Kommunal kunst på sommerferie i Fyrgalleriet
Årets sommerutstilling har fokus på bilder med motiver fra Utsira som er malt av ulike
kunstnere som har vært her de siste 150 årene. De fleste av dem er i den kommunale
kunstsamlingen, men noen er private. Dette er merket ved hvert enkelt bilde.
Utsira har med sin øde beliggenhet fasinert mange mennesker. Blant disse kunstnere og
forfattere.

Avdøde Martin Nag sine 3 små vers om Utsira sier kanskje noe om hvorfor kunstnere blir fasinert av øya.

Ur – ØY
Å, Utsira – min mor – Hinsides stillhet, med mer
Grå Klippe, grønn eng, Hinsides epos og Chopin
Å stilhet i steil ro, hinsides elskov – ur mor

Årets sommerutstilling i Fyrgalleriet ved Utsira Fyr består av følgende motiv og kunstnere..

1. Ingeniør Nicolai Christian Bing (1835 – 1899). Motiv: Kart over Tuevågen.
Ingeniør Bing ledet den store havneutbyggingen på slutten på Utsira. Bildet viser et detaljert og
kunstferdig havnekart over Tuevågen på Utsira fra 1866 hvor havneanlegget i Sørevågen er
inntegnet.
Havneanleggene som ble
bygget i Nordvikvågen,
Sørevågen og Bekkjarvik på
Austrheim utgjør Norges
første statlig finansierte
havneanlegg. Nærheten til gyteområder for den
sørvestnorske sildestammen og de eventyrlige
sildefangster på Utsira fra 1840 til 1930 gav Utsira
en klang av Klondyke’.... Det forjette land med
flere tusen kalde fiskere og lykkejegere, under en
snudd færing i vinterstormer og snødrev!

Ferdig statlig finansiert havneanlegg i Nordvikvågen – ca 1880

2. Olaf Krohn (1863 – 1933) fra Kristiania – Denne tegningen er fra Sørevågen (trykk). Privat eie: Hildegunn og
Arnstein Eek.
Han hadde talenter i mange retninger og hadde
vanskelig for å bestemme seg for hvilket av disse
han skulle satse på. Han ble skuespiller, maler,
tegner, journalist og forfatter. Men det er som
tegner han gjorde seg mest gjeldende. Han gjorde
lykke som amatørskuespiller og debuterte på
Christiania Theater i 1887, men gav opp og vendte
tilbake til malerkunsten.
Han var bare 20 år gammel da han som invitert
gjest fulgte fiskeriinspektør-båten til Utsira under
vårsildfisket vinteren 1883. I realismens ånd var
han trofast mot sine motiver, men samtidig «la en
aura av heroisme over mennesker og landskap» i
Utsira- miljøet.
Mange av bildene hans var trykket i
Skillingsmagasinet.

3. Lennart Lundberg fra Norrkøping, Sverige (1863 – 1931) – Motivet er bølger som slår innover Helganes.
Privat eie: Jostein Nilsen
Han var komponist, pianist og pedagog. Han holdt konserter både i Paris og London.
Han var utdannet ved Musikkonservatoriet i Stockholm i perioden 1881-1886.
Han jobbet som pedagog ved Musikkonservatoriet i Stockholm i perioden 1904-1928 (professor fra 1913).
Dette bilde ga han til Kaia Kvalvik som igjen ga det til nå avdøde Målfrid Nilsen. Maleriet eies i dag av Jostein Nilsen.

Lennart Lundberg og Tolleif Kvalvik – anno 1917

Lundberg skrev også dikt som han sendte til venner på Utsira:
Til Helganeset langt ut mot hav,
der går mitt hjertes tanker.
Der vil jeg redes skal min grav,
når det mot døden vanker.
Første gang Lundberg var på Utsira var i 1903, og han brakte det første pianoet til øya.
Han ble kjent med Utsira gjennom romanen ”Cargadør Sahl” som ble utgitt i 1898 når han besøkte marinemaler
Benetter på Sola og lot seg fascinere av boka om Johan Dahm og sirabuene som er omtalt der.
Han var en årlig gjest hver sommer i 9 år i hjemmet til Kaia og Knut Kvalvik fram til 1928. I deres hjem holdt han
pianokonserter. Det hendte også at han tok seg en tur for å tilbringe jula på Utsira. Han var glad i Utsira og dens
befolkning. Her fant han et sted hvor han uforstyrret kunne dyrke sine interesser, musikken og malingen.
Flere av hans komposisjoner for piano er blitt til her. I 5 av disse (mariner) har han festet på papiret havbruset ute på
Helganeset – havets sang i rolig vær og i storstormen.
Sirabuen forundret seg i begynnelsen på Lundberg da han i verste nordveststormen med mappen under armen dro
ut til Helganeset og satt der time etter time og lyttet til stormens brus og foreviget bølgebruset på papiret.

4. Olaf M. Holwech fra Fredrikstad ( 1896 – 1973) – Motivene viser gården til Sofie og Mathias Hovland og
Mikkelsnaustet i Tuevågen.
Var på Utsira første gang i 1935, og
han bodde da hos da hos skolestyrer
Fjon i Lærerbustanden på Hovland.
Senere var han der flere ganger. Han
tok sin motorbåt og dro langs kysten
til Utsira med tegne og malesakene
sine for å lage bilder.
Han opprettholdt forbindelsen til
Utsira gjennom hele livet sitt og
uttalte til en journalist i
Morgenbladet i 1967 følgende: Utsira
blir jeg aldri ferdig med. Hverken øya
eller folkene der. I Haugesund gikk
han under navnet Siramaleren.
Av naturelementer var det særlig
uværet som fasinerte han og dette vises igjen i mange av hans bilder. Hans datter uttalte at Utsira var en slags
besettelse spesielt i de årene han ikke kunne komme dit under krigen. Da drømte han seg dit mang en gang.
Olav Magne Holwech som MILORG mann den 7. mai 1945

5. Thorbjørn Øritzland fra Haugesund ( 1913 – 2013) – Motivene viser Lærarbustaden og Gamleskolen på
Hovland (kopier).
Han arbeidet i olje, akvarell og pastell
innenfor et tradisjonelt, naturalistisk
formspråk. Landskaper med typiske
vestlandsmotiver veksler med
motiver fra utenlandsreiser, men det
er som portrettmaler og -tegner han
har gjort seg mest bemerket. Hans
søster Alice var gift med skolebestyrer
Nils Hansen Fjon, og Øritzland
tilbragte en del tid hos dem i
lærarbustaden på Hovland på 1930
tallet. Øritzland malte flere ganger
sammen med Olaf M. Holwech.

T Øritzland sin siste utstilling i Billedgalleriet i Haugesund.
Foto: Haugesunds Avis

6. Hans Grupe født i Frankfurt/Main (1907 -2008) – Landskapsmotiver fra Utsira.
Han studerte biologi, geografi og sport og arbeidet som lærer i Tyskland. Han
hadde videre en karriere som biologiprofessor senere i sitt liv. Han var tysk
soldat i Norge i perioden 1940 – 1945. I denne perioden malte han
landskapsakvareller i postkortformat fra de stedene han var stasjonert. Han
oppholdt seg på Utsira fra 1943 – 1945.
Det er naturen og landskapet som er motivet i bildene, ikke menneskene.
Horisont, himmel, skyer, sjø og knauser dominerer bildene. Han ønsket ikke å
male krigens uhygge i bildene.
Malingen var en overlevelsesstrategi i en vanskelig hverdag. Savnet av familien
i Tyskland og savnet etter kamerater som ikke vende tilbake fra vest- og
østfronten var stort. Grupe sendte derfor bildene tilbake til sin kone i Tyskland
som brevomslag under krigen. Det er bakgrunnen for størrelsen på bildene.
Første helga i juni 2003 ble Grupe sine bilder utstilt på Dalanaustet da sønnen
Heinz Grupe kom opp fra Tyskland med de. Det at Utsira kommune
organiserte utstillingen 60 år etter at Grupe var på Utsira var det siste høydepunktet i hans liv. Utsira bildene ble gitt
av Hans Grupe til Utsira kommune som en forsoningsgave og han føler at nå er endelig 2 verdenskrig over for han.
Den permanente utstillingen henger i foajeen på Siratun.
Utsira-kommandanten Hans Grupe hjemme på perm med barn.

7. Viggo Ree (1950-). Motivet er en tegning av et Måkahus.
Født i Åmot i Østerdalen. Bosatt i Hole kommune. Kom til Utsira
første gang i 1972 for å gjennomføre trekkfuglstudier på Utsira. Han
sørget også for at historien om Måkafangsten på Utsira ble skrevet
ned før den gikk i glemmeboka og fikk den publisert gjennom Norsk
Skogbruksmuseum. Han har fulgt livet på Utsira tett i alle år etterpå.
Han er utdannet som grafikker
og har som kunstner arbeider
stort sett med akvareller,
kobberstikk og tusjtegninger.
Han har en omfattende produksjon og er også kunstneren bak serien Norske
Fugler på de norske frimerkene. Innkjøpt av offentlige museer og har deltatt flere
ganger på høstustillingen.
Viggo Ree i hans studio. Foto: RingerikeBlad

8. Bjarne Eldholm fra Kopervik ( 1945 -). Motiver: Sørevågen og Dinas
dør
Oppvokst i Stavanger med feriehus på Utsira. Arbeider i hovedsak med
tegning i tusj og en kombinasjon av tusj og akvarell. Motivene er oftest
by/bygningsmotiver, samt naturmotiver. Naturmotivene er ofte hentet
fra Utsira. Han har vært lærer i sin yrkeskarriere, mellomannet på Utsira.
Er medlem av Tegneforbundet.

9. Margareth Skåren Eldhuset, født på Utsira, bosatt i Haugesund (1958 - ). Motiv: Strandmiljø, Skjevika,
nord.
Hun har utdannelse som dekoratør og tegning har bestandig vært hennes store interesse. Hun har mest beskjeftiget
seg med tegninger, akvareller og akryl-maling. På 1990 tallet malte hun mange bilder med motiver fra Utsira. I den
forbindelse hadde hun en utstilling på Siratun over bilder med motiver fra Utsira.
10. Per Patterson, fra Odda (1928 – 2004 ). Motivet viser Kvalvikvågen.
Maler fra Odda som hadde Utstilling på Utsira på midten av 1990 tallet. Han er innkjøpt av flere offentlige samlinger
og har deltatt på Vestlandsutstillingen flere ganger. Hans link til Utsira var at hans sønn Atle var lærer på Utsira
Skole.
11. Lars Slettebø (1957 - ) . Motivene er illustrasjoner som har vært i Haugesund Avis i forbindelse med
nyhetsoppslag om Utsira rundt spøkelser i Gamleskolen.
Født i Haugesund og bosatt på Stord. Tegner og illustratør for ulike aviser og tidsskrifter. Han har deltatt på mange
utstillinger.
12. Vladimir Morozow - Motivet er en skypumpe inn fra havet.
Russisk designer bosatt i Moskva. Er i dag Art
director i Zangovar Books. Har oppholdt seg på
Utsira to ganger. Den ene gangen malte han
dette bildet som viser Utsira fyr under
restaurering med en skypumpe på veg inn over
land.

13. Kazimierz Twardowski (1952-). Motiv:
Landskapsmotiv.

Han er en polsk maler som bodde i kunstnerboligen på
Utsira Fyrstasjon sommeren 2013. Han har fra 1977
hatt utstillinger på mange museer og gallerier i Norge
og ellers i Europa. Han arbeider helst med vannfarger
og landskapsmotiver.
fra kunstnerens galleri og egen hjemmeside http://twardowski.info/?d=129919887

14. Marit Eide Klovning fra Utsira ( 1955-). Motiv: En god dag og kunstneren selv i Siras Vakre døtre.
Oppvokst i Haugesund. Har vært lærer på Utsira skole i mange år. Uteksaminert fra Kunstskolen i Rogaland i 2009.
Avgangsoppgaven hennes var med på Vestlandsutstillingen. Hun er en figurativ maler, og liker spesielt godt å male
mennesker. Har jevnlig utstillinger. Sommerutstiller på Utsira fyr i 2013 med utstillingen Siras Vakre døtre. Hun malte
alle de 96 kvinnene som levde på Utsira dette året. ‘En god dag’ er kjøpt inn i forbindelse med hennes siste separatutstilling som festivalutstiller under Siradagane 2016.

15. Brian Wallace fra Haugesund (1963-) . Motiv: Utsikt over Sørevågen.
Han er født i Boston, USA. Han flyttet fra USA til Norge i 1992, og har etter hvert blitt en riktig
“haugesundskunstner”. Han er utdannet ved “The Art Institute of Boston” (“Fine arts”). Han har eget galleri, en
særegen stil og har jevnlig utstillinger.

Fra kunstneren sin hjemmeside på http://www.brianwallace.no/
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