først og fremst har 

hatt et kommersielt preg.

Tor B. Jørgensen,  
biskop i SørHålogaland 

– Hva har skjedd etter kirken 

fikk sin egen kulturmelding?

– Måten å snakke om kultur 

på har blitt annerledes. Så fikk 

vi opp disse stillingene. Men jeg 

tror det er mye som står igjen å 

utvikle, særlig for å få mer fi-

nansiering fra støtteordninger 

og private. 

– Er kirken mer åpen for for-

skjellige kunstneriske uttrykk enn 

før? 

– Definitivt. Det er forskjel-

lig på forskjellige steder, men 

det har skjedd veldig mye på én 

generasjon.

– Hvor går grensen mellom det 

som passer og det som ikke passer 

inn i kirken?

– Det skal være lav terskel, 

men det er umulig å si hvor 

grensa går. Jeg har vel vært på 

en og annen konsert som jeg 

lurte på om var riktig, men det 

er umulig å trekke opp noen 

grense.

Erik Hillestad, leder for Kirkelig 
Kulturverksted, trekker fram bispe
dømmenes kulturrådgivere.

Tor B. Jørgensen, biskop i SørHå
logaland, mener måten man snak
ker om kultur har blitt annerledes 
 Foto: Brita Skogly Kraglund/arkiv

Kirken viser liten interesse for å 
øke kompetansen på kunst, sier 
teologiprofessor  Svein Aage Chris-
toffersen.  Vårt Land 17.10.14
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KonSeRteR

www.soulchildren.no

Oslo 24.–26. okt 2014

The 10th annual INTERNATIONAL 

soul children festival

FRiluFtSKonSeRt
Lørdag 25. oktober kl.16:00

Friluftskonsert med Festivalens Mass Choir  
med 1500 sangere og festivales gjesteartister
Sted: Universitetsplassen, Oslo. Gratis!

jubileumSKonSeRteR
Søndag 26. oktober kl. 15:00 og 18:00

Soul Children Party med Festivalens Mass Choir  
og festivales gjesteartister
Sted: Oslo Konserthus, Johan Svendsens plass
Billetter: kr. 150,– Forhåndssalg på  
www.okh.no & www.billettservice.no

presenterer

Claudio Monteverdi

Oslo domkirke, lørdag 25. oktober kl. 18.00
Del av konsertserien Brennaktuell Barokk

Høvik kirke, søndag 26. oktober kl. 19.30

Calliophon
Bærum Bachkor
Norwegian Cornett & Sackbuts
med gjestemusikere

Dirigent: Thröstur Eiriksson

Billetter kr 320/240 hos Billettservice
og i døren

Rabatt med Budstikkakortet: 25 %
Konsertene er støttet av Bærum kommune
og Norsk Kulturråd

www.bachkor.no • www.ncsweb.info
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Slik skulle kunsten styrke kirken

Alliansebygging 
Kirken bør styrke forholdet til 
kulturlivet og delta i debatten 
om økonomiske prioriteringer 
på kulturfeltet. Kirken bør få 
et mer profesjonelt forhold  til 
media, og kjempe mot kom-
mersialisering og forflatning, 
men uten å lukke døren for 
det kommersielle. 

Kunstarena
Kirken må møte kunstnere 
med tillit og åpne sine rom 
for ulike kulturarrangementer. 
Kirkerommene må kunne 
ta inn samtidskunsten, og 

det foreslås at kirker kan ha 
hospiteringsordninger for 
samtidskunstnere. Det er også 
viktig at kirken åpner seg for 
samfunnet rundt, blant annet 
ved at menigheten deltar i det 
lokale kulturlivet. 

Kunstkompetanse i kirken 
De kirkelige utdanningsin-
stitusjonene bør legge mer 
vekt på kultur og estetikk, og 
kunstfaglig kompetanse bør 
veie tyngre ved ansettelser. Et 
direkte resultat av utredningen 
har vært at alle bispedømme-
ne nå har en kulturkonsulent i 

staben. Kirkemusikerens rolle 
bør styrkes og synliggjøres, 
og menighetene bør stille lo-
kalene sine til disposisjon for 
kulturlivet. 

Kunstartene 
Kirken må ta ansvar for å gjøre 
ny musikk tilgjengelig, og 
jobbe for fornyelse av sang- og 
salmerepertoaret. Kirkekon-
sertvirksomheten er spesielt 
viktig. Større kirker bør ansette 
profesjonelle kirkesangere. 
Kirken må sørge for at det fin-
nes tilgjengelig kompetanse 
innen dans og drama, for 

eksempel kan menighetene 
la scenekunstnere hospitere i 
kirken. Det bør også lages et 
kirkelig arrangørnettverk. 

Samisk kirke- og kulturliv 
Kirken skal legge til rette for at 
samisk kultur bevares og bru-
kes, også i kirken.

Gudstjenesten og kirkelige 
handlinger 
Menigheter bør dele erfarin-
gene de gjør seg når de bruker 
ny liturgi. Det bør være rom 
for et vidt spekter av kunst-
arter i gudstjenesten, også 

I 2005 fikk Den 

norske kirke sin 

egen kulturmelding. 

Her er noen av mest 

sentrale anbefalin-

gene for hvordan 

kirken kan styrke sin 

posisjon som kultur-

bærer og formidler. 

skjønnlitterære og lyriske 
tekster. Samarbeidet med 
begravelsesbyråene bør bli tet-
tere, denne oppfordringen går 
spesielt til kirkemusikerne.

Barn og kunst 
Gudstjenestene må ha rom for 
barn og unges ulike språk og 
trosuttrykk. Dette bør det leg-
ges vekt på når liturgiene skal 
reformeres.

Ressurs- og 
 kompetansesentra. 
Kirken bør opprette sentre 
for skapende og utøvende 

kunst. Sentrene skal være 
kontaktpunkter for kunstnere 
og kulturarbeidere som søker 
samarbeid med kirken. I prak-
sis har denne anbefalingen 
resultert i at bispedømmene 
har ansatt kulturkonsulenter. 
Oslo bispedømme har i tillegg 
etablert sitt eget senter.

LES MER

•	gammel.kirken.n o/ 
kulturmelding
Her kan du kan lese hele kultur-
meldingen

Arne Guttormsen
arne.guttormsen@vl.no 22 310 392

Kunstsatsingen i 

kirken avhenger i 

stor grad av enkelt-

personer. Lite er 

innarbeidet i syste-

mene. Det mener 

«kulturmeldingens 

far», Einar Solbu.

Einar Solbu ledet arbeidet med 

Den norske kirkes kulturmel-

ding Kunsten å være kirke. Nå 

har han bladd tilbake til de råde-

ne kulturmeldingen gir til Den 

norske kirke og utfordrer kirken 

til å gjøre det samme.

– Det hadde vært interessant 

om kirkelige myndigheter tok 

for seg listen og spurte hva har 

vi gjort med dette. Mange av 

innspillene er overhodet ikke 

løftet, andre ble løftet med det 

samme, men ikke tatt videre, 

 sier Solbu.

Stor inspirasjon. Han regis-

trerer at meldingen har vært til 

inspirasjon for en rekke enkelt-

mennesker både innenfor det 

kirkelige og i kulturlivet. Han 

er ikke i tvil om at meldingen 

har bidratt til større bevisstgjø-

ring og aktivitet. Selv om varia-

sjonene er store, mener han at 

mange menigheter våger mer.

– Ikke så rent få kirker har kul-

turprogrammer med presenta-

sjon av musikk, dans og drama 

i kirkerommet som en del av 

menighetens arbeid. At det har 

skjedd en utvikling der, kan det 

ikke være tvil om.

Systemmangel. Solbu mener 

mye i stor grad er basert på en-

keltpersoners egen innsikt og 

interesse. Han etterlyser kirkens 

videre satsing.

– Det er lite som ligger i syste-

mene som bidrar til utviklingen 

for eksempel innen utdannings-

programmene både i kunstfage-

ne og på kirkemedarbeidersiden. 

Og jeg tenker på de kirkelige or-

ganene som i liten grad har gått 

videre etter at meldingen ble av-

levert og bejublet på Kirkemø-

tet i 2005. Det har skjedd lite 

i kirkelige organer etter det så 

langt jeg har kunnet registrere.

Ressursmangel. – Hva har kul-

turrådgiverne bidratt med?

– Inntrykket mitt er at noen 

steder har det ført til initiativer, 

andre steder har det ført til li-

te. En årsak til variasjonen kan 

være at både interessen blant 

dem som er disse rådgivernes 

arbeidsgivere varierer sterkt, 

og at handlingsrommet de får i 

form av ressurser er til dels gan-

ske magert.

– Hvilket råd vil du gi for nes-

te tiår?

– I utredningen er kunstkom-

petansen i kirken et av område-

ne vi legger stor vekt på. Det er 

en forutsetning for forståelse og 

for å kunne se mulighetene. Her 

bør det satses sterkt og bevisst 

både på grunnutdanning, etter-

utdanning og etablering av fora 

lokalt regionalt og sentralt der 

kompetanse kan deles og kunn-

skap kan utvikles.

Kunsterens grense. – Hvilken 

grense går det for hvilken kunst 

som kan tas inn i kirken?

– Det er vanskelig å si. Kunst-

neren er nødt til å finne fram 

til den grensen selv. På samme 

måten som kirkelige medarbei-

dere har behov for kunnskap om 

kunstfagene, må en forvente av 

kunstnere at de tilegner seg en 

forståelse av det rommet de går 

inn i og forstår hvordan samspil-

let mellom deres kunstneriske 

uttrykk og det lade rommet kan 

virke. Det går ikke å lage en fasit 

på hvor grensen går. Kirken må 

ikke være engstelig, men dristig.

– Hva kan den oppnå med det?

– Det kan bidra til et enda 

større repertoar for mennesker 

som søker livsfortolkning og re-

fleksjon rundt grunnleggende 

spørsmål om liv og død.

Kirkekunst: ‘Avhengig av enkeltpersoner’

Einar Solbu ledet arbeidet med 
Den norske kirkes kulturmeld-
ing Kunsten å være kirke. Han 
er ikke imponert over Kirkens 
oppfølging av meldingen. 
 Foto: Lars O. Flydal/arkiv

Y Den avdøde kunstneren 
Kjell Nupen preger flere nor-
ske kirker. Her fra kapellet ved 
Ansgar skolen i Kristiansand. 
 Foto: Lars O. Flydal/arkiv

«Det går ikke å 
lage en fasit på 
hvor grensen går. 
Kirken må ikke 
være engstelig, 
men dristig.»

Einar Solbu  
om hvilke kunstuttrykk  

man kan ta inn i kirken
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KINOMISUNNELSE
 ■ Nabokommunene ser med misun-

nelse 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 Kino-

magasinet. – Pengesterke små samfunn 

får til slikt. At det kan skje i en bygdeby 

som Fosnavåg er fantastisk, sier kino-

sjef i Molde, Geir Hammerø til kino-

bransjens fagblad. Fosnavåg Konsert-

hus åpnet dørene forrige fredag. Vårt Land

CAPOTE-DIKT FUNNET
 ■ Da den sveitsiske forlegger Pe-

ter Haag lette i New York Public 

Library, fant han flere ukjente no-

veller og dikt fra den amerikanske 

forfatteren og journalisten Tru-

man Capote (bildet). I går utga 

det tyske Zeit Magazin fire av no-

vellene i tysk oversettelse. Novel-

lene er skrevet mellom 1935 og 

1943. 20 noveller og 12 dikt vil, 

ifølge nettavisen politiken.dk, bli 

utgitt neste år.  Vårt Landkultur

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

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 Jo-hannessen	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	kore-ografen	Rui Horta	har	sammen	med	
videokunstneren Anastasia Isachsen bygget	opp	en	utstilling	med	videopro-jeksjoner,	fotografier	og	anekdoter	fra	
Carte	Blanches	historie.	Forestillingen	fremføres	også	i	kveld.	 LARS O. FLYDAL

Då Anne Enger la fram Kultu-

rutredningen 2014 for eit år si-

dan, blei kyrkja lyfta fram som 

ein viktig og naturleg del av 

den kulturelle grunnmuren i 

Noreg. Kunst – og kulturakti-

viteten i norske kyrkjer og kyr-

kjelydar er høg, anten det gjeld 

amatørverksemd eller profe-

sjonell 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 

er eitt døme. I det tilfellet var 

kunsten til og med bibelnær. 

Kor redde er kyrkja for å støyte 

folk med kunstnariske uttrykk?

Treng nyskaping. I vår del-

tok eg på konferansen «Hel-

lig uro» i Molde, der ei rekke 

sentrale aktørar frå kunst- og 

kyrkjeliv diskuterte kyrkja si 

stilling som kulturarena. Knut 

Olav Åmås, dåverande stats-

sekretær i Kulturdepartemen-

tet, peikte på kyrkja si historisk 

sett viktige rolle i å formidle 

visuell kunst til folket, sam-

tidig som han meinte at my-

kje av den kyrkjelege kunsten 

i Noreg har vore «brukskunst» 

med pedagogisk siktemål. Po-

enget til Åmås var at vi også 

treng den nyskapande kunsten 

– som overraskar, konfronterer 

og sjokkerer oss.

Lite rom. Spørsmålet er om 

kyrkja sitt rom for nye kunst-

uttrykk er for lite. Berit Hun-

nestad, som Vårt Land brin-

ger eit intervju med i dag, pei-

ker på at «kunsten å være kir-

ke er å leve i samtiden». Ein 

av kunstnarane som no stiller 

ut samtidskunst i Kulturkir-

ken Jakob i Oslo, seier at ho 

ikkje har sleppt til andre sta-

der. Det er rett nok forskjell på 

Kulturkirken Jakob og vanlege 

kyrkjelydskyrkjer. Ei kyrkje er 

ikkje først og fremst eit kunst-

galleri. Samtidig treng kyrkja 

kunsten til å trenge inn i og 

sjå djupare i dei store spørsmå-

la. Burde ikkje kyrkjerommet i 

større grad kunne ta inn over 

seg nye kunstuttrykk?

Eg trur kyrkja må våge å 

opne opp for kunst som tvin-

gar oss å sjå på nye måtar. Kyr-

kja må omfamne kunsten som 

skaper uro og opne opp for 

kunstuttrykka som ikkje har-

moniserer. Først då nærmar vi 

oss kjernen i kunsten og i den 

kristne bodskapen. Den kjer-

nen er ikkje medhårs. Den er 

radikal.

Alf Kjetil Walgermo
kulturredaktøralf.kjetil.walgermo@vl.no

Den heilage  
uroa

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.

«Kyrkja må om-
famne kunsten 
som skaper uro»

KOMMENTAR
Alf Kjetil Walgermo

Ikke den  
førstefødte
I	en	artikkel	om	Carl	Phi-lipp	Emanuel	Bachs	org-elverker	kom	vi	i	skade	
for	å	si	at	han	var	Johann	Sebastian	Bachs	eldste	
sønn.	Det	var	han	ikke.	Det	var	det	Wilhelm	Frie-demann	som	var.

retter
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 ■ Anmeldt av Olav Egil AuneDen engelske cembalisten Richard Egarr har tryllekunstnerens lek i fingrene.Mens Bach var barokkens mu -sikalske «arkitekt», var Händel improvisatøren. Den engel -ske cembalisten Richard Egarr gjeter i en ny, herlig innspilling Händels usedvanlig mange to -ner (per kvadratmeter) så de ikke renner rundt som musikk av fritt, flytende karakter – uten form og mening. Og likevel sit-ter vi med følelsen av at han im -proviserer. 

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

CD  CEMBALO

 ■ Anmeldt av Olav Egil AuneSett 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 mø-te: Biler, gatebelysning, tele-foner, en hittil ukjent grad av demokratisering og opplys-ning, kjempeskritt innenfor legevitenskap og fysikk. En tid hvor folk var på rene med at om ikke lang tid var alle, ver-dens problemer løst. Slik snu-blet vi inn i første verdenskrig.Åndens grenser.  I musikken skjedde det på sitt vis, leng-selen etter frihet. Komponis-ter snudde rundt på norme-ne (Mahler og Schönberg), i det førrevolusjonære Russland kunne en merke at «uhyrlige forandringer» var på veg, det pendlet ubesluttsomt mel-lom konstruksjon og mystikk.  Ingen ville legge inn klare bud på om det var forløsning el-ler ragnarok som var på veg. Midt i virvaret sto den sære Alexander Scriabin (1872 – 1915), som ville utslette ån-dens 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 vold-somt at det forsvant. Scriabin kommer et godt stykke ned på lista når sovjetkomponistene ramses, det er bare blitt sånn. Hvorfor, er det vanskelig å vi-te når en hører den unge, bel-giske pianisten Michèle Gur-dal spille Scriabins korte ety-der – 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 mellom-rom kommer det plater (blant annet 

av Håkon Austbø) og farge-symfonien Poeme de l’Extace vanker i programmene. Nå er tiden der, månedlig kom-mer innspillinger som dekker verklisten. Oslo Filharmoniske orkester tar sin del, de spiller inn symfoniene.Fullblods. Scriabins ety-der er romantikk og ekspe-riment - 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 atmo-sfæreverden. Fullblods, kan en trygt si – i fare for at klisjéen dreper musikken, som slett ikke er klisjé. Det er vanske-lig å forestille seg et mer hen-givent Scriabin-spill. Det skal nevnes at platen går som en farsott mellom musikkskriben-ter allerede. Det er antakelig tid for Scriabin.

‘Jeg er helt fri, jeg vil det nye’

CD PIANO

 ■ Anmeldt av Olav Egil AuneNoe 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 musikk-politi (som holder kontor, frem -deles!). 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 su -gen på brudd og nye vendinger. Han er en av de kvikkeste,   en uortodoks musiker som får blo-det til å flyte lett i årene.Kvikt. Kvikk musikk kre-ver kvikk utøver, for eksempel Bach-spesialisten Ton Koop -man. Han har satt seg ved det mirakuløst vakre og nyrestau-rerte Amalia-orgelet i Berlin, 

hvor han av leverer seks orgelso-nater av Carl Philip Emmanuel Bach – et sprudlende eventyr. For «kvikk» betyr ikke over -fladisk, men «oppmerksom» – Ton Koopman, kjent for sine utallige, prisdekorerte Bach- og Buxtehude-tolkninger, sørger med særdeles smidig håndlag for å gjøre Carl Philip Emma -nuel en tjeneste, nemlig å frem -stille 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.

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 fø-lelsesmessig, umiddelbar kunst -ner – han forholdt seg til det indre øyeblikkets omskiftende 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. Det vakre orgelet.  De seks orgelsonatene var skrevet for det nå i ettertid nyrestaurerte Amalia-  orgelet og for prinsesse Anna   Amalia av Preussen, Fre -derik 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.

Eldstesønn Bach til forelskelse

CD ORGEL Risler fram Händel

TRE PÅ TANGENTER.  Oppsikts-vekkende 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».

Mens Bachs suiter står tett på program og i innspillingskatalo -ger, er opptak av Händels ditto, sjeldne. Lek i fingrene. De russiske stor-pianistene Andrei Gavrilov og Sviatoslav Richter har gjort sitt for dem, jazzpianisten Keith Jarrett også. Richard Egarr har tryllekunstnerens lek i fingre -ne når han slår på cembaloens spinkle strenger, det er det som er preget når tonene risles fram i en strøm av overskudd. Ric -hard Egarr spiller på et «fyldig» kling  ende 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 man -ge ikke et førstevalg blant in -strumentene. Georg Bernhard Shaw, for eksempel, fikk bildet av beinrangler som løp over blikktak i hodet da han hør -te det. Og det er klart, det kan være en krevende klang for mo -derne ører. Så er disse sonatenes lengde på mellom 10 og 20 mi -nutter perfekt, skal vi antyde én liten porsjon i uka, da åpner det seg? I stil ligger de midt i mel -lom Scarlattis klare sonater og den franske, brutte stilen, som var gjengs den gangen – massivt og intimt på samme tid. 

Det er vanskelig å forestil-le seg at disse høyreiste over-skuddssuitene 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 lun-tet 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: Musik-ken er skrevet av en av disse fri-hetens 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. 

Vårt	Land	30.09.14

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 fokus-

punkt 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 fort-

setter 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 samtidskun-

stens uvante uttrykk. Kunst-

neren 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 «al-

tervideo», tror hun det ville vært 

mer aktuelt å hente motiv fra 

naturen eller fra kosmos.

Lys og mørke. For lyskunst-

neren HC Gilje er det først og 

fremst kirkerommet i seg selv 

som er interessant. I arbeidene 

sine er han ute etter koblingen 

mellom det fysiske og det men-

tale rommet. Lysverket hans 

fyller det meste av Jakobkirk-

en, og det er kirkerommets still-

het og sakte bevegelser han tar 

utgangspunkt i.

– Om jeg skulle lage et per-

manent arbeid for en kirke, ville 

det være en utfordring at mine 

arbeider med lys forutsetter et 

mørkt rom, sier Gilje. 

I Jakobkirken er alle vindu-

ene 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 skyg-

ger på kirkegulvet.

Ingen eksamen. I 30 år har 

Berit Hunnestad arbeidet med 

kirke og kunst. Når hennes 

 arbeidsgiver Kirkelig Kultur-

verksted skulle markere sitt 

40-årsjubileum med en kunst-

utstilling, ville de unngå opp-

summeringen.

– 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 Hun-

nestad.

– 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-

skje en større åpenhet og for-

ståelse 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 kom-

met tidlig med i planleggingen 

av nye kirkebygg. Hun konsta-

terer at bispedømmenes kultur-

rådgivere har tilført kirken kun-

stkompetanse.

– Det går riktig vei. Jeg ser 

en større nysgjerrighet på sam-

tidskunsten. 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.

Arne Guttormsen
arne.guttormsen@vl.no	 22	310	392

For elleve år siden hadde Kul-

turkirken Jakob sin første utstil-

ling av samtidskunst. Neste år er 

det ti år siden Den norske kir-

ke fikk sin første kulturmelding. 

Med utstillingen UtOver stiller 

Kirkelig Kulturverksted spørs-

målet på nytt: Kan samtidskun-

sten utvide kirkerommets for-

tellinger?

Vårt Land har møtt KKVs 

prosjektleder for billedkunst 

Berit Hunnestad og de tre kun-

stnerne som i ti dager har over-

tatt Kulturkirken Jakob. Er kirk-

en blitt mer åpen for samtids-

kunsten det siste tiåret?

Urbant landskap. I 2003 skrev 

Laila Kongevold bibelvers i 

blindeskrift. Skriften dekket 

gulvet i kirkekjelleren. Da ut-

stillingen 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, RAM-

brikker og annen innmat fra 

PC-er og bygget et urbant land-

skap. Denne gangen på gulvet i 

våpenhuset. 

– På de elleve årene er det bare 

her i Jakob jeg har fått vise sam-

tidskunst, 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 ku-

ratert 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 lysinstal-

lasjon In Transit. Tredje kunst-

verk er Trine Lise Nedreaas sitt 

alterbilde som er videoen Singer 

with Butterflies.

Videoen viser selskapssan-

geren John O'Malley som igjen 

og igjen prøver å komme i gang 

Tid for altervideo

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

Trine Lise Nedreaas' alterbilde er videoen Singer with Butterflies.

Laila Kongevold har dekket gul-
vet i våpenhuset med kretskort, 
RAM-brikker og annen innmat 
fra PC-er. Kunstverket har fått 
navnet Confronting my war-
riors.

«Tør ikke kirken 
møte samtidskun-sten?» var tittelen 
da Vårt Land pre-
senterte 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

I Kulturkirken Jakob får kunstnerne boltre seg. I andre 

kirker er samtidskunsten fortsatt en sjelden gjest.

KIRKEKUNST
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

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

Forestillingen A collection of short stories 
av Ina Christel Johannessen markerer Carte 
Blanches 25-årsjubileum.

I Kulturkirken Jakob får kunstnerne 
boltre seg. I andre kirker er sam-
tidskunsten fortsatt en sjelden 
gjest. Vårt Land 11.10.14
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Sender barna på 

oppdagelsesferd

Olav Solvang
olav.solvang@vl.no 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 me-

ner 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 go-

de, gamle bibelfortellingene, 

som den om de hundre saue-

ne, 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, en-

ten 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 

nye tanker. Kristen barnekul-

tur har i stor grad vært opptatt 

av å gi de «riktige» svarene, og 

lære barna hva som er rett og 

galt. Da glemmer man at barn 

har en funderende åndelighet, 

som det er viktig å stimulere, 

så de kan utforske den. Gå på 

oppdagelsesferd i den. Det er 

dét jeg prøver å få til på de nye 

utgivelsene mine.

– Er det en fare for at barna 

kan gå seg vill i sine egne fun-

deringer?

– Nei, Jesus er såpass nær i 

tekstene, at dét ikke er noen 

fare. Skal vi bare reprodusere 

ting, kommer vi oss ikke vide-

re. Også tro blir skapt under 

en åndelig oppdagelsesferd. 

Viktige besteforeldre. 23 år 

etter den første barneutgivel-

sen, Liten, men god som gull, 

er Tore Thomassen fremde-

les motivert for å spre gode 

kulturtilbud for barn

– Jeg har fått fire barnebarn, 

og jeg tror besteforeldregene-

rasjonen har mye å bidra med 

også i barnekulturen. Vi le-

ver ofte litt roligere enn bar-

nas foreldre, og det er ikke 

noe dumt utgangspunkt, sier 

Thomassen.

Tore Thomassen er blitt bestefar til fire barn, og har fått en ny 
giv også som formidler av barnekultur. Med seg på den nye 
plata Hei har han hjelp av barn fra Birkeland barnegospel. 
 Foto: Barbro Raaen Thomassen

TORE THOMASSEN
Frilanser innenfor tekst og 
musikk. 
Aktuell med sin 10. barne-
plate, Hei. 
Er også 
ute med 
ny bar-
nebok, 
Gutten 
som var 
uheldig på 
badet. 

Sondre Bjørdal
sondre.bjordal@vl.no 

Kirken er 

 fullstendig like-

gyldig til kunst, 

mener Håkon 

Bleken.

Denne uken vises samtidskunst-

utstillingen UtOver på Kultur-

kirken Jakob. I lørdagens Vårt 

Land sa utstillingens kurator 

Berit Hunnestad at kirkene har 

blitt mer åpne for samtidskunst, 

men at de likevel oftest endrer 

opp med å velge tradisjonelle 

kunstuttrykk. 

Kunstneren Håkon Bleken 

(85) har blant annet stått for 

utsmykkingen av St. Olav ka-

tolske kirke og Olavshallen i 

Trondheim, og Spjelkavik kir-

ke i Ålesund. Han er ikke enig 

i at kirken har blitt mer åpen for 

samtidskunst. 

– Jeg tror kirken er likegyldig 

til samtidskunsten. Jeg tror kir-

ken er likegyldig til kunst gene-

relt, det må jeg si. Jeg kan ikke 

se noen steder at de er opptatt 

av samtidskunst. Hvor vises det?

– I glassmaleri, altertavler, i 

 kirkerommet?

– Det å interessere seg for 

samtidskunst er noe ganske 

annet enn å utsmykke en kir-

ke. Den generelle interessen for 

samtidskunst i kirken vil jeg på-

stå er lik null. Kirken interesse-

rer seg ikke for samtidskunst, 

og samtidskunst interesserer seg 

ikke for kirken.

– Er det i tilfelle beklagelig?

– Ja, kirken burde være mye 

mer interessert i kultur enn den 

er. Når ser man at kirken har 

noen mening om noe? Ta de-

batten omkring utdelingen av 

Ibsenprisen til den omstrid-

te forfatteren Peter Handke, 

for eksempel. Den var det ikke 

noe interesse for i kirken, så vidt 

jeg kunne se. Kunstinteressen i 

kirken er nokså likegyldig, og 

 kirken lever en nokså tilbake-

trykket tilværelse i samfunnet, 

dessverre, sier Bleken.

Vil ha mer. Kristin Gunleiks-

rud Raaum er generalsekretær 

for Norske kirkeakademier, som 

jobber for å styrke kirkene som 

kulturarena.

– Det Bleken sier må kirken 

ta på alvor. Men jeg oppfatter at 

kirken de siste årene har blitt en 

mer interessant aktør for sam-

tidskunstnere, og at det er mer 

dialog mellom kirken og kunst-

feltet enn tidligere, sier Raaum.

Hun mener det burde være 

mer samtidskunst i kirken. Og 

i tvilstilfellene hvor menighete-

ne er i tvil i om noe passer inn, 

så mener hun at de bør de stil-

le det ut. 

– Den eneste kunsten som 

ikke passer inn i kirkerommet 

er den som er likegyldig til rom-

met. All kunst som snakker med 

rommet, passer inn. 

– Ekskluderer ikke denne tom-

melfingerregelen samtidskunst i 

hvite utstillingslokaler, som er laget 

for å fungere like godt i et galleri 

Oslo som i New York eller Dubai?  

– Nei. Hvis du setter et kunst-

verk fra Astrup-Fearnley-museet 

i et kirkerom, så kan du se hvor-

dan konteksten forandrer det. 

Ofte vil det passe inn, selv om det 

ikke nødvendigvis vil korrespon-

dere. Uro og friksjon er nødven-

dig for å komme dypere og for-

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 bi-

skopen på at Bleken hadde laget 

et glassmaleri av Abraham som 

skal ofre Isak.

– Når det gjelder sterke bil-

der er Bibelen helt på høyde 

med det sterkeste av kunstut-

trykk i vår tid. Det blir et para-

doks 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 myste-

rier, sier Raaum.

Mistroen må reduseres. Hil-

de Tørdal, som leder organisa-

sjonen Norske billedkunstnere, 

mener å se at det nå er mindre 

mistro mellom menigheter og 

samtidskunstnere enn tidligere. 

– Kirken må være så åpen 

som den vil, men jeg opplever 

at mange i kirken nå tar disku-

sjonen. Kirken har nok ikke ett 

klart syn på samtidskunsten, 

men jeg opplever at den rommer 

mange forskjellige tilnærmin-

ger til samtidskunst, sier Tørdal.

Kunsthistoriker Tommy Sørbø 

ser det ikke som noen nødven-

dighet at det skal bli mer sam-

tidskunst i kirkene.

– Nei, jeg synes ikke at kunst-

nere 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 rom-

met og verket. 

Fremmedfrykt.  Cecilie Nis-

sen leder Kristiansand kunst-

hall. 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 

redd for å gjøre noe de ikke er 

vant til. Folk blir kanskje be-

geistret for en idé, men når det 

kommer til stykket blir folk 

veldig nervøse. Samtidskun-

sten 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 dagsor-

den i større grad enn tidligere, 

så det vil nok bli mer samarbeid 

mellom samtidskunstfeltet og 

kirken framover, sier Nissen.

– Er kirken mest skeptisk til sam-

tidskunstnerne, eller er samtids-

kunstnerne mest skeptisk til kirken?

– Jeg tror kirken er litt mer 

skeptisk til kunstnerne enn 

kunstnerne er til kirken.

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 kirke akademier.  Foto: Lars O. Flydal

– Kulturinteressen 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

‘Kunsten 
og kirken 
bryr seg 
ikke om 
hverandre’
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KINOMISUNNELSE ■ Nabokommunene ser med misun-nelse 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 Kino-magasinet. – Pengesterke små samfunn får til slikt. At det kan skje i en bygdeby som Fosnavåg er fantastisk, sier kino-sjef i Molde, Geir Hammerø  til kino-bransjens fagblad. Fosnavåg Konsert-hus åpnet dørene forrige fredag. 

CAPOTE-DIKT FUNNET ■ Da den sveitsiske forlegger Pe-ter Haag lette i New York Public Library, fant han flere ukjente no-veller og dikt fra den amerikanske forfatteren og journalisten Tru-man Capote (bildet). I går utga det tyske Zeit Magazin fire av no-vellene i tysk oversettelse. Novel-lene er skrevet mellom 1935 og 1943. 20 noveller og 12 dikt vil, ifølge nettavisen politiken.dk, bli utgitt neste år. kultur

• 	kulturredaktør: 	Alf	Kjetil 	Walgermo  • 	kultur@vl.no• 	tips 	til 	avdelingen:	 22	310 	391• 	flere	nyheter 	på	vl.no/kultur 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 Jo-hannessen 	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	kore -ografen 	Rui Horta	har	 sammen	med	videokunstneren Anastasia Isachsen  bygget	opp 	en	utstilling	med 	videopro-jeksjoner,	fotografier	 og 	anekdoter	 fra	Carte	Blanches	historie. 	Forestillingen 	fremføres	 også	i 	kveld.	LARS O. FLYDAL

Då Anne Enger la fram Kultu-rutredningen 2014 for eit år si-dan, blei kyrkja lyfta fram som ein viktig og naturleg del av den kulturelle grunnmuren i Noreg. Kunst – og kulturakti-viteten i norske kyrkjer og kyr-kjelydar er høg, anten det gjeld amatørverksemd eller profe-sjonell 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 er eitt døme. I det tilfellet var kunsten til og med bibelnær. Kor redde er kyrkja for å støyte folk med kunstnariske uttrykk?Treng nyskaping. I vår del-tok eg på konferansen «Hel-lig uro» i Molde, der ei rekke sentrale aktørar frå kunst- og kyrkjeliv diskuterte kyrkja si stilling som kulturarena. Knut Olav Åmås, dåverande stats-sekretær i Kulturdepartemen-tet, peikte på kyrkja si historisk sett viktige rolle i å formidle visuell kunst til folket, sam-tidig som han meinte at my-kje av den kyrkjelege kunsten i Noreg har vore «brukskunst» med pedagogisk siktemål. Po-enget til Åmås var at vi også treng den nyskapande kunsten – som overraskar, konfronterer og sjokkerer oss.Lite rom. Spørsmålet er om kyrkja sitt rom for nye kunst-uttrykk er for lite. Berit Hun-nestad, som Vårt Land brin-ger eit intervju med i dag, pei-ker på at «kunsten å være kir-ke er å leve i samtiden». Ein av kunstnarane som no stiller 

ut samtidskunst i Kulturkir-ken Jakob i Oslo, seier at ho ikkje har sleppt til andre sta-der. Det er rett nok forskjell på Kulturkirken Jakob og vanlege kyrkjelydskyrkjer. Ei kyrkje er ikkje først og fremst eit kunst-galleri. Samtidig treng kyrkja kunsten til å trenge inn i og sjå djupare i dei store spørsmå-la. Burde ikkje kyrkjerommet i større grad kunne ta inn over seg nye kunstuttrykk?Eg trur kyrkja må våge å opne opp for kunst som tvin-gar oss å sjå på nye måtar. Kyr-kja må omfamne kunsten som skaper uro og opne opp for kunstuttrykka som ikkje har-moniserer. Først då nærmar vi oss kjernen i kunsten og i den kristne bodskapen. Den kjer-nen er ikkje medhårs. Den er radikal. Alf Kjetil Walgermokulturredaktøralf.kjetil.walgermo@vl.no

Den heilage  uroa

KYRKJA OG KUNSTENKyrkja 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.

«Kyrkja må om-famne kunsten som skaper uro»

KOMMENTARAlf Kjetil Walgermo

Ikke den  førstefødteI	en 	artikkel 	om	Carl 	Phi-lipp	Emanuel	 Bachs	org-elverker	 kom	 vi	i 	skade	for	å	 si	at 	han 	var	Johann 	Sebastian	Bachs	 eldste	sønn.	Det	var	 han	ikke. 	Det	var	 det	Wilhelm 	Frie-demann 	som	 var.

retter

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 fokus-punkt 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 fort-setter 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 samtidskun-stens uvante uttrykk. Kunst-neren 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 «al-tervideo», tror hun det ville vært mer aktuelt å hente motiv fra naturen eller fra kosmos.Lys og mørke.  For lyskunst-neren HC Gilje er det først og 

fremst kirkerommet i seg selv som er interessant. I arbeidene sine er han ute etter koblingen mellom det fysiske og det men-tale rommet. Lysverket hans fyller det meste av Jakobkirk-en, og det er kirkerommets still-het og sakte bevegelser han tar utgangspunkt i.– Om jeg skulle lage et per-manent arbeid for en kirke, ville det være en utfordring at mine arbeider med lys forutsetter et mørkt rom, sier Gilje. I Jakobkirken er alle vindu-ene 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 skyg-ger på kirkegulvet.Ingen eksamen.  I 30 år har Berit Hunnestad arbeidet med kirke og kunst. Når hennes  arbeidsgiver Kirkelig Kultur-verksted skulle markere sitt 40-årsjubileum med en kunst-utstilling, ville de unngå opp-summeringen.– 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 Hun-nestad.– 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-

skje en større åpenhet og for -ståelse 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 kom -met tidlig med i planleggingen av nye kirkebygg. Hun konsta -terer at bispedømmenes kultur-rådgivere har tilført kirken kun -stkompetanse.– Det går riktig vei. Jeg ser en større nysgjerrighet på sam-tidskunsten. 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.

Arne GuttormsenFor elleve år siden hadde Kul-turkirken Jakob sin første utstil -ling av samtidskunst. Neste år er det ti år siden Den norske kir -ke fikk sin første kulturmelding. Med utstillingen UtOver stiller Kirkelig Kulturverksted spørs -målet på nytt: Kan samtidskun -sten utvide kirkerommets for -tellinger?Vårt Land har møtt KKVs prosjektleder for billedkunst Berit Hunnestad og de tre kun -stnerne som i ti dager har over -tatt Kulturkirken Jakob. Er kirk -en blitt mer åpen for samtids -kunsten det siste tiåret?Urbant landskap. I 2003 skrev Laila Kongevold bibelvers i blindeskrift. Skriften dekket gulvet i kirkekjelleren. Da ut-stillingen 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, RAM-brikker og annen innmat fra PC-er og bygget et urbant land -skap. Denne gangen på gulvet i våpenhuset. – På de elleve årene er det bare her i Jakob jeg har fått vise sam -tidskunst, 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 ku -ratert 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 lysinstal -lasjon In Transit . Tredje kunst -verk er Trine Lise Nedreaas sitt alterbilde som er videoen Singer with Butterflies.Videoen viser selskapssan-geren John O'Malley som igjen og igjen prøver å komme i gang Tid for altervideo

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.  

Trine Lise Nedreaas' alterbilde er videoen Singer with Butterflies.

Laila Kongevold har dekket gul -vet i våpenhuset med kretskort, RAM-brikker og annen innmat fra PC-er. Kunstverket har fått navnet Confronting my war-riors .

«Tør ikke kirken møte samtidskun-sten?» var tittelen da Vårt Land pre-senterte utstillingen Min Gud, Min Gud i Kulturkirken Jakob for elleve år siden. Prosjektleder da som i dag, var Berit Hunnestad.   I Kulturkirken Jakob får kunstnerne boltre seg. I andre kirker er samtidskunsten fortsatt en sjelden gjest.

KIRKEKUNSTUstillingen UtOver vises i Kulturkirken	Jakob	i 	Oslo	fram 	til 	19.	oktoberDeltakende kunstnere er	Laila	Kongevold,	HC 	Gilje	og 	Trine	Lise	 NedreaasUtstillingen er kuratert av Berit	Hunnestad	og	Laila	Kongevold

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

Forestillingen A collection of short stories av Ina Christel Johannessen markerer Carte Blanches 25-årsjubileum.

I Kulturkirken Jakob får kunstnerne 
boltre seg. I andre kirker er sam-
tidskunsten fortsatt en sjelden 
gjest. Vårt Land 11.10.14  

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

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

Kirken er likegyldig til kunst, me-
ner Håkon Bleken. Vårt Land 14.10.14
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WHITES KEY-
BOARDIST DØD 

 ■ Rockeartisten Jack Whi-

te 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 Pue-

bla. Dødsårsaken er ikke 

kjent. Owens har tidligere 

spilt med blant annet ban-

det The Mars Volta. Vårt Landkultur

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

I MORGEN KAN DU … …	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	Sande-
fjord	Kirke	(MiSK)	er	blitt	en	av	Norges	største	fes-
tivaler	i	skjæringspunktet	kirke/kultur	som	nå	ar-
rangeres	for	9.	gang.	Festivalen	har	et	omfattende	
innhold	med	musikk	og	kulturuttrykk	fra	gammel	
tid,	til	bestillingsverker	av	nålevende	tekstforfat-
tere	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

SOMALISK BAND  
SØKER ASYL

 ■ Det populære somaliske bandet 

Waayaha Cusub søker asyl i Neder-

land, 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 flykt-

ningstatus. De søker asyl av frykt for 

at kenyanske myndigheter skal tvangs-

returnere dem til Somalia dersom de 

returnerer, skriver BBC.  Vårt Land

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

GIR FORTSATT 
 STORE INNTEKTER

 ■ USA: Popkongen Michael 

Jackson (bildet) er den kjendi-

sen 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 kro-

ner etter dagens kurs. ©NTB

Arne Guttormsen
arne.guttormsen@vl.no	 22	310	392

Til kurs om kunst 

og tro kommer det 

flere ikke-teologer 

enn teologer. – 

Kirken viser liten 

interesse for å 

øke kompetansen 

på kunst, sier 

professor Svein 

Aage Christof-

fersen.

Svein Aage Christoffersen er 

professor i teologi på Univer-

sitetet i Oslo. De siste syv åre-

ne har han ledet forskningspro-

sjektet «Sanselighet og transcen-

dens» om «kunstens religiøse 

dimensjon i spenningen mellom 

det sanselige, det hellige og det 

sublime.» 

Lite endring. Gjennom ti år har 

professoren holdt forelesninger 

om kunst og tro.

– Interessen for disse kursene 

er vel så stor utenfor som innen-

for teologiske miljøer. De teolo-

gene som har vist størst interesse 

er døveprestene. De har nemlig 

skjønt at det visuelle er like vik-

tig som ordet, sier han. 

Han vet ikke om Den norske 

kirke er særlig endret av at den 

vedtok en kulturmelding for 

snart ti år siden.

– Den kan ha skjerpet en be-

vissthet. Mitt inntrykk etter 

forskningsprosjektet er at det er 

en bred interesse blant folk flest 

for kunst og andre uttrykk for 

religiøsitet enn bare ordet. Men 

det er liten interesse i kirken for 

å øke den teologiske kompetan-

sen på dette.

Bekymret. Også ved Universi-

tetet i Agder er det forsket på re-

ligion som estetiserende praksis. 

Der er det også beskrevet hvor-

dan 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 byg-

ge 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 en-

dret seg blant folk flest, og og-

så kristen tro gir seg helt andre 

uttrykk. 

Han peker på den store in-

teressen for lysglobene i man-

ge kirker.

– Kirken har lite kompetan-

se 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 hjel-

peløse 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 re-

gistrerer, men det er tenkt lite 

rundt hva det betyr, sier Chris-

toffersen.

Bildekultur. – Du møtte ingen 

kunstopplæring i din teologiutdan-

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 stør-

re rolle enn noen gang. Ikke ba-

re 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.

– Lite dristighet. Christoffersen 

synes ikke han ser særlig større 

dristighet i kirkens omgang med 

kunst. Både i Mortensrud kirke, 

Grorud kirke og Nordlyskate-

dralen 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 sentralkir-

kelig 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 kir-

ken ikke har vært interessert i 

å utvikle kompetanse på kunst.

– Men det har skjedd urolig 

mye de siste tretti, og særlig de 

siste ti årene. Dette er Kultur-

meldingen fra 2005 et resultat 

av. Jeg vil si at vi nå er midt i den 

prosessen med å ta hans påstand 

på alvor. Noen har jobbet mye 

med det, og vi vil ha mer kunn-

skap, men det tar noe tid. Så han 

har til dels rett, men kirkemøte-

vedtaket fra 2005 viser at dette 

er noe vi har sett, og vil gjøre 

noe med, sier Myrholt.

– Få teologer  er 
interessert  i kunst

Utsmykkingen av Nordlys
katedralen i Alta er utført av 
den danske kunstneren Peter 
Brandes. Brandes har utformet 
den store alterfiguren på 4,5 
tonn, samt utsmykning av tårn
veggene inne i kirkerommet og 
de liturgiske møblene. Dette 
mener Svein Aage Christoffer
sen er et eksempel på at mo
derne kunst er tatt i bruk i flere 
kirker. Bildet er fra innvielsen 
av kirken i 2013.
 Foto:	Anette	Karlsen/NTB	scanpix
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KINOMISUNNELSE ■ Nabokommunene ser med misun-nelse 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 Kino-magasinet. –  Pengesterke små samfunn får til slikt. At det kan skje i en bygdeby som Fosnavåg er fantastisk, sier kino-sjef i Molde,  Geir Hammerø til kino-bransjens fagblad. Fosnavåg Konsert-hus åpnet dørene forrige fredag. 

CAPOTE-DIKT FUNNET ■ Da den sveitsiske forlegger Pe-ter Haag lette i New York Public Library, fant han flere ukjente no-veller og dikt fra den amerikanske forfatteren og journalisten Tru-man Capote (bildet). I går utga det tyske Zeit Magazin fire av no-vellene i tysk oversettelse. Novel-lene er skrevet mellom 1935 og 1943. 20 noveller og 12 dikt vil, ifølge nettavisen politiken.dk, bli utgitt neste år. kultur

• 	kulturredaktør:	Alf 	Kjetil	Walgermo  •	 kultur@vl.no• 	tips 	til 	avdelingen: 	22	310 	391• 	flere	nyheter 	på	 vl.no/kultur 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 Jo-hannessen 	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	kore-ografen 	Rui Horta	har 	sammen	med 	videokunstneren Anastasia Isachsen  bygget	 opp	en 	utstilling	 med	videopro-jeksjoner,	 fotografier	og 	 anekdoter	fra	Carte 	Blanches	historie. 	 Forestillingen	fremføres	 også	 i	kveld.	LARS O. FLYDAL

Då Anne Enger la fram Kultu -rutredningen 2014 for eit år si -dan, blei kyrkja lyfta fram som ein viktig og naturleg del av den kulturelle grunnmuren i Noreg. Kunst – og kulturakti-viteten i norske kyrkjer og kyr -kjelydar er høg, anten det gjeld amatørverksemd eller profe-sjonell 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 er eitt døme. I det tilfellet var kunsten til og med bibelnær. Kor redde er kyrkja for å støyte folk med kunstnariske uttrykk?Treng nyskaping. I vår del -tok eg på konferansen «Hel-lig uro» i Molde, der ei rekke sentrale aktørar frå kunst- og kyrkjeliv diskuterte kyrkja si stilling som kulturarena. Knut Olav Åmås, dåverande stats-sekretær i Kulturdepartemen -tet, peikte på kyrkja si historisk sett viktige rolle i å formidle visuell kunst til folket, sam-tidig som han meinte at my -kje av den kyrkjelege kunsten i Noreg har vore «brukskunst» med pedagogisk siktemål. Po -enget til Åmås var at vi også treng den nyskapande kunsten – som overraskar, konfronterer og sjokkerer oss.Lite rom. Spørsmålet er om kyrkja sitt rom for nye kunst -uttrykk er for lite. Berit Hun -nestad, som Vårt Land brin -ger eit intervju med i dag, pei -ker på at «kunsten å være kir -ke er å leve i samtiden». Ein av kunstnarane som no stiller 

ut samtidskunst i Kulturkir-ken Jakob i Oslo, seier at ho ikkje har sleppt til andre sta-der. Det er rett nok forskjell på Kulturkirken Jakob og vanlege kyrkjelydskyrkjer. Ei kyrkje er ikkje først og fremst eit kunst-galleri. Samtidig treng kyrkja kunsten til å trenge inn i og sjå djupare i dei store spørsmå-la. Burde ikkje kyrkjerommet i større grad kunne ta inn over seg nye kunstuttrykk?Eg trur kyrkja må våge å opne opp for kunst som tvin-gar oss å sjå på nye måtar. Kyr-kja må omfamne kunsten som skaper uro og opne opp for kunstuttrykka som ikkje har-moniserer. Først då nærmar vi oss kjernen i kunsten og i den kristne bodskapen. Den kjer-nen er ikkje medhårs. Den er radikal. Alf Kjetil Walgermokulturredaktøralf.kjetil.walgermo@vl.no

Den heilage  uroa

KYRKJA OG KUNSTENKyrkja 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.

«Kyrkja må om-famne kunsten som skaper uro»

KOMMENTARAlf Kjetil Walgermo

Ikke den  førstefødteI	 en	 artikkel	om 	Carl	Phi-lipp	 Emanuel	Bachs	org-elverker 	kom 	vi	 i	skade	for	å	 si	 at	 han	var	Johann 	Sebastian	 Bachs	eldste	sønn.	Det 	var	han	 ikke.	Det	 var	det	Wilhelm	Frie-demann	som 	var.

retter

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 fokus-punkt 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 fort -setter 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 samtidskun -stens uvante uttrykk. Kunst-neren 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 «al-tervideo», tror hun det ville vært mer aktuelt å hente motiv fra naturen eller fra kosmos.Lys og mørke. For lyskunst-neren HC Gilje er det først og 

fremst kirkerommet i seg selv som er interessant. I arbeidene sine er han ute etter koblingen mellom det fysiske og det men -tale rommet. Lysverket hans fyller det meste av Jakobkirk-en, og det er kirkerommets still-het og sakte bevegelser han tar utgangspunkt i.– Om jeg skulle lage et per-manent arbeid for en kirke, ville det være en utfordring at mine arbeider med lys forutsetter et mørkt rom, sier Gilje. I Jakobkirken er alle vindu-ene 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 skyg-ger på kirkegulvet.Ingen eksamen. I 30 år har Berit Hunnestad arbeidet med kirke og kunst. Når hennes  arbeidsgiver Kirkelig Kultur-verksted skulle markere sitt 40-årsjubileum med en kunst -utstilling, ville de unngå opp -summeringen.– 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 Hun-nestad.– 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-

skje en større åpenhet og for-ståelse 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 kom -met tidlig med i planleggingen av nye kirkebygg. Hun konsta -terer at bispedømmenes kultur-rådgivere har tilført kirken kun -stkompetanse.– Det går riktig vei. Jeg ser en større nysgjerrighet på sam-tidskunsten. 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.

Arne GuttormsenFor elleve år siden hadde Kul-turkirken Jakob sin første utstil-ling av samtidskunst. Neste år er det ti år siden Den norske kir-ke fikk sin første kulturmelding. Med utstillingen UtOver stiller Kirkelig Kulturverksted spørs-målet på nytt: Kan samtidskun-sten utvide kirkerommets for-tellinger?Vårt Land har møtt KKVs prosjektleder for billedkunst Berit Hunnestad og de tre kun-stnerne som i ti dager har over-tatt Kulturkirken Jakob. Er kirk-en blitt mer åpen for samtids -kunsten det siste tiåret?Urbant landskap. I 2003 skrev Laila Kongevold bibelvers i blindeskrift. Skriften dekket gulvet i kirkekjelleren. Da ut-stillingen 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, RAM-brikker og annen innmat fra PC-er og bygget et urbant land-skap. Denne gangen på gulvet i våpenhuset. – På de elleve årene er det bare her i Jakob jeg har fått vise sam-tidskunst, 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 ku-ratert 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 lysinstal-lasjon In Transit . Tredje kunst -verk er Trine Lise Nedreaas sitt alterbilde som er videoen Singer with Butterflies .Videoen viser selskapssan-geren John O'Malley som igjen og igjen prøver å komme i gang Tid for altervideo

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. 

Trine Lise Nedreaas' alterbilde er videoen Singer with Butterflies.

Laila Kongevold har dekket gul -vet i våpenhuset med kretskort, RAM-brikker og annen innmat fra PC-er. Kunstverket har fått navnet Confronting my war-riors.

«Tør ikke kirken møte samtidskun-sten?» var tittelen da Vårt Land pre -senterte utstillingen Min Gud, Min Gud  i Kulturkirken Jakob for elleve år siden. Prosjektleder da som i dag, var Berit Hunnestad.   I Kulturkirken Jakob får kunstnerne boltre seg. I andre kirker er samtidskunsten fortsatt en sjelden gjest.

KIRKEKUNSTUstillingen UtOver vises i Kulturkirken 	Jakob	i	 Oslo	fram	til 	19.	oktoberDeltakende kunstnere er 	Laila	Kongevold,	HC 	Gilje 	og	Trine 	Lise	 NedreaasUtstillingen er kuratert av Berit 	Hunnestad	og	Laila	Kongevold

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

Forestillingen A collection of short stories av Ina Christel Johannessen markerer Carte Blanches 25-årsjubileum.

I Kulturkirken Jakob får kunstnerne 
boltre seg. I andre kirker er sam
tidskunsten fortsatt en sjelden 
gjest. Vårt	Land	11.10.14
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Sender barna på oppdagelsesferdOlav SolvangTore 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 me-ner 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 go-de, gamle bibelfortellingene, som den om de hundre saue -ne, 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, en -ten 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 

nye tanker. Kristen barnekul -tur har i stor grad vært opptatt av å gi de «riktige» svarene, og lære barna hva som er rett og galt. Da glemmer man at barn har en funderende åndelighet, som det er viktig å stimulere, så de kan utforske den. Gå på oppdagelsesferd i den. Det er dét jeg prøver å få til på de nye utgivelsene mine.– Er det en fare for at barna kan gå seg vill i sine egne fun -deringer?– Nei, Jesus er såpass nær i tekstene, at dét ikke er noen fare. Skal vi bare reprodusere ting, kommer vi oss ikke vide -re. Også tro blir skapt under en åndelig oppdagelsesferd. Viktige besteforeldre. 23 år etter den første barneutgivel -sen, Liten, men god som gull , er Tore Thomassen fremde -les motivert for å spre gode kulturtilbud for barn– Jeg har fått fire barnebarn, og jeg tror besteforeldregene -rasjonen har mye å bidra med også i barnekulturen. Vi le -ver ofte litt roligere enn bar -nas foreldre, og det er ikke noe dumt utgangspunkt, sier Thomassen.

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

TORE THOMASSEN

Sondre BjørdalKirken er  fullstendig like-gyldig til kunst, mener Håkon Bleken.Denne uken vises samtidskunst-utstillingen UtOver  på Kultur-kirken Jakob. I lørdagens Vårt Land sa utstillingens kurator Berit Hunnestad at kirkene har blitt mer åpne for samtidskunst, 

men at de likevel oftest endrer opp med å velge tradisjonelle kunstuttrykk. Kunstneren Håkon Bleken (85) har blant annet stått for utsmykkingen av St. Olav ka -tolske kirke og Olavshallen i Trondheim, og Spjelkavik kir -ke i Ålesund. Han er ikke enig i at kirken har blitt mer åpen for samtidskunst. – Jeg tror kirken er likegyldig til samtidskunsten. Jeg tror kir -ken er likegyldig til kunst gene -relt, det må jeg si. Jeg kan ikke se noen steder at de er opptatt av samtidskunst. Hvor vises det?– I glassmaleri, altertavler, i  kirkerommet?– Det å interessere seg for 

samtidskunst er noe ganske annet enn å utsmykke en kir-ke. Den generelle interessen for samtidskunst i kirken vil jeg på-stå er lik null. Kirken interesse-rer seg ikke for samtidskunst, og samtidskunst interesserer seg ikke for kirken.– Er det i tilfelle beklagelig?– Ja, kirken burde være mye mer interessert i kultur enn den er. Når ser man at kirken har noen mening om noe? Ta de-batten omkring utdelingen av Ibsenprisen til den omstrid-te forfatteren Peter Handke, for eksempel. Den var det ikke noe interesse for i kirken, så vidt jeg kunne se. Kunstinteressen i kirken er nokså likegyldig, og 

 kirken lever en nokså tilbake -trykket tilværelse i samfunnet, dessverre, sier Bleken.Vil ha mer.  Kristin Gunleiks-rud Raaum er generalsekretær for Norske kirkeakademier, som jobber for å styrke kirkene som kulturarena.– Det Bleken sier må kirken ta på alvor. Men jeg oppfatter at kirken de siste årene har blitt en mer interessant aktør for sam -tidskunstnere, og at det er mer dialog mellom kirken og kunst -feltet enn tidligere, sier Raaum.Hun mener det burde være mer samtidskunst i kirken. Og i tvilstilfellene hvor menighete -ne er i tvil i om noe passer inn, 

så mener hun at de bør de stil-le det ut. – Den eneste kunsten som ikke passer inn i kirkerommet er den som er likegyldig til rom-met. All kunst som snakker med rommet, passer inn. – Ekskluderer ikke denne tom-melfingerregelen samtidskunst i hvite utstillingslokaler, som er laget for å fungere like godt i et galleri Oslo som i New York eller Dubai?  – Nei. Hvis du setter et kunst-verk fra Astrup-Fearnley-museet i et kirkerom, så kan du se hvor-dan konteksten forandrer det. Ofte vil det passe inn, selv om det ikke nødvendigvis vil korrespon-dere. Uro og friksjon er nødven-dig for å komme dypere og for-

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 bi-skopen på at Bleken hadde laget et glassmaleri av Abraham som skal ofre Isak.– Når det gjelder sterke bil-der er Bibelen helt på høyde med det sterkeste av kunstut-trykk i vår tid. Det blir et para-doks 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 myste-rier, sier Raaum.Mistroen må reduseres. Hil-de Tørdal, som leder organisa-sjonen Norske billedkunstnere, mener å se at det nå er mindre mistro mellom menigheter og samtidskunstnere enn tidligere. 

– Kirken må være så åpen som den vil, men jeg opplever at mange i kirken nå tar disku-sjonen. Kirken har nok ikke ett klart syn på samtidskunsten, mange forskjellige tilnærmin-ger til samtidskunst, sier Tørdal.ser det ikke som noen nødven-dighet at det skal bli mer sam-tidskunst i kirkene.– Nei, jeg synes ikke at kunst -nere 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 rom-met og verket. Fremmedfrykt. Cecilie Nis -sen leder Kristiansand kunst-hall. Hun er ikke umiddelbart 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 

redd for å gjøre noe de ikke er vant til. Folk blir kanskje be-geistret for en idé, men når det kommer til stykket blir folk veldig nervøse. Samtidskun-sten 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 dagsor-den i større grad enn tidligere, så det vil nok bli mer samarbeid mellom samtidskunstfeltet og kirken framover, sier Nissen.– Er kirken mest skeptisk til sam-tidskunstnerne, eller er samtids-kunstnerne mest skeptisk til kirken?– Jeg tror kirken er litt mer skeptisk til kunstnerne enn kunstnerne er til kirken.

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 kirke akademier.  

– Kulturinteressen i kirken er nokså liten. Og kirken lever en nokså tilbaketrykket tilværelse i samfunnet, dessverre, sier  kunstner Håkon Bleken.  

‘Kunsten og kirken bryr seg ikke om hverandre’

KUNST OG KIRKE

Kirken er fullstendig likegyldig til 
kunst, mener Håkon Bleken. 
 Vårt	Land	14.10.14

LES	MER

•	Side 2 
I	NRK	er	Håkon	Bleken	mektig	
irritert	over	at	Vårt	Land	har	mis-
forstått	det	han	sier.	Vi	har	sjek-
ket	opptaket,	han	sier	det	han	
sier.	Bleken	tar	feil.	Og	har	sik-
kert	rett,	skriver	Olav	Egil	Aune	i	
sin	kommentar.

‘Men kirkene har 

blitt  åpnere for nye 

kunstuttrykk’

Sondre Bjørdal
sondre.bjordal@vl.no	

I Den norske kirkes kulturmel-

ding «Kunsten å være kirke» 

ble det tatt til orde for at kir-

ken trengte økt kompetanse på 

kunst- og kultur, og at kirken 

burde «gå i tettere allianse med 

kunstlivet i felles kamp mot vår 

tids forflatning og kommersia-

lisme». 

Vi har bedt noen av dem som 

for ti år siden utarbeidet kir-

kens kulturmelding om å gjøre 

opp status, ti år etter at de be-

gynte arbeidet med meldingen. 

De er enige om at kirken har 

åpnet seg for flere kunstneriske 

uttrykk enn tidligere.

Oskar Stein Bjørlykke, 
 forfatter og teolog

– Hva har skjedd etter kirken 

fikk sin egen kulturmelding?

– Bispedømmene fikk kultur-

rådgivere, som jeg tror har skapt 

en åpning for kunsten. Når kir-

ken fortsatt får kritikk for ikke 

å ta kulturen på alvor, så er det 

nok holdningene det skorter på, 

og det får nok ikke en melding 

gjort så mye med. 

– Er kirken mer åpen for for-

skjellige kunstneriske uttrykk enn 

før? 

– Uten tvil. På 60-tallet ble 

det rabalder om det ble danset 

i en kirke. 

– Hva får kunstnere ut av å 

samarbeide med kirker?

– Kirken representerer en an-

nen dimensjon, og kunst lever av 

å åpne nye perspektiv. 

– Hvor går grensen mellom det 

som passer og det som ikke passer 

inn i kirken?

– Kunsten kan utfordre, men 

den skal ikke være blasfemisk el-

ler sette det guddommelige i et 

negativt lys. Det meste av mu-

sikk kan passe inn, mens bilder 

ofte har en skarpere profil. Det 

er ikke enkelt å definere dette. 

Man må kanskje prøve seg fram.

Dagny Anker Gevelt, 
 tidligere kulturdirektør i 
Kristiansand kommune

– Hva har skjedd etter kirken 

fikk sin egen kulturmelding?

– Jeg tror den kan ha ført til en 

større bevissthet om koblingene 

mellom kunst, kultur og kirke. 

Kanskje har den også hatt be-

tydning for tilnærmingen til ar-

beidet med den nye salmeboka.

– Er kirken mer åpen for for-

skjellige kunstneriske uttrykk enn 

før? 

– Det tror jeg. Her på Sørlan-

det ser jeg at det har vært fore-

stillinger som nok ikke kunne 

vært i kirkene for kanskje 20 år 

siden. 

– Hvor går grensen mellom det 

som passer og det som ikke passer 

inn i kirken?

– Det går en grense ved bud-

skap som er destruktive. Jeg sy-

nes kirkerommet kan brukes når 

kulturlivet og kirken gjensidig 

løfter hverandre. Kanskje er 

ordet «verdighet» sentralt. Jeg 

kommer ikke på noe kunstverk 

som ikke passer inn, men det 

er for eksempel kunst av Bjar-

ne Melgaard som jeg heller vil 

se i et kunstgalleri.

Erik Hillestad,  
leder for Kirkelig Kultur
verksted

– Hva har skjedd etter kirken 

fikk sin egen kulturmelding?

– Det mest fruktbare er at bi-

spedømmene har fått kulturråd-

givere. Det som ikke er så bra 

er at det ikke har ført til bevil-

linger fra kirkelig hold av noen 

betydning. Det er bra at kirke-

lige kulturarrangører må søke på 

de samme fondene som andre, 

men det hadde vært positivt om 

det også hadde blitt supplert fra 

kirkelig hold.

– Er kirken mer åpen for for-

skjellige kunstneriske uttrykk enn 

før? 

– Det har skjedd over tid og 

er kommet et skritt videre etter 

meldingen.

– Hvor går grensen mellom det 

som passer og det som ikke passer 

inn i kirken?

– Den linjen bør vi ikke trekke 

opp. Det er viktigere å gi folk 

tillit til selv å definere det. Når 

vi har sagt nei, har det ofte vært 

til ting som først og fremst har 

hatt et kommersielt preg.

Tor B. Jørgensen,  
biskop i SørHålogaland 

– Hva har skjedd etter kirken 

fikk sin egen kulturmelding?

– Måten å snakke om kultur 

på har blitt annerledes. Så fikk 

vi opp disse stillingene. Men jeg 

tror det er mye som står igjen å 

utvikle, særlig for å få mer fi-

nansiering fra støtteordninger 

og private. 

– Er kirken mer åpen for for-

skjellige kunstneriske uttrykk enn 

før? 

– Definitivt. Det er forskjel-

lig på forskjellige steder, men 

det har skjedd veldig mye på én 

generasjon.

– Hvor går grensen mellom det 

som passer og det som ikke passer 

inn i kirken?

– Det skal være lav terskel, 

men det er umulig å si hvor 

grensa går. Jeg har vel vært på 

en og annen konsert som jeg 

lurte på om var riktig, men det 

er umulig å trekke opp noen 

grense.

Erik Hillestad, leder for Kirkelig 
Kulturverksted, trekker fram bispe
dømmenes kulturrådgivere.

Tor B. Jørgensen, biskop i SørHå
logaland, mener måten man snak
ker om kultur har blitt annerledes 	 Foto:	Brita	Skogly	Kraglund/arkiv

Kirken viser liten interesse for 
å øke kompetansen på kunst, 
sier Svein Aage Christoffersen, 
professor  i teologi ved Universite-
tet i Oslo.  Vårt Land 17.10.14

MEST VILLIGE TIL Å BETALE 
 ■ En ny, nordisk undersøkelse 

viser at nordmenn er de mest 

betalingsvillige når det gjelder 

strømming av musikk. Under-

søkelsen er den første samlede 

oversikten over digitalt musikk-

forbruk på tvers av de nordiske 

landene. Tallene viser at nær-

mere åtte millioner mennes-

ker – rundt åtte av ti nordiske 

 internettbrukere – hører på mu-

sikk via strømmetjenester som 

Spotify, Wimp, Itunes, Youtu-

be og lignende. I undersøkelsen 

svarer over 3,5 millioner mu-

sikkbrukere – rundt 20 prosent 

av de spurte – at de har betalt for 

digital musikk via nedlasting el-

ler strømming de siste 12 måne-

dene. – Norske musikkbrukere 

har klart størst betalingsvilje for 

å strømme musikk i Norden. 36 

prosent oppgir at de betaler for 

en strømmetjeneste. Til sam-

menligning betaler kun 13 pro-

sent av finnene for strømming, 

sier Inger Elise Mey, direktør 

for Online Media i Tono.  ©NTB

EINAR SOLBU
Utdannet kirkemusiker.
Solbu som nå er pensjonist, 
har hatt en rekke stillinger og 
tillitsverv i kulturlivet. 
Han har vært styreleder for 
Den norske opera, dekan ved 
Kunsthøgskolen, direktør for 
Rikskonsertene og så videre.

Kunstsatsingen i kirken avhenger i 
stor grad av enkeltpersoner,  mener 
‘kulturmeldingens far’, Einar 
Solbu. Vårt Land 21.10.14

Artikkelserie i 
Vårt Land:  

Hva slags kunst 
er det rom for i 

kirken?

Liv Kristin 
HoLmberg

Performance- og scenekunst-
ner og  organist, født 1980.
Gjennomført en rekke 
kunstprosjekt – blant annet 
Nattens lys basert på dikt av 
Gunvor Hofmo.
Representert på årets Høst-
utstilling med verket Les 
Tenebre – Orgelperformance 
for ett menneske av gangen, 
nattestid.


