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Kunst- og kulturkommunen Risør 

Risør har som mål å være en kunst- og kulturkommune. Da må vi også ha kunstnere og et  
bredt kulturtilbud. Vi må satse på kunst og kultur utover et forsiktig vedlikehold og    

    dyrking av minner om kunstnere og kulturbegivenheter som engang var.

Risørs satsing på kunst og kultur har en sammensatt historie. At kunsthåndverkerne i         
Villvin etablerte seg i byen og Risørhuset ble bygget på 1970-tallet er historiske milepæler 
som har gitt retning for videre utvikling.  Vi skal heller ikke glemme betydningen av Risør 
Husflidsskole og lærerne der. En skole med stolte tradisjoner gjennom mesteparten av 
forrige århundre.

                        Kunststipendiat i en liten hvit by
                               Utstilling   Paneldebatt  Samtaler   
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Musikk Litteratur
                                 
        
   



Gjennom de siste 50 årene har kunst- og 
kultursatsingen fornyet og utviklet seg. Ikke 

nødvendigvis alltid etter en gjennomtenkt plan 
og strategi, men innenfor rammer som har slup-
pet fram engasjement, entusiasme og idealisme. 
Dette har blant annet vært utgangspunktet for 
Risørs tre kjente festivaler; Villvin kunsthånd-
verksmarked, Risør Trebåtfestival og Risør Kam-
mermusikkfest. Risør kommune har også hatt en 
kulturforvaltning som har forstått og lagt vekt på 
at kvalitet er et viktig begrep i kunst og kultur. 
Det profesjonelle og faglige i kunsten skal vise 
vei og lodde – gjerne utdype – kunstens verdi og 
budskap. Dette skal ikke fortrenge amatører og 
nybegynnere. Tvert i mot. Det skal stimulere og 
skape interesse. Her har profesjonelle kunstnere 
i Risør tatt ansvar. Både gjennom den kulturelle 
skolesekken, men også i mange andre møter med 
barn, ungdom og voksne.

Risør har også bygget og vedlikeholdt tradisjoner 
for å formidle kunst. Risør Kunstpark har i tillegg 
til verksteder for kunstnere ett av landsdelens 
beste gallerier. Galleri Villvin er en butikk og 
utstillingslokale som viser nordisk kunsthåndverk 
av høy kvalitet. Kunstsatsingen har hatt og har 
avleggere som RuterDame, Acanthus og Embla 
samt mange mindre gallerier og utsalg som særlig 
er åpne i sommertiden. Risør kommune har også 
hatt et ufravikelig ønske om å formidle kunst 
gjennom kunst i offentlige rom og utsmykninger 
av nye og ombygde kommunale bygg der en del 
av byggekostnaden skal omfatte kunst og kun-
stnerisk utsmykning.

Risør kommunes kunststipender har som mål 
å rekruttere kunstnere til Risør. I beste fall 

til et langt yrkesliv som kunstner i kommunen, 
men også kortere arbeidsperioder har stor verdi 
for å dele faglige erfaringer og etablere kollegiale 
nettverk. Stipendordningen forvaltes med res-
pekt for kunstnerisk frihet, men også i forståelse 
for at veldig mange kunstnere trenger økonom-
isk støtte og trygghet for i det hele tatt å være 

kunstnere. Det trengs også atelier og arbeidsro 
i passe balanse med sosiale og faglige fellesskap. 
Kunstnere er forskjellige, som folk flest. Risør er 
ikke Paris, Berlin eller New York, men for ganske 
mange treffer Risørs småby-format forventnin-
ger og rammer for en kreativ kunstnerisk ut-
vikling.

Agder er et nytt samlet fylke, med et sam-
let potensial utover det aust og vest had-

de hver for seg. Utviklingsmålene er tydelige i 
regionplanene, der den siste strekker seg mot 
2030. Her skisseres mål for næring, samferdsel, 
lavere klima-avtrykk – og også kunst og kultur. 
Risør er som flankekommune i Agder opptatt 
av å være inkludert. Ikke minst gjelder det den 
allmenne nærings- og samfunnsutviklingen. Vi 
må også kjempe for institusjonene våre, der en 
livskraftig videregående skole er den viktigste. 
Men vi ser også med glede at Risør langvarige 
satsing på kunst og kultur passer inn i Agders 
strategier. Framtidsbildet mot 2030 sier følgende 
i regionplanen: «I 2030 er Agder internasjonalt 
kjent som en nyskapende og mangfoldig kultur-
region med en kunnskapsbasert kulturpolitikk. 
Frivillig og offentlig sektor, akademia og næring-
sliv samarbeider målrettet for å styrke forskning 
og kunstnerisk utviklingsarbeid, og eksperimen-
terer med nye samarbeidsformer i regionen, 
nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet har 
utløst kulturens potensial for å skape regional 
stolthet, sosial inkludering og økonomisk ut-
vikling. Dette reflekteres i tilbudet innen kunst, 
idrett og kulturarv, hvor alle kommuner har 
godt utbygd infrastruktur for dette, og alle inn-
byggere har like muligheter for å delta og utvikle 
egne kreative evner og talenter.»

Til dette Agder-målet har Risør for lengst svart: 
Dette er vi med på. Her har vi mye å bidra med. 
Her trenger Agder Risør, på samme måte som 
Risør trenger Agder.

Per Kristian Lunden, ordfører





Norsk kulturforum kåret Risør til Årets kulturkommune i 
2015 og  juryleder Per Aimar Carlsen utalte om valget av 
Risør kommune: 

          «Kommunen har jobbet langsiktig og godt i svært mange år 
og har i dag et kulturelt engasjement både internasjonalt, nasjonalt, 
regionalt og lokalt,- og byr på seg selv i alle sammenhenger. 
 
Gjennom stedsutvikling, kulturvern og godt samspill mellom  
offentlig, frivillig og privat innsats er kommunen sentral i etablering 
og drift av gode kulturtilbud med mange ringvirkninger. 
 
Risør kommune har stor oppmerksomhet på sammenhengen  
mellom store satsinger og hverdagskulturen, hvor også utdanning  
og opplæring har en naturlig plass. Innenfor de fleste kunst 
disiplinene har man gode tilbud, hvor målet er både å ta vare på 
bredden og samtidig ha et målrettet arbeid innenfor talentutvikling.  
 
Alle skal med og tilbudene er både varierte, utviklende  
og ambisiøse.«



Kåringen er viktig og påpeker et   mar-
kant fenomen i Risørs kunst og kulturliv: 

det ambisiøse og sterke samspillet mellom  
mange aktører som i sum holder et meget 
høyt faglig nivå. 
 
Dette synliggjøres i rekken av sterke kultur-
arrangement, og alle aktivitetene virker  
gjensidig stimulerende på aktørene. 
 
Markante arrangement og festivaler har over 
tid skapt en profesjonalitet og et bredt  
engasjement på alle nivåer. 
 
Vi kan nevne Risør kammermusikkfest som 
formidler musikk på en profesjonell måte, 
og som formidler til publikum på stadig nye 
måter og er kreative i bruken av byen. 
 
Dette gjelder også Risør seilforening som 
gjennomfører store arrangement.  Under 
Junior- VM 2019 ble byrommet brukt på en 
nyskapende måte.  
 
Seilerne fylte hele havneområdet og skapte 
en spennende nærhet og dramatikk for både 
seilere og publikum. 
 
Et markant arrangement var fotofestivalen 
arrangert i Risør 2012 som gjennomførte  
et stort antall utstillinger og arrangement  
og brukte en rekke tilgjengelige bygninger 
og arenaer - alt fra den store hallen til  
Lindstøl skip - til et tomt postkontor. 

Trebåtfestivalen er også en sterk kultur-
aktør som viser stor evne til å formidle 

kystkultur og til å fornye seg.  
Deres arbeid med unge verter i et «Ung-
domscrew» er forbilledlig og styrker unge 
mennesker og kommunens fremtidige 
arrangørkompetanse. 
Villvin og Risør kunstpark formidler profes-
jonell billedkunst og kunsthåndverk gjennom 
sommermarkedet, i Galleri Villvin og det   
vises utstillinger i Kunstparken.

Alle kulturtiltakene har et tydelig insitament 
hvor vi inspireres til å styrke og videreføre 
en dyrebar kulturell arv som favner alle fra 
sommergjester, til ivrige kulturentusiaster; og 
ikke minst vårt trofaste lokale, regionale og 
nasjonale publikum - og våre profesjonelle 
aktører. Denne felles evnen og viljen til å 
formidle kultur av høy kvalitet, er vår største 
kulturkapital og kompetanse!

Ildsjeler brenner sterkt og intenst og det 
brenner mange fakler i Risør!  

Når vi i Risør Kunstpark markerer kunst-   
stipendiatene og Risør kommunes  

profesjonelle kunstpolitikk, ser vi dette i en  
sammenheng som både beriker og forplikter. 

 
Stipendiatene viser hvordan de er en del av 
vårt rike kulturliv. De engasjerer, inspirerer, 

formidler ideer, sin praksis, sine kunstneriske 
teknikker, og ikke minst viser de kunst som 

preger oss. 

 
       Shine on you crazy diamond 

 
Come on you raver, you seer of visions. 

Come on you painter,  you piper,  you prisoner,  
and shine.                                                                    

Sigurd Lindstrøm
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Inside-Outside  Kari Anne Helleberg Bahri



Dag Solhjell, 31. august 2021 

 
Risørstipendiene 
–  noen refleksjoner om deres betydning 
   individuelt, lokalt og nasjonalt. 

1 Om stipendiene

Det store Risør-stipendiet er av typen «artist-in-
residence» (gjestende kunstner) kombinert med 

etterfølgende utstillingsplikt. Det første av det slaget 
i Norge var antakelig Namsos-stipendiet som ble opp 
rettet ved dannelsen av Namsos kunstforening i 1946.  
 
Intensjonen den gang var at landskapet i Namdalen skulle 
inspirere kunstneren, at befolkningen skulle få se kun-
stneren i arbeid rundt om i kommunen, og at resultatene 
skulle vises i en utstilling i kunstforeningens regi.  
En lignende type er at kunstneren knyttes til en akadem-
isk institusjon, og der gir en motytelse i form av under-
visning eller veiledning.  
En tredje (og nyere) versjon er at kunstnerstyrte galler-
ier inviterer kunstnere fra tilsvarende gallerier i andre 
land til tidsbestemt opphold, samarbeid og utstilling. 
Risør-versjonen av gjeste kunstnerordningen skiller seg 
ut ved at stipendiet er kommunalt, økonomisk stort, 
varer nesten et år, gir gratis atelier eller verksted i et eta-
blert kunstnerstyrt kunstner- og utstillingsmiljø,  
tildeles av en stipendiekomité med kunstnere, og er uten 
bindinger av noen art utenom utstillingsplikten etter endt 
stipendperiode.

Det er en prinsipielt viktig forskjell på de to Risørstipen-
diene: Mens det store stipendiet i hovedsak gis på grun-
nlag av en vurdering av hva søkerne har gjort før,  
gis det lille på grunnlag av kunstverk kunstneren plan 
legger å utføre og som stipendiegiveren gjerne ser reali-
sert. Det store er kunstnerisk fritt, det lille er bundet.  
 
Det store Risørstipendiet er viktig i en nasjonal kunstpo-
litisk situasjon med tendenser til at en økende andel støt-
teordninger for kunstnere er av den bundne typen.  

2 Om kunstnerstipend generelt og det     
   store Risørstipendiet spesielt

I den norske kunstpolitiske modellen har det helt siden 
det første statlige stipend i 1839 hersket en regel om 

«armlengdes avstand» mellom staten som stipendiegiver 
og kunstnerne som stipendiemottakere.  
Avstanden skal sikre at staten ikke kan legge føringer på 
stipendiemottakernes kunstneriske virke. Samtidig fritas 
staten for ansvar for hvem som får stipendiet – den kan 
ikke kritiseres. 

Derfor er det satt inn en uavhengig kunst faglig kollek-
tiv instans, gjerne en stipendkomité,  

mellom staten og stipendiesøkerne. 

Hovedregelen er at staten bevilger, den kunstfaglige  
instans evaluerer og fordeler, og staten kontrollerer i 
etterkant at reglene for stipendiet er fulgt. Det kollek-
tive ved den kunstfaglig instans gjør at dens vedtak ikke 
behøver å begrunnes, og at vedtakene vanligvis ikke kan 
påklages av de som ikke får stipend.  
Denne hovedregelen er stort sett blitt gjort gjeldende 
også når det er andre organer, både offentlige og private, 
som tildeler stipend til kunstnere. I den norske modellen 
er medlemmene av stipendkomiteen som regel kunst 
nere oppnevnt av kunstnerorganisasjonene. De repre-
senterer både kunstnerne overfor stipendiegiverne, og 
stipendiegiverne overfor kunstnerne, og må ha tiltro  
hos begge.

Det er stipendiegiver som bestemmer regelverket for 
stipendiene. Det vil også si hvem som skal oppnevne  
representanter til den evaluerende og fordelende instans 
og hvilke kvalifikasjoner representantene skal ha.  
Slike oppnevnelser har ofte vært et stridstema, særlig  
fordi det blant de aktuelle stipendiemottakere knytter 
seg ulike interesser til hvem som blir oppnevnt.  
 
Den vanligste modellen i Norge er at det er kunstner 
organisasjonene som blant sine medlemmer oppnevner 
den kunstfaglige instans. Etter 2000-tallet er et skikt av 
uavhengige kuratorer oftere tatt inn i den mellomliggen-
de kunstfaglige instans.

Særlig fra 1970-tallet ble også kommuner og fylkeskom-
muner stipendiegivere, og kunne da anvende kunstnernes 
nye distriktsorganisasjoner og kunstnerstyrte gallerier 
og verkstedmiljøer i utvelgelsen av representanter til 
stipendkomiteer. Det er tilfelle med Risør-stipendiene, 
der det er kunstnere knyttet til den kunstnerstyrte 
Risør Kunstpark som innstiller medlemmene av stipend-
komiteen.

Tradisjonelt har staten som stipendgiver vært tilbake-
holden med å gi kulturpolitisk bestemte formål for 

stipendiene, som har lagt føringer for den evaluerende og 
fordelende instans. To motstridende formål har allikevel 
alltid vært til stede, noen ganger underforstått, andre 
ganger bragt frem til debatt i det offentlige rom. 



Det ene er at stipendiene skal stimulere fri kunst 
nerisk virksomhet. Det andre er at stipendiene 

størrelse og antall skal forbedre kunstnerstandens 
samlede økonomi, slik at den blir sammenlignbar med 
vanlige lønnsmottakeres. De to formålene må balan 
seres, fordi en betoning av søkernes økonomiske behov 
vil redusere stipendienes legitimitet – da kunne like 
gjerne NAV overta både evaluering og fordeling.  
Bare i Bildende Kunstneres Hjelpefond har økonomiske 
behov vært et av kriteriene for tildeling.

Erfaringen er at stipendier virker sterkt stimulerende 
på den kunstneriske aktivitet, men har liten betydning 
for kunstnerstandens netto inntekter og levestandard.

3 Stipendiets stimulerende virkning
Begge Risørstipendienes formål er helt klart rettet inn 
mot å stimulere til ny kunstnerisk produksjon. I så måte 
synes de å ha vært svært vellykket. Slik både oppfattes 
og utnyttes de av stipendiatene. Dette uttalte Erik Friis 
Reitan til Aust-Agder Blad 24.8.2011 da han ble stipen-
diat:

“Jeg er veldig glad og fornøyd. Planen for året 
er å holde produksjonen oppe. Det fine med 
stipendet er at det ikke ligger noen føringer fra 
kommunens side, annet enn at man skal ha en 
separat utstilling.  Akkurat det er mer et privile-
gium enn en plikt, og galleriet i Risør er vanvittig 
flott.  Jeg gleder meg.»

Av alle verdier setter kunstnere, og særlig de som er i 
første del av sin karriere, høyest muligheten for å bruke 
mest mulig av sin tid og økonomiske ressurser til  
kunstnerisk produksjon. Stipendier som binder opp 
deres bruk til bestemte formål, som etablering av  
atelier eller verksted, materialer, reiser eller dekning av 
utstillingskostnader, er mindre attraktive  
(og kunstnerisk sett mindre produktive) enn åpne   
stipendier der kunstneren selv innretter sin tidsbruk  
og økonomi etter eget skjønn.

De minimaliserer både sin tidsbruk til andre inntekts-
givende formål, og maksimaliserer sin kunstneriske 
arbeidstid. Det store Risør-stipendiet er godt egnet for 
kunstnere med store kunstneriske ambisjoner.  
Det gir dem både økonomisk og kunstnerisk handle 
frihet, og et miljø å arbeide ut fra. Det gjelder imidlertid 
bare så lenge stipendiets størrelse holdes oppe. Om 
stipendiatene må ha inntektsgivende arbeid ved siden av 
for å tjene til eget livsopphold, synker stipendiets verdi 
– både for kunstneren og for kunstnermiljøet i Risør. 
Færre gode kunstnere vil søke.

4 Ikke bare penger
Et stipendiums verdi er ikke bare av økonomisk art. 
Stipendier har også en symbolsk tilleggsverdi gjennom 
den kunstneriske anerkjennelse som gis ved å få dem. 

Jo høyere kunstnerisk anerkjennelse som tildeling av 
Risørstipendiet gir,  jo flere gode og lovende        

   kunstnere vil søke. I kunstlivet er det slik at ingen kan 
gi andre en høyere kunstnerisk anerkjennelse enn den 
man selv har.  
Den kunstneriske anerkjennelse synker om de 
personer som evaluerer og fordeler er utpekt etter 
politiske eller andre ikke-kunstfaglige kriterier, eller om 
ikke-kunstfaglige kriterier anvendes ved evaluering av 
søkerne. Kunstnerstyringen både av Kunstparken (med 
sine utstillinger og atelierer og verksteder)  
og av stipendietildelingen garanterer en viss kunstnerisk 
anerkjennelse, så lenge rekken av stipendiater omfatter 
flest kunstnere med høy, og helst stigende kunstnerisk 
anerkjennelse etter stipendieoppholdet.  
Det bekreftes av at et par av stipendiatene har fått 
tildelt det meget høythengende ti-årige statlige  
arbeidsstipend.

Verdien av stipendiets forpliktelse til å ha en etter     
følgende separatutstilling i Kunstparken er avhengig av 
hvilken anerkjennelse det gir å ha utstilling der.  
Jo bedre ansett utstillingsprogrammet og lokalene er,  
jo mer positivt virker utstillingsplikten. For Reitan var 
det et «privilegium» å stille ut. Det er i utgangspunktet 
en styrke at Kunstparken både som utstillingssted,  
atelier- og verkstedsmiljø og stipendiefordeler er kun-
stnerstyrt, og ikke for eksempel kommunalt eller kun-
stforeningsstyrt.  
Her ligger det en utfordring – kunstnermiljøet i Risør 
må i seg selv i det lange løp ha kvaliteter som gir det 
en viss nasjonal anerkjennelse. Det er jo også en av sti-
pendiets tilsiktede mulige virkninger – at gode  
kunstnere etablerer seg i Risør-området, evt. med  
arbeidstilknytning til Kunstparken. 

Et spesielt trekk ved Risørstipendiet og miljøet ved 
Risør Kunstpark er at det preges av både kunst 
håndverkere og billedkunstnere, og at det trolig er 
kunsthåndverkerne som står sterkest i det nasjonale 
omdømme.  
Om og eventuelt hvordan det påvirker både søkningen 
og tildelingen av stipendier er ukjent for denne forfatter. 
For denne forfatter er det overraskende at stipendiene 
også kan gis til kunstnere innenfor både litteratur og 
musikk. 

5 Styret i Risør Kunstpark har flere mål 
for stipendordningen.
Er målene for stipendordningene forenlige med kun-
stneres ønske om full kunstnerisk frihet og frihet til 
fritt å disponere stipendiebeløpet? Kunstparkens mål 
er satt i kursiv nedenfor.

• Gi kunstnere mulighet for kunstnerisk fordyping  
    og utvikling.  
Det er åpenbart at denne stipendiatordningen er  
særdeles godt egnet til å gi det. 



Utstillingsplikten kan innebære en undersøkelse av  
om det har skjedd en utvikling og om en fordypning  

      er oppnådd. 

• Bidra til at kunstnere kan være bidragsytere og 
medspillere i Kunstparken og det øvrige kunstmiljøet i 
Risør og at deres kulturuttrykk kan inspirere det profes-
jonelle kunstmiljøet i kommunen. 
  
Det er altså ikke bare stipendiatens fordyping og 
utvikling, men også Risørmiljøets egen kunstneriske  
utvikling som er et mål. 

For at det målet skal realiseres bør stipendiaten og i 
iallfall noen i kunstnermiljøet i byen finner hverandre 
i et visst kunstnerisk fellesskap. Det kan på den ene 
siden bety at søkernes egnethet og Risørmiljøets behov 
i denne retningen bør tillegges noe vekt både ved utlys-
ing og utvelgelse. På den annen siden bør vel deler av 
kunstnermiljøet i Risør da ta et mer formalisert ansvar 
for å tilrettelegge en aktiv kontaktflate med den enkelte 
stipendiat; og vis aktiv interesse i det stipendiatene gjør 
som kunstnere.   
Dette målet kan derfor kreve at det ved vurderingen 
av søkerne tas flere hensyn enn bare deres rent kunst    
neriske kvalifikasjoner, og at kunstnermiljøets bidrag  
både blir presentert i utlysningsteksten og avtalt i 
begynnelsen av stipendperioden. En slik utforming av en 
stipendordning er så vidt jeg vet uvanlig i Norge, og  vil 
sikkert vekke debatt og motforestillinger. 

Vil en slik tilretteleggelse for en tettere kontakt mellom 
stipendiatene og Risør-miljøet redusere stipendiets verdi 
for stipendiatene?  
Vil det bli oppfattet som en innskrenkning av den arm-
lengdes avstand, av den kunstneriske frihet og av friheten 
til fri disposisjon av stipendiebeløpet? Det er ikke godt å si. 
Er det nødvendig å prøve, og er det verdt risikoen?

Det er to andre formål for stipendieordningen som også 
kunne oppfattes som en hemsko for stipendiatene:

• Stipendiatordningen bidrar til å profilere kommunens/            
   regionens kunstsatsning. 

• Stimulere og tilrettelegge for kunstnere som vurderer  
  å etablere seg i Agder.

Disse to formålene er av mer politisk og lokalt «kultur 
nyttig» karakter, og er nok nødvendige for å forsvare  

den relativt store årlige kommunale bevilgningen.  
Etableringer er dessuten en forutsetning for at kunstner-
miljøet i Risør skal fornye seg. Det er imidlertid ingen 
garantert følge av stipendieordningen at de to målene  
blir oppnådd, særlig hva gjelder ønsket om etablering. 

6 Utfordringer
Det er en forbindelse mellom stipendieordningen 
og kunstnermiljøet i Risør, især Risør Kunstpark. 
Forbindelsen er at det er den kunstneriske anerkjen-
nelsen Risørmiljøet har i Norge som i det lange løp vil 
bestemme hvilken anerkjennelse det vil gi å være stipen-
diat med påfølgende utstilling/prosjekt, og derved hvor 
attraktivt det både vil være å søke stipendiet og senere å 
slå seg ned i Risør eller i omegnen.

Bidrar Risørstipendiene i deres nåværende form, med 
miljøet rundt Risør Kunstpark som viktigste evaluerende 
og fordelende instans, til å gi Risørmiljøet den nødvendi-
ge evne til langsiktig fornyelse? Uten stipendiene ville det 
vært langt vanskeligere.

7 Risørstipendiene som modell for   
   statlig kunstnerpolitikk?
Dette spørsmålet leder til et annet og større spørsmål: 
Bør tildelingen av en del av de store flerårige statlige  
arbeidsstipendiene desentraliseres og tildeles av slike 
kunstnermiljøer som Risør Kunstpark representerer?  
 
Bør Risør Kunstpark selv kunne være mottaker av et 
flerårig arbeidsstipend, for eksempel for ti år?  
For å si det på en annen måte: bør den statlige kunstner-
politikken innføre noen artist-in-residence-ordninger 
som i Risør, med det formål å styrke slike miljøer?  
Desentralisering av den norske kunstnerbefolkningen, 
som til de grader er konsentrert især til Oslo, er et 
påtrengende behov.  
Da kan Risørstipendiene og Risør Kunstpark  
være et forbilde.



Collage 5 
Tone Wolf Kalstad



 O m   
 stipendiater     
    i Risør 
       



“Til byen med bilder” 
  Xylografi Sigurd Lindstrøm



 

Risør kommunes  
kunstnerstipend &  
Prosjektstipendet 
 
Risør kommune har i dag to kunststipend 
som årlig tildeles profesjonelle kunstnere 
etter søknad:  Kunststipendet er på nivå 
med statlige stipend kr 240.000.
Stipendet kan søkes av alle kunstnere 
bosatt i Norge og tildeles innen fagene 
visuell kunst, musikk og litteratur.

Prosjektstipendet på kr 40.000 tildeles 
kunstnere som bor og jobber i kommunen 
eller har en sterk tilhørighet til kommunen. 
Til begge stipendene skal søkere ha  
utdanning eller bakgrunn som kvalifiserer 
til medlemskap i en kunstnerorganisasjon. 

Under prosessen med Ny Kulturplan ble 
det fokusert på kommunens profesjonelle 
kunstpolitikk.  
En kommunes valg av ikke lovpålagte 
oppgaver er et verdivalg. Kommunens 
profesjonelle kunstpolitikk er et slikt valg. 
Kommunens kunststipend er en viktig del 
av dette valget, og gir kommunen en trover-
dighet i den profesjonelle kunstsatsningen.   
 
At Kunststipendet er nasjonalt,  gir kommu-
nen en status som har stor verdi når det 
gjelder attraksjon og regional utvikling. 

utdrag av saksinnstilling Risør kommune

I Ny Kulturplan for perioden er det  
spesielt satt fokus på Risørs rolle som 

regionens kunstby. Stipendene tildeles for 
et år, og Kunststipendet er knyttet opp 
mot gratis atelier i Risør Kunstpark.  
 
Kunstparken inneholder 14 atelierer. 
Stipendiaten blir en del av det etablerte 
kunstmiljøet i Kunstparken. Dette er en 
gevinst for både stipendiaten og det  
etablerte miljøet. 
Risør kommune nedsetter en egen 
stipendkomite for 2 år om gangen. 
(Komiteen består i år av 3 billedkunstnere 
eller kunsthåndverkere.)  
Andre fagpersoner innkalles etter behov. 
Kultursjefen er komiteens sekretær.  
Det har vært viktig at komiteens med-
lemmer har kunstfaglig bakgrunn og 
kompetanse.  
Det er spesielt at en kommune i Agder-
på Risørs størrelse har stipend av denne 
typen.  
 
En gjennomgang av sammenlignbare  
kommuner underbygger dette.  
Risør er den eneste kommunen i Østre 
Agder som har stipend for profesjonelle 
kunstnere. 



Hvorfor Kunststipendiatutstilling? 

Styret i Risør Kunstpark ønsket å invitere alle            
kunstnere som har mottatt kunst- og prosjektstipend 

for å vise kvalitetene og det kreative mangfoldet i stipen-
diatenes kunstneriske arbeider.
Rammen for å presentere stipendiatene og synliggjøre 
Risørs kulturpolitiske satsning, er en utstilling i Galleri
Kunstparken og Prosjektrommet. I tillegg til en utstilling 
med billedkunst, vil det også bli presentert musikkinnslag 
og litteratur.  
Vi arrangerer også samtaler om kunst og kulturpolitikk, 
og publiserer en digital katalog med tekster som belyser 
tematikken. Denne har presentasjoner av samtlige gjeste- 
kunstnere som har vært stipendiater i Risør.
Vår intensjon er å synliggjøre, feire og evaluere ordningen 
med Kunststipendet.
Vi har i løpet av høsten samlet erfaringer og fått tilbake-
meldinger fra kunststipendiatene om hvordan de erfarte
året som gjestekunstner. 

Vi har ønsket synspunkter på hvordan Risør Kunstpark 
og Kulturetaten i kommunen har fungert som
tilbyder og vertskap. Vi har også forsøkt å belyse kultur-
tiltakets organisering og økonomi knyttet til dagens
ordning, og sett på hvilke kulturelle gevinster ordningen 
gir kultursatsningen i Risør.
Vi ønsker å tydeliggjøre intensjonene og rammene for 
Kunststipendet til Risør kommune, og bruke dette for å
strukturere tilbakemeldingene fra kunstnerne.

Gjestekunstordningens intensjoner:
• Gi kunstnere mulighet for fordypning og utvikling.
• Bidra til at kunstnere kan være bidragsytere og  
  medspillere i Kunstparken og det øvrige kunstmiljøet i
  Risør, og at deres kulturuttrykk kan inspirere det  
  profesjonelle kunstmiljøet i kommunen.
• Stipendiatordningen bidrar til å profilere kommunen/  
  regionens kunstsatsning.
• Stimulere og tilrettelegge for kunstnere som vurderer  
   å etablere seg i Agder. 

Gjestekunstordningens rammer:
Risør Kunstpark er et kunstnerstyrt galleri og verksted-
fellesskap, og det er her stipendiaten tildeles atelier.
Gjestekunstneren har gratis atelier i et år.  
I løpet av året/påfølgende år tilbys kunstneren utstill-
ingsavtale i galleriet i Risør Kunstpark. Dersom det er 
ønskelig å forlenge oppholdet i Risør, tilbyr kommunen 
redusert atelierleie for det påfølgende året.
 
Utvelgelse av stipendiater skjer etter søknad fra  
kunstnere, og foretas av en stipendkomite oppnevnt av 
Risør kommune som fra i år består av 3 profesjonelle 
billedkunstnere/kunsthåndverkere og kultursjefen som 
sekretær.
Oppholdet for stipendiaten er 10–12 måneder. Det er 
mange som søker på stipendet.
Stipendet markedsføres gjennom annonser i Billed-
kunstneren, Norske Kunsthåndverkere og på nettsiden til 

Risør kommune og Risør Kunstpark.
Risør kommune ved kultursjefen i samarbeid med  
styret i Kunstparken, har ansvar for utvelgelse av  
kunstnere, tildeling av verksted, vurdering av tidsperiode, 
introduksjon av kunstneren i kunstmiljøet, samt legge til 
rette for stipendiatutstilling og kunstnerens presentasjon 
for kolleger og publikum.
Stipendiaten tilbys om ønskelig formidlingsavtale med den 
kulturelle skolesekken. 

I arbeidet med å evaluere tiltaket, er det gjennomført 
samtaler med:
-styret i Risør Kunstpark
-kunstnere i Risør Kunstpark
-kunststipendiater 
-kulturpolitikere
-kultursjef og ordfører i Risør kommune. 
Intervjuer og kunstnernes egne skriftlige evalueringer/
tilbakemeldinger i forbindelse med sitt stipendiatopphold, 
er begge viktige grunnlag for vurderingen, og gir sentrale 
moment i arbeidet med videre planlegging og fornyelse 
av ordningen. 

Første spørsmål som er søkt belyst: 

Gis gjestekunstnere gode muligheter for kunstnerisk 
fordypning og utvikling? 

Kunstnernes egne skriftlige evalueringer og utsagn i 
samtalene er overveiende positive om egen opplevelse 
av sted, fasiliteter og vertskap, og fremhever stedets gode 
muligheter for fordypning og utvikling.
Mange har gitt uttrykk for at de ble sjarmert av Risørs 
arkitektur, byrom og omgivelser.
Flere fremhevet opplevelsen av småbyens stillhet og 
nærheten til havet. Mange følte på ensomheten, men
uttrykte også glede over den inspirasjon og kreative 
energi de ble tilført gjennom oppholdet i Risør. 

Noen kunstnere har foreslått alternative tidsrammer og 
sterkere kontakt med kunstnerne i Risør.
Mange stipendiater fremhevet vertskapsrollen og hvor 
vesentlig denne er for et vellykket opphold. 

De er overveiende positive til hvordan de har blitt tatt 
imot av kulturetaten og kunstnerne i atelierfellesskapet i
Kunstparken. Flere stipendiater nevner den sterke 
fagkompetansen og den solide erfaringen som de eldre 
keramikerne innehar.  

Samtidig er det også slik at noen har følt seg isolert og  
sosialt frakoblet. Det var krevende å bli kjent med
kunstnere og folk i byen. Flere hadde problemer med å  
skaffe seg utstyr og materialer til sitt kunstneriske arbeid.

Andre spørsmål som er søkt belyst: 



Bidrar gjestekunstordningen til at kunstnere kan 
være bidragsytere og medspillere i Risør, og at nyere 
kulturuttrykk gjøres kjent i vårt miljø? 

Kunstnerne har definitivt bidratt til å skape og formidle 
kunstneriske opplevelser til lokalmiljøet i form av utstillinger, 
konserter og kunstpresentasjoner hvor gjestekunstneren 
har vist sine arbeider og gitt innsyn i sitt kunstnerskap.  
Stipendiatene har opplevd sine møter med Risørs pro- 
fesjonelle kunstnere og et kulturinteressert publikum 
som stimulerende og viktig.
Kunstnerne som har blitt tildelt kulturstipendet er i all 
hovedsak visuelle kunstnere. Et stipend er tildelt en  
komponist/musiker som har valgt å presentere sine verk 
på flere konserter og kulturarrangementer i Risør. 

Tredje spørsmål som er søkt belyst: 

Hvordan profileres Risør kommune og regionen  
gjennom gjestekunstordningen? 

Risør kommune har tatt en aktiv rolle som tilrettelegger 
og ønsker derfor et kulturutbytte fra stipendiatene.  
Kommunen har siden 1991 gitt tilskudd både til etablering, 
drift og aktiviteter tilknyttet Risør Kunstpark.
Det fremheves at Risør Kunstpark er en sterk merkevare 
for byen sammen med Villvins kunsthåndverkmarked,  
Risør kammermusikkfest og Trebåtfestivalen. 

Kunstparken har stor aktivitet med kunstutstillinger,  
arrangementer og verksteder med aktive profesjonelle
kunstnere. Flere av har vært med siden oppstart i1991, 
og Kunstparken er derfor nå inne i et generasjonsskifte.
Risør kommune og Kunstparken samarbeider med 
fornyelse som mål. 

To av stipendiatene har etablert seg fast i Kunstparken.
Kommunen vil benytte de verdiene og opplevelsene som 
Kunstparken representerer i sin merkevarebygging og 
næringssatsning. Risørkunstnerne mener derfor det er 
viktig for kommunen at Kunstparken får rammevilkår 
som gjør det mulig både å sikre driften og utvide virk-
somheten. 

En så profilert og profesjonell kultursatsning som  
gjestekunstordningen, bygger og styrker kommunens
omdømme som en vesentlig kulturaktør i østre Agder. 
Ordningen blir år for år stadig bedre kjent, og gjeste-
kunstnerne er gode ambassadører for byen som kultur-
arena.
Risørs kulturfestivaler har meget godt omdømme i sine 
respektive profesjonelle miljøer. 
Kammermusikkfesten ,Villvins kunsthåndverkmarked og 
Risør Kunstpark med gjestekunstordningen er en sterk 
merkevare.
 

 
Fjerde spørsmål som er søkt belyst: 

Kan stipendene stimulere og tilrettelegge for  
kunstnere som vurderer å etablere seg i regionen? 

Et vesentlig moment i Risør kommunes kulturpolitikk er 
å sikre rekrutering av unge kunstnere.
Kommunen har gjennom år sørget for at det har vært 
satset på virkemidler som etableringsstøtte/stipend,
innkjøpsordninger og formidlingsoppgaver for å stimulere 
kunstmiljøet.
I spørsmålene til våre gjestekunstnere har dette vært ett 
av de temaene som vi har ønsket respons på.
Flere har et positivt forhold til året som stipendiat, men 
erkjenner at de ikke har profesjonelle og økonomiske
muligheter til å etablere seg i Risør.
To av kunstnerne har valgt å etablere seg her, og en 
tredje kunstner som allerede var i kommunen, uttaler at
stipendet gjorde det mulig å etablere seg som  
profesjonell komponist og musiker. 

Gjestekunstordningen har så langt gitt Risør i alt ni  
nye innbyggere. 

Femte spørsmål som er søkt belyst: 

Kan vi bruke våre erfaringer, ressurser og inten- 
sjoner i arbeidet med å fornye og forbedre gjeste-     
kunstordningen? 

I Kulturetaten og Kunstparken har vi en felles ambisjon 
om å videreutvikle og gjøre kulturtilbudet for  
profesjonelle kunstnere så attraktivt og godt at det 
opprettholder sin status lokalt og regionalt, og sikre 
fortsatt økonomisk tilskudd fra kommunen og Agder-
regionen. 
Risør Kunstpark er et aktivt kunstnerstyrt fellesskap som 
har 2 gallerirom, 13 verksteder og driver bred formidling 
av billedkunst/kunsthåndverk. Kunstnerne har i samspill 
med Kulturetaten i Risør kommune i løpet av 30 år, skapt 
et stimulerende profesjonelt kunstmiljø. 

Gjestekunstordningen er med på å styrke denne kvali-     
teten ved å tilrettelegge opphold for profesjonelle 
kunstnere. 
Kunstmiljøet og stipendiatene stimuleres av det faglige 
samspillet. De erfaringene og tilbakemeldingene vi er 
kjent med i vår evaluering synliggjør hva vi kan bygge 
videre på, og hvilke kritiske faktorer som krever 
forbedring og fornyelse. 

Kommunens satsning på Kunstparken og stipendiat-
ordningen er krevende for en liten kommune med
begrensede økonomiske rammer.  
I Agder er det bare Kristiansand kommune som har en  
så aktiv satsning på kulturfeltet som Risør. 

Kunststipendiaten mottar kr 240.000,- og gratis atelier i 
Kunstparken. Etter endt stipendperiode får kunstneren
tilbud om videre leie av atelier til redusert pris i et år. 
Stipendiatene har gitt positive tilbakemeldinger om 
oppholdet i Kunstparken; de har fått inspirasjon og faglig 
fornyelse i samspill med kunstnerkolleger, et kunst-      
interessert publikum og skoleelever. 
Dette er etter vår mening en god samfunnsmessig og 
kulturell avkastning av kulturmidlene.
At søkningen til kunststipendet i Risør er økende, indi-
kerer at tilbudet er viktig for kunstnerne, og gir muligheter 
for profesjonalisering og gjensidig kulturutbytte. 



 

Pheasant-like   Magnhild Oppdøl



 

Pheasant-like   Magnhild Oppdøl

Det koster å drifte et bygg med gallerier og verksteds- 
felleskap og en stipendiatordning med administrasjon, 
utvegelse av kunstnere, vertsrolle med koblingsaktivitet 
til andre kunstnere/kunstmiljø, arrangementer, kulturak-
tiviteter og vaktmestertjeneste.
Det er et klart behov for frivillig arbeid, offentlige 
tilskudd og andre inntektsgivende aktiviteter. 

Kritiske faktorer er Risørs svake kommuneøkonomi, 
begrensede offentlige tilskudd og utbrente ildsjeler! 

Anbefalinger 

Gjestekunstordningen i Risør fremstår som overveiende 
vellykket. Kommunens kulturetat og kunstnerne i Parken 
har samlet sett gode erfaringer med mange dyktige 
stipendiater.
Ordningen med Kunststipendene i Risør har fungert 
i over 12 år, og resultatene har etter vår mening klart 
oppfylt intensjonene.
Målsettingen for kultursatsningen i Risør oppleves som 
relevant både for kunstnerne og kommunen, og en har 
nådd flere kulturpolitiske mål.
Ser en på de økonomiske rammevilkårene for gjeste-
kunstordningen, må vi si oss tilfreds med de kulturelle 
gevinstene.  

Styret i Kunstparken hevder at det er gode grunner til å 
videreføre ordningen som bør få styrkede økonomiske 
rammevilkår; fortrinnsvis gjennom økte regionale til-
skudd.
For at flere nye unge kunstnere skal velge å etablere seg 
i regionen, er det viktig å ha attraktive, bo og arbeids-
forhold i kreative og inspirerende kunstmiljø. Det er 
allerede 2 stipendiater som har etablert seg i byen. 
 
Ulike måter å organisere stipendet på: 

Stipendordninger er ikke like. Arbeidsperiodene varierer 
fra noen måneder til ett år. Noen kunststipend
spesialiserer seg innen et fagområde, andre omfatter et 
større antall skapende kunstfag.
Kunststipendet i Risør har betingelser kunstneren må 
forholde seg til; en stipendiatutstilling ved slutten av peri-
oden eller et prosjekt i samarbeid med andre kunstnere 
eller publikum. Noen av stipendiatene har donert verk til 
Risør kommune. 
En av stipendiatene som arbeider med komposisjon og 
musikk fremførte et musikkverk for publikum under
arrangementet Risør Kulturnatt. 

Kunststipendene utlyses i norske medier.  
Av 12 stipendiater har 3 kunstnere annen nasjonal bak-
grunn, britisk, svensk og dansk.
Søkere sender inn dokumentasjon, CV, planer og prosjekt 
de ønsker å arbeide med.
Kunstparken har innenfor dagens rammer ikke ressurser 
til å veilede stipendiatene i verkstedsdrift, og det forut-
settes at kunstnerne har grunnleggende erfaringer og 
ferdigheter i bruk av verkstedsutstyr.
Vi er kjent med at det i stor grad gis praktiske råd og 
veiledning ang. verkstedene fra Kunstparkens kunstnere.
Det er pr. i dag 13 kunstnere som har sine arbeidsplasser 

i Kunstparken.
Tilbakemeldingene fra stipendiatene tydeliggjør viktighet-
en av at ordningen har en god vertskapsfunksjon. Verten 
må kunne gi informasjon om stedet og ordningen, gi 
faglige råd, introdusere gjesten til kunstnere og miljøer i 
Agder, se koblingsmuligheter mellom kunstnerens arbeid 
og ressurser og peke på mulige samarbeidspartnere.
Stipendiaten må kunne søke råd og hjelp ved tilrette-
legging av utstillinger og formidlings-arrangementer. 

Tema som det bør fokuseres på: 
 
Tydeligere kommunikasjon til stipendsøkere.  
Arbeide for bedring av rutiner for stipendiatbolig.
Sikre ordningens attraktivitet og stipendiatenes  
profesjonalitet. Definere tydelig vertsansvar og prioritere
definerte ressurser til vertsfunksjonen. 
Styrke samarbeidet med Fylkeskommunen.  
Styrke promoteringen av gjestekunstnerne og Kunstparken.  
Styrke relasjonene til pressen og kompetansen i bruk av 
sosiale media . 

Ordfører og kulturpolitikere i Risør har over år vist et 
sterkt kulturpolitisk engasjement. Kulturetaten i kommu-
nen har også fremmet kunststipendene på en meget god 
måte.  
Administrasjonen og politikere i Risør kommune har alle 
arbeidet for å definere, styrke og fremme ordningen.
Kulturetaten, kulturstyret og billedkunstnerne i  
Risør Kunstparkunstpark er opptatt av å sikre langsik-
tighet i de  administrative og politiske prosessene.  
Det er viktig å sikre at dette tas inn i ny kulturplan for 
Risør og Østregionen.     
Bidrar Kunststipendiatene til at det skapes synergier? 

Villvin, Risør Kunstpark og festivalene i Risør arbeider 
med tiltak for å synliggjøre synergiene som aktivitetene i 
Risør gir.  Dette arbeidet er viktig og bør prioriteres! 

Styret mener at synlighet bidrar til å skape legitimitet,  
men at det å få en sterk allmen politisk aksept for 
kunststipendene er en større utfordring enn å få aksept 
hos kunstnere og dedikerte kulturbyråkrater! 
Det har lykkes å få vedtatt stipendene i budsjett-
forhandlingene i 11 av 12 år, så det er tydelig at dette har 
vært og er et prioritert kulturpolitisk tiltak. 

Synergiene som gis gjennom alle de profesjonelle  
kulturaktivitetene og festivalene i Risør, skaper en større
helhet hvor hver enkelt aktør tilsammen skaper merverdi 
og bygger en attraktiv kulturell «cluster». 
 
 

 Risør som kunst og kulturby



Tribute to Gunnars Käthe Øyen



22. feb. 2019  
Kulturgründer: Eirik Dørsdal  
skriver i Austagder blad om Kunstparken og kunststipend.  
 

Den utskjelte kulturgründeren  
og Kunstparken   
Eirik Dørsdal, tidligere mottaker av  
Risør kommunes kunststipend  
 

Etter å lest innlegg i AAB den siste tiden, føler jeg det 
kunne passet godt med noen få innspill fra en som 

lever i den situasjonen det blir diskutert rundt.
Jeg har selv mottatt kunstnerstipendet for noen år siden, 
og jeg har blitt i byen. Det samme gjelder for kunstfotograf 
Ole Brodersen og billedkunstner/keramiker Corrina 
Thornton. Så det at ingen blir igjen i området er helt feil. 

Jeg jobber utelukkende med kunst og kultur, og prøver 
å tilføre så mye jeg kan til byen og området jeg bor i. 
Men uten kunstnerstipendet hadde jeg nok ikke vært 
her, og kunne heller ikke tilført noe til området. Jeg er en 
gründer, og i en tid hvor jeg skulle bestemme meg for å 
etablere meg og å bli i et område, falt valget på Risør.
En av grunnene var at jeg fikk støtte av kommunen for å 
etablere meg. En støtteordning som ligner veldig mye på 
alle andre støtteordninger, som all slags næring kan søke 
om i oppstartsfaser.   
Kanskje var mine søknadspunkter noe annerledes enn 
det en annen bedrifts ville vært: der jeg har for eksem-
pel “kunstnerisk utvikling” har kanskje en annen bedrift 
“forbedring av produkt og tjenester”, men mekanikker og 
resultat er mye det samme. 

I en prosess hvor denne ordningen blir vurdert, husk på 
at vi driver med næringsvirksomhet. Det er  
sikkert noe kunst som ikke treffer alle, på samme måte 
som en del produkter og tjenester fra annen næring ikke 
treffer alle. Det er også en del utøvere innenfor kunst 
og kulturfelt som ikke kan bli i området eller gir seg, 
noe som også gjelder for andre bedrifter.   
Selvfølgelig var det også en god følelse av aksept og 
bekreftelse på kunstnerisk kvalitet å få et slikt stipend. 
Men i ettertid ser jeg at langtidseffektene var minst like 
viktige for bedriften, som for det rent kunstneriske. 

Om det nå viser seg at kommunen ikke fikk nok igjen 
for at jeg fikk stipendet, er dette i så fall noe som 

gjenspeiler hva som ligger nedfelt i retningslinjene.   
Stipendiaten gjør en utstilling etter endt stipendtid, for 
min del var det en konsert med repertoar skrevet eksk-
lusivt for dette prosjektet. Om dette ikke er tilstrekkelig 
kan det vel vurderes om man kan gjøre flere ting for å 
løfte frem kunstneren i stipendperioden.  
Man snakker da om forbedring og utvikling, noe som er 
noe helt annet enn avvikling. 

En utvikling og forbedring er dessverre vanskelig,  
avvikling er lett.
Som igjen gjelder for Kunstparken også. Det er et flott 
bygg, men det hadde også hatt godt av utbedring og 
utvikling. Det fungerer fint som atelier og utstillingsrom, 
men publikumsbruken gjennom uka og bredde i tilbud, 
kunne sikkert blitt styrket. Forslagene angående alternativ 
bruk av huset, er jo ikke nødvendigvis motstridende,  
men kunne jo til og med vært styrkende! Men igjen, noen 
må tenke, brette opp armene og finne gode løsninger. 

En siste ting vi skal huske på, er at vi har tradisjon for 
bredde i norsk kulturpolitikk. Målet er å skape livskvalitet 
gjennom tilgjengelighet og synliggjøring. Kvaliteten skal 
være høy for at kunst og kultur har verdi, og gjennom å 
forbedre arbeidsvilkår og muligheter for god produksjon 
opprettholdes dette.  
Bredde betyr ikke bare antall mennesker involvert, men 
også spekter fra amatør til profesjonelle aktører. 
Så forslag om å fjerne atelieer, galleri og tilskudd til en 
gruppe aktører skaper ikke mer bredde,  
heller det motsatte.
Med håp om vilje og mot til å tenke store konstruktive 
tanker.  Velg den vanskelige veien, tenk de ekstra tankene, 
da blir resultatet bedre.

Tribute to Gunnars Käthe Øyen



 Stipendiater  
       i en liten hvit by
Corrina Elen Thornton     Terje Vestervik     

Corrina Elen Thornton Født i Wales og kom fra Bergen til Risør som 
kunststipendiat i 2015, og arbeider med keramikk, tegning, video, 
tekstiler, tre og andre typer materialer.  
Corrina er assisterende professor i fokusområdet keramikk og leire 
ved Universitet i Bergen. Etablert med versksted og bolig i Risør.  
Corrina mottok Statens 10 årige arbeidsstipend i 2016 
 
          “Arbeidet mitt er konsentrert om tre hovedtema;  
                            sted, materie og selvbiografi.” 

Jeg ble kjent med Risør kommunes kunststipend  
 gjennom venner. En venninne Merethe Hoel hadde en 

stilling her i prosjektrommet. Hun søkte også stipendet, 
men fikk det ikke, men hennes ekskjæreste Erik Friis  
Reitan fikk stipendet. og derfor hørte jeg om stipendet 
her.Jeg så en utlysning- det tror jeg var på Facebook, og 
det ble delt blant studenter på Kunsthøyskolen.

Jeg søkte stipendet og det var flere grunner til det. 
Jeg hadde 3 jobber, og jeg gjorde så mange utstillinger. 

Det var en luksus å stille ut så mye når jeg tenker tilbake 
på det nå, men det var allikevel alt for mye. 
 
Av de mange jobbene mine på den tiden, var en av dem  
å kjøpe inn matvarer og lage lunch for et arkitektfirma, 
en annen var å være frivillig hjelp i verkstedet BLOKK 
som vi startet i Bergen, i tillegg arbeidet jeg med Mas-
teroppgaven. Det var alt for mye. Jeg var helt på kanten 
av det jeg kunne makte, og var også lei av å bo i Bergen; 
hvor 70% av tiden min gikk med til alle andre ting enn 
kunstnerisk arbeid. Jeg følte jeg ville ha rom til å jobbe 

og leve på et roligere sted, for å kunne konsentrere meg 
mer om arbeidet mitt. 
Jeg vil si at jeg var i etableringsfasen som billedkunstner når 
jeg søkte stipendet , men rett etter det forandret det seg, 
når jeg ble tildelt det 10 årige arbeidsstipendet fra Norske 
Kunsthåndverkere. 
I stipendsøknaden min søkte jeg med helt nye arbeider. Jeg 
hadde lyst til å jobbe mere autobiografisk og interaktivt. 
Jeg ville jobbe med både lette og tunge tema, men også 
med prosjekter som kunne bringe mennesker inn i  
arbeidet og videreføre min skulpturelle praksis. 
I den perioden jeg søkte, arbeidet jeg mye med steds 
relatert kunst; og det handler veldig mye om mitt forhold til 
steder og stedets historie.  
Jeg ville ut av den måten å arbeide på å trekke folk inn i det 
jeg var opptatt av.Ting som går i stykker. Failure. 
Det var i sammenheng med mitt forhold til steder og om 
ting vi frykter. Redselen for å mislykkes.   
At vi må tåle det å mislykkes.



 Stipendiater  
       i en liten hvit by
Corrina Elen Thornton     Terje Vestervik     

Da jeg kom her i 2015 hadde jeg nettopp stilt ut på 
CODE, hvor jeg hadde en stor installasjon  

«I thought laughter would flow like water» Det var som 
et installasjons spill hvor du har alle disse mulighetene 
som bare vil fungere i en bestemt periode.  
Å være åpen for feil er ikke så vanskelig, det å gjøre seg 
sårbar og å tåle å feile er krevende. 

I stipendperioden arbeidet jeg veldig mye i verkstedet og 
reiste ofte frem og tilbake til Bergen hvor jeg fremdeles 
underviste på Kunsthøyskolen. Jeg besøkte også Joel noen 
ganger. Han bodde i Storbritannia. 
Tilbake i verkstedet i Risør var det arbeide, arbeid ,arbeid.  
 
Av tidligere stipendiater i Risør kjente jeg bare Erik, han 
er PAG kandidat i Bergen. Nå er vi kolleger på Kunst 
høyskolen/ Universitetet/i Bergen. 
 
Risør var en hvit flekk på kartet. Jeg hadde aldri vært her 
før. Jeg visste at det var et rolig sted. Kunstmiljøet i byen 
kjente jeg heller ikke- hadde kanskje hørt om Villvin og at 
Villvin var orientert mere mot kunsthåndverk enn det jeg 
arbeider med. Jeg kjente heller ikke til noen av de andre 
billedkunstnerne i byen.  
Det var stipendet som var avgjørende. 
 
Når jeg fikk atelier i Kunstparken ble jeg overrasket over 
at det ikke var en vask i rommet. Det var vanskelig, men 
fungerte allikevel ok. 
Jeg ville prøve ut nye materialer og finne andre måter å 
arbeide på; så mangel på vann og vask hindret meg ikke i 
det arbeidet jeg ville i gang med. 
Jeg elsket virkelig huset jeg fikk leie i Steinramla, det var 
så nydelig. Fantastisk! 
Jeg ønsket å kjøpe det, når det ble lagt ut for salg, men 
hadde ikke råd til det. Da vi fikk lånet fra Husbanken 
kunne vi klart det. Lånet ville ikke være stort nok til å 
lage et ordentlig hus for en familie. 
I Bergen betalte jeg 5700 pr mnd i husleie så i forhold til 
det betalte jeg mye mindre. 
Jeg måtte reise tilbake til Bergen flere ganger for å ha en 
tilstrekkelig inntekt. Stipendet dekket ikke alle mine ut-
gifter. Det hadde vært fint om det var en bolig for  
stipendiatene. Det er jo så mange tomme hus i Risør.  
Huset vi leide var et sommerhus. 
 
Jeg var veldig sky og sjenert så min kontakt med kun-
stmiljøet i Risør var vanskelig.Jeg prøvde virkelig og 
snakke norsk, men jeg var ofte ensom. Min norsk er så 
dårlig så jeg var flau og sjenert. Jeg jobbet veldig mye på 
verkstedet, på Virk og på Kunsthøyskolen i Bergen og fikk 
ikke så lett kontakter i Risør. 

Det tar lang tid å bli venner med folk i Norge. Særlig hvis 
folk kommer fra andre steder. Dette er en hard dom.  
Litt senere inviterte Bibiche meg på middag og det var 
koselig. Stipendiaten trenger å bli inkludert i hjemmelivet 
til noen, spesielt som meg hvis man er litt sky. Det kan 
være veldig skremmende å komme til en by som Risør, 

uten å kjenne noen. 
Det er kanskje litt mere britisk å bare invitere noen inn 
på en kopp kaffe eller te og bli venner med dem. Det er 
kanskje litt vanskeligere i den norske kulturen. 
 
Det er veldig viktig at stipendiaten blir tatt imot og  
ønsket velkommen, at det  er en kontaktperson som 
hjelper til med å skape kontakter i det sosiale miljøet. 
Ellers kan de eneste kontaktene være de du treffer i  
kassa på Matkroken.  Jobber man alene på verkstedet,  
er det fint å bli litt mere inkludert. 
Det er jo fremdeles lettere å gå på byen for en mann enn 
en kvinne. Jeg tror Bibiche og familiens omsorg for meg 
var en viktig faktor for at jeg ble i byen og senere  
etablert meg her med egen familie. 
 
Jeg kjenner to av stipendiatene. Maria Johnsson som  
arbeidet med et relasjonelt sosialt prosjekt fikk lettere 
kontakt med folk i byen, og Terje Vestervik har flyttet til-
bake til en by han kjenner fra skoletiden med venner og 
familie.

Når du kommer til Risør som stipendiat er det krevende 
å få tak i materialer -  vite hvor og hvordan.  Bestiller du 
noe utenbys kan det være store transportutgifter.  
Har du ikke bil kan det fort bli 1000 kroner for å få noe 
fraktet hit! 
Stipendiaten bør få en liste med adresser til forhandlere 
hvor de kan kjøpe materialer og kunstutstyr. 
Det hadde vært fint å kunne spørre noen på huset om 
råd og hjelp,som kjenner hvilke utfordringer man har 
som kunstner i Risør.

Kunstnerne i Risør er individualister og jobber ikke så 
tett sammen. I kunstparken var det situasjonen enda 

mere når jeg kom, enn nå. 
Å bli kjent med folk i huset og hva de jobber med er 
krevende. Huset er ikke så inkluderende som det kunne 
vært.  Vi kunne ha studiobesøk for å snakke sammen om 
vårt arbeid. Jeg synes det bør være flere aktiviteter som 
kunne samle kunstnerne. 
 
Jeg arbeider med mange materialer og teknikker og det 
er mange muligheter her i Kunstparken. 
Savner muligheter for jobbe med trearbeid, og ville likt å 
kunne bruke grafikkpressa og utstyret i det verkstedet. 
 
Pandemien og Civid 19 har kanskje også fått oss til å 
verdsette de muligheten vi har for å kunne støtte  
hverandre og å gjøre ting sammen, som å dele utstyr og  
erfaringer. 
 
I stipendiatperioden fokuserte jeg på å konsentrere meg 
om arbeidet, og stilte kun ut i Galleri Puls i Nordheimsund. 
Jeg arbeidet og arbeidet iherdig og viste de verkene jeg 
hadde skapt i stipendiatutstillingen i Kunstparken. 
Jeg åpnet min utstilling 3 uker før Espen ble født.  
Det gjør jeg ikke igjen! Ikke noe var klart! Ikke la noen 
andre stipendiater gjøre det!  



Jeg burde ventet til etter fødselen.

Når jeg tenker på utstillingen min, var jeg faktisk litt  
skuffet. Jeg ville ha laget flere verk.  Verkene var helt 

nye. Jeg viste også et helt nytt samarbeidsprosjekt, noe jeg 
ikke har arbeidet med før. Gallerirommet i Kunstparken er 
et stort rom og jeg ønsket å kunne vise flere arbeider. 
 
Det er helt klart at året i Risør hjalp meg til å bli en  
etablert kunstner og det har påvirket mitt nettverk.  
Når du bor utenfor Bergen eller Oslo er det helt klart 
vanskeligere å få utstillingsmuligheter. Det er en risiko 
å ta et år vekk! Det å stifte familie og barn gjør det 
krevende. 
 
Bor du utenfor de store hovedsentra for kunstpraksis,  
blir du ikke så lett synlig og tenkt på. 
Er du eldre og ikke lenger så ny og frisk ,blir det også  
vanskeligere. 
Så ja! Jeg har en hel bag full av ting som gjør det krevende 
Mange erfarer at karriere bygging blir vanskeligere for de 
som flytter ut av store bysentra. 
Du må jobbe mye hardere for å få utstillingsmuligheter i 
de mest attraktive visningsstedene. 
I Oslo og Bergen er det veldig forskjellige nettverk og 
det er interessant at det er så mange av kunsstipendia-
tene som kommer fra miljøet i Bergen. Det er litt rart.  
Hva er det?

For min del kommer jeg fra en liten landsby og trives 
med det. Jeg konsentrer meg best på et lite sted. Ikke 
som i Bergen! Det var overhode ikke et sted jeg kunne 
tenke på å etablere meg. 
Nettverkets betydning legger jeg ikke så vekt på. Jeg må 
finne en balanse. 
Kulturrådet fokuserer på at alle kulturmidlene ikke  bare 
skal tildeles kunstnere som bor i Oslo.  
Det er en sterkere bevissthet rundt dette nå. 
 
Noen sier at stipendiatene blir kulturpolitiske gisseler 
som får støtte til sin virksomhet dersom de flytter vekk 
fra sitt etablerte miljø, og stipendiatordningene er veldig 
forskjellige i Storbritannia og Norge. 
De har et helt annet system for Artfunding. Stipendet er 
vanligvis knyttet til at kunstneren gjør noe rettet mot 
kulturtiltak i kommunen. 
Jeg ble virkelig overrasket da jeg fikk 3 årig arbeidssti-
pend fra Norske Kunsthåndverkere og det eneste jeg 
var forpliktet til å gjøre, var å sende en rapport om hva 
jeg holdt på med. Som mottaker av et lignende stipend 
i United Kingdom hadde jeg måttet skrive side på side 
med rapporter over bruken av stipendet, beskrive mitt 
arbeid med Community workshops for barn, eldre og 
inkludering. I en slik situasjon kan man føle seg som et 
gissel! Når stipendiene tildeles i Norge handler det kun om 
kreativitet og kunstarbeid. 
Jeg tror alt handler om å skape seg en situasjon som gir 
livskvalitet. Å kunne leve lykkelig og kunne leve som 
kunstner. 
Livet i Bergen ble for mye for meg.  Jeg fant ikke livs 

kvalitetene jeg trengte der. Det å alltid måtte være i 
byen, de krevende kostnadene for studio og bolig, og 
vestands-klima. 
Det som er krevende med å bo her, er at de økonomiske 
mulighetene er begrenset. Bergen er en kommune som 
har en rekke stipender som ikke finnes her. 
Oppsiden av å etablere seg i Risør er livskvaliteten jeg 
nå har. Jeg ville aldri kunnet kjøpe et hus og brukt de 
mulighetene som nå gis, som å leie et verksted, dra på 
rideturer, og bruke naturen som er lett tilgjengelig. 
Alt dette oppveier totalt utfordringer som et begrenset 
nettverk og kunstmiljø. 
I min hjemby er det ikke noe profesjonelt kunstmiljø, 
men det finnes profesjonelle kunstnere i Wales. 
Rett i nærheten ligger Abriowitch Art Center og noen 
andre kulturtiltak. 
Det finns en kunstskole tilsvarende Kragerø kunstskole. 
I Wales er det også noen pottemakere. Wales deler ut 
kunststipend. Noe de har i Wales som er en riktig god 
ide er en kunstrute hvor man kan besøke profesjonelle 
som arbeider med tekstil, keramikk eller billedkunst i 
sine hjem. Det er organisert slik at du kan kjøre rundt å 
besøke de forskjellige kunstnerne i sin verksteder i løpet 
av en helg. 
Wales gir mer støtte til kunst enn de gjør i England. 
 
Jeg har enda ikke blitt godt kjent med kunstmiljøene i 
Kristiansand og Agder.  Kunstnersenteret i Kristiansand 
har noen av mine arbeider og jeg har deltatt på  
Sørlands-utstillingen i 2 år.  Jeg ble også antatt i år. 
Jeg har en veldig god venn i Kristiansand, vi studerte  
sammen, jeg ser ham ikke så ofte som jeg gjerne ville.  
 
Som student var jeg veldig heldig, som hadde en professor/
mentor som støttet meg kunstnerisk og som bygget meg 
opp i institusjonen, og til å bli professor.  
Hvis du ikke har den personen eller en kurator som 
velger deg ut, og støtter deg i å skape en karriere er det 
veldig krevende. Anne Helen Mydland var en slik person 
for meg. 
Den støtten er spesielt viktig hvis du kommer fra en bak-
grunn som ikke kan gi deg solid økonomisk støtte.  
Du klarer det bare ikke,om du i tillegg etablerer deg med 
familie og barn! 
Derfor er stipender som Kunststipendene i Risør så 
viktige, for de gir muligheter til de som ikke har sterk 
økonomisk støtte fra familien.Dersom vi ble tildelt en 
bolig eller leilighet ville det vært mye enklere for stipen-
diatene. 
Det som var avgjørende for at jeg etablerte meg i Risør 
med hus, sønn i barnehagen og studio i Kunstparken var 
rett og slett at jeg virkelig likte stedet. Noe annet jeg 
også syntes var fint med Risør var måten flyktningene 
som kom hit ble tatt imot på.  
Dette er et sted hvor folk ser andre mennesker. 
Risør  føles som et vennlig  sted, et sted med omsorg. 
Hvis du kommer som flyktning og ender opp i en by som 
Bergen – så er stedet for stort ,til at du blir sett av andre 
mennesker.



Jeg foretrekker helt klart små steder og synes ikke  
Arendal eller Kragerø er så attraktive. 

   Det er en vennlighet i denne byen. En hendelse som  
virkelig berørte meg i Corronatiden var at jeg postet på 
Facebook at vi var i karantene. så  et par dager senere ringer 
det på døren og det kommer noen for å levere Pizza! 
Det var noen restauranter som organiserte at folk kunne 
gi et måltid til noen som satt inne i karantene og trengte 
en hyggelig overraskelse. 
Vi var en av de heldige familiene og det var et lykketreff- 
for vi var virkelig sultne! 
Det var en overraskelse som berørte meg.  Vi hadde ikke 
spurt om det. De brydde seg om noen som bodde i byen, 
selv om de ikke kjente oss. 
Kultursjefen har jeg ikke kontakt med nå, men jeg har 
hatt det.  Vi har fått vare-heis, jeg har nå vask på rommet 
og det blir gjort ting i og rundt huset.  
 
Noe jeg vil si er veldig viktig for en kultursjef er å ta seg 
tid til å forstå og verdsette alle personer og kulturelle 
aktører i byen og vite hva de holder på med. 
Det betyr ikke noe om de er unge eller gamle men å se 
at alle har noe verdifullt å bidra med til hele kulturmiljøet 
i Risør.   

At kultursjefen faktisk er oppdatert på hvem som gjør 
hva – som synger, maler hjemme, eller er frivillige;  
og se verdiene til alle sammen.  
Gi alle den verdsettelsen som de fortjener og ikke bare 
velge ut noen som er virkelig spennende. 
 
Stipendet deles nå ut med en varighet på 10 måneder og 
dersom målet er at folk skal bli i Risør er det viktig at det 
har den lange tidsperioden det har i dag.  
Det kan være kortere og kanskje passe for unge single, 
eller en familie med barn, men vil man at stipendiaten  
virkelig skal engasjere seg i samfunnet, bør det være 
samme varighet som i dag.  
Det kunne også være spennende og åpne for stipendiater 
fra utlandet. Istedet for et år kunne det tildeles flere  
kortere stipend til flere kunstnere. 
 
Noe som var viktig for meg var at atelier og min første 
bolig ikke var i samme område i Risør. 
 
  “Jeg tenker ofte på hvor fantastisk det var å bo i den  
  historiske delen av byen, i Steinramla på Tangen.” 
 
 



Terje Vestervik fra Songe i Tvedestrand studerte i Bergen, og kom til 
Risør som kunststipendiat i 2016.Han arbeider med tegning, maleri, 
innstallasjoner, grafisk design, animasjon og illustrasjon.

Terje Vestervik fikk stipendet i 2016 og flyttet inn  
i   studio i kunstparken i April og har nå valgt å  

etablere seg som billedkunstner i Risør.  
Leieavtalen til studio i Kunstparken er forlenget og Terje 
arbeider med en ny tegne-utstilling i Prosjektrommet. 
Utstillingen åpner 10 april. Han forteller om året som 
stipendiat, og om det å være billedkunstner i en liten hvit 
by øst i Agder  
 Jeg ble kjent med Risør kommunes kunststipend via min 
søster Anita Vestervik. Hun hadde begynte i jobb som 
bibliotekar i Risør og la merke til at stipendet var utlyst. 
Hun kontaktet meg med en gang og sa at «nå må du 
komme i gang å skrive søknad» – så ja, da var det rett og 
slett bare å søke.   

Det var jo tilfeldig, men samtidig et ekstra steg i riktig 
retning; til noe jeg allerede hadde tenkt på.  
Stipendet gjorde beslutningen lettere for meg.  
De siste fire åra før jeg kom til Risør bodde jeg i Oslo;  
og jeg har jo alltid hatt tanker om å flytte hjemover igjen

I Oslo delte jeg studio med fem andre.  Jobbet i helse- 
vesenet. Faglig jobbet jeg mest med tegne og design 
oppdrag, og noe med kunst-tema.  
Når jeg søkte stipendet var jeg klar for noe nytt!  
Noe annet enn det lille studio og kollektivet i Oslo. 
Ja, jeg var klar! Jeg var overmoden!  
Jeg hadde aldri søkt stipend før. Når jeg nå skulle beskrive 
aktuelle prosjekter i søknaden, tok jeg med alt. 



Søknaden hadde en slags paraplyform over hele  
kunstnerskapet mitt.  Jeg hadde ikke stilt ut siden  

masterutstillingen, så jeg bomba stipendkomiteen med en 
overveldende menge planer, prosjekter og billed -ideer 
innen hele fagområdet mitt. 
Jeg vet lite om hvorfor jeg fikk stipendet og om de 
øvrige søkerne, jeg kjenner jo til hvem som var i  
stipendkomiteen; men ikke hva de la vekt på i stipendiat-
innstillingen.

Økonomien min når jeg søkte var ganske grei.  
Jobbet  i helsevesenet. Det ga et økonomisk grunnlag.  
Den resterende tiden jobbet jeg med grafisk design og 
illustrasjoner. Jeg hadde en ganske god situasjon, nok til 
å betale husleie, mat og regninger. Resten av tida og pen-
gene, brukte jeg på kunst.  
Jeg ble veldig positivt overaska når kultursjef Jorunn Bøe 
ringte meg og fortalte at jeg var innstillt  som  
stipendiat, og enda mere da jeg senere jeg fikk tildelt    
atelier-rommet.  
I Oslo delte jeg studio sammen med  5 andre og jeg fikk 
ikke lov til å lage lyd, jobbe netter, eller snekkre. 
Så plutselig å komme hit i et studio som var like stort 
som det vi 6 hadde delt.  
Ja, det var deilig å få armslag!  
På Solsiden fikk jeg leie en bolig gjennom familien.  
Oldemors leilighet i Buene. Der bodde jeg sentralt. 
Å komme inn i kunstmiljøet i Parken, var ikke vanskelig. 
Ble fort kjent med folk i lunsjen, fint å ta del i hyggelige 
samtaler og gode diskusjoner.  
Samtidig er det jo ganske individuelt å jobbe som  
kunstner, en todelt situasjon. 
Jeg ble inspirert av kunstnerne på huset selv om det er 
mye grått hår her, men en skal absolutt ikke under 
vurdere all den kompetansen som finnes i Kunstparken.  
Jeg kjente jo godt til Risør som sted. Jeg gikk jo  
videregående her. 4 år på Hønseheia. Tegning form farge. 
Jeg kjente Risør som by og har venner fra den tida ,men 
alle har flytta vekk. Selv om jeg har kommet tilbake til en 
forsåvidt kjent by, er det jo 15 år siden jeg har bodd her!  
Jeg kjente noe til Kunstmiljøet i byen gjennom åra på 
tegning form farge og vi gikk ofte på utstillinger. Villvin 
kjente jeg jo også til. I Kunstparken har jeg vært mye, for 
å se på kunst. Vi fulgte også med utstillingene i smågalle-
riene, som Villvin galleriet i Bakgården.

Av Risørkunstnere kjente jeg jo til Ola Steen, strekene i 
kobbergrafikken fasinerte meg. 
Kattene imponerte meg. Ellers hadde jeg ikke mye kjenn-
skap til andre billedkunstnere. 
Av de yngre kjente jeg fotograf Ole Brodersen som var 
stipendiat året før meg- vi var jo kamerater i yngre år. 
  
Corrina som nå er etablert her var stipendiat 2 år før 
meg, hadde jeg sett på forskjellige fester Bergen bla 
i Eilert Sundts gate - uten at vi da kjente hverandre, 
men vi gjenkjente hverandre når vi møttes i  
Kunstparken.

De økonomiske rammene som stipendiat, var gode.  
Jeg hadde jo aldri sett så mye penger før! 

Tohundreogtredve tusen som jeg fikk, det er jo allikev-
el ikke så veldig mye penger. En halv vanlig årslønn. 

Jeg klarte meg, men jeg jobbet litt ved siden av. Alt går! 
Det er jo relativt billig å leie bolig i Risør. Det hadde ikke 
nytta å være stipendiat et år i Oslo, med den samme 
økonomien. 

Noe av det jeg nå kunne få til i min nye arbeidssituasjon 
var å jobbe mere romlig og helhetlig med arbeidene. 
Ikke bare med et og et arbeid, men jobbe med rommet 
i tillegg. Nå fikk jeg et overveldende stort rom hvor jeg 
også kunne jobbe med møbler og installasjoner.  
Spennende at maleriene og tegningene ble satt i en 3 
dimensjonal sammenheng.

Helt fra starten av hadde jeg fokus på at skulle vise en 
stipendiatutstilling.   
Jeg ble vist gallerirommene. 150 m²!  
Det var overveldende! Her skal du stille ut!  
Jeg måtte ta en runde med meg selv og tenkte - Nå har 
jeg mulighet til å gjøre akkurat det jeg vil. I et helt år. 
  
Jeg hadde ingen fast plan, meninger eller substans i for-
hold til hva utstillingen skulle handle om. Substansen var 
rett og slett at jeg ville vise det jeg har skapt av kunst det 
året jeg har hatt som stipendiat i Risør 

Det var krevende å montere arbeidene mine, men en 
ide funka. Jeg flytta rett og slett hele studio ned i galleri 
rommet. Her er jeg! 
Utstillingsåpningen og møte med publikum var en 
overveldende opplevelse. Så mange positive mennesker. 
workshopen med tegneaktiviteter for skolebarn var også 
en god erfaring. Barnas tegninger ble montert rett på 
vegg i galleriet og det var en skikkelig kontrast til mine 
egne arbeider. 
Jeg trives veldig godt med å formidle til  barn og unge. 
De er jo så takknemlige når de prøver ut det jeg gir de 
innføring i. Jeg planlegger flere workshops for barn og 
unge.I en av søknadene mine til Kulturrådet beskriver jeg 
hvordan jeg vil bruke midler til lignende aktiviteter. 
      
Jeg fikk vite at stipendiatene i tillegg til utstilling også 
måtte holde en “Artist talk” for kolleger i Kunstparken og 
publikum. 
Det synes jeg var veldig fint. Ikke bare det å snakke om 
egne arbeider. men diskusjonene og responsen fra 
kunstnerkolleger var god. Jeg fikk presentert mange av 
de tingene jeg har jobbet med og, snakket mye om den 
dialogbaserte metoden jeg brukte i Masterprosjektet 
mitt i Bergen.  
Jeg fikk snakket om dialogen mellom tekst og bilde,  
for det har jeg jo egentlig tatt med meg hele veien.  
Jeg skriver nesten alltid inn tekst i bildene for å skape en 
selfi, et uttrykk eller en absurditet. Tegningen styrer alltid 
hva slags tekst som skrives inn i tegningen. 
Når man former en tegning kan tegningen fort si noe 
annet, så jeg supplerer det med tekst. Kontrapunktisk . 
Det var fint å dele dette med folk på huset.



Helt fra jeg fikk vite av kultursjefen at jeg var tildelt  
stipendet og videre i året var det veldig bra oppfølging 

og kontakt med kultursjefene i Risør. De var akkurat i et 
skifte. Jeg møtte først Jorunn Bø som gikk av med pensjon 
på nyåret, og senere Thorolf Kroglund. Jeg har hatt veldig 
god dialog og støtte fra begge. 

Året som stipendiat og tiden etterpå har påvirket meg 
veldig sterkt.

Jeg har i grunnen alltid ønsket å ha det økonomisk stabilt. 
Nå jobber jeg igjen i Helsevesenet, for å tjene penger så 
jeg kan jobbe med kunsten min uten å måtte tenke på de 
økonomisk rammene. 
Jeg skulle ønske at den brøken var motsatt. Realitetene 
og regningene kommer, og jeg kan ikke å lage kunst når 
jeg er blakk, nedstemt og fortvilet.  
Mange spør hvordan jeg holder ut å jobbe i helsevesenet 
og ikke lage kunst.  Jeg svarer at det er mange kunstnere 
som har to jobber og at de rendyrker det ene og ikke 
det andre.

Jeg stortrives i helsevesenet og hvis jeg skulle sittet her 
og kun jobbet med kunst, hadde jeg fort begynt å surre. 
Jobben i helsevesenet og det å jobbe med mennesker gir 
meg en pause; og får meg på andre tanker. Studio er på 
en måte min lekeplass – her kan jeg få lov til å gjøre  
akkurat det jeg vil.

Alle kunstnere har mentale prosesser hvor de arbeider 
med tema både bevisst og ubevisst.  
Hvis jeg har fått en egen ide eller et designoppdrag fra en 
kunde og blir distrahert av annet arbeide eller andre ting, 
så ligger de andre kunst-ideene der som surdeig.  
De koker!

Det siste halvåret hvor jeg nå er etablert med det samme 
studio, prøver jeg å finne rytmen mellom kunstarbeid og 
miljøarbeiderjobben. Det har vært krevende og litt  
lammende. 
Erfaringene med Stipendiatutstillingen, Sørlandsutstill-
ingen og planene for en ny utstilling gir mange ideer som 
jeg kan videreutvikle. 
Jeg arbeider med to utstillingstema.  
Den første ideen er «How to build  a bike» med Terje 
Vestervik. Den andre er å jobbe med tema Covid 
Coronatiden preger alt.  Jeg har laget Origin of Covid det 
er alt det jeg har klart og lage   
Å skape kunst i Corronatiden er som å lage kunst i Jula. 
Alt blir bare Rødt og Grønt 
 
Det er jo mange som jobber med politisk eller kommen-

terende kunst. Jeg jobber jo forsåvidt kommenterende, 
men basert på egene frustrasjoner over mange ting.  
Ikke at du må ha et stort politisk tema. Mere små senarier 
som jeg går å irriterer meg over.  
Jeg liker at tegningen mine er folkelige og at det jeg vil 
uttrykke, og publikums oppfatninger; kan være ganske 
adskilte.  Av og til bli jeg mistolka for tekster jeg skriver i 
tegningene mine, og det synes jeg er kjempemoro!  
Jo mere avvik det er fra min tankegang til betrakterens 
tankegang, jo bedre funker det. Målet er at bildene jeg 
skaper kan stå for seg selv og ikke trenger å forklares. 

Tegningen skaper en slags form for nysgjerrighet.     
Det er en banal tankegang, men jeg synes kunst skal 

være tilgjengelige for alle, ikke bare for noen! 
Hvis kunsten har en opphøyet funksjon, så er den ikke 
tilgjengelig i det hele tatt. Kunst er jo som all annen  
kultur. Den skal kunne oppfattes av bikkja i gata. 
Hvis en jobber hardt for å skille seg ut- så kommer en 
aldri til å skille seg ut. Alt er jo stort sett gjort fra før.  
Det handler om å oppleve og være i kontakt med  
nysgjerrigheten og følelsesregisteret sitt.

Bare en er ærlig og oppriktig med seg selv og x antall 
år med arbeid, så kommer den personlige kunstneriske 
stemmen av seg sjøl 

Jeg kan jo forstå at om en kommer som stipendiat fra 
Trondhjem eller Bergen, eller et eller annet sted; og ikke 
har noe kjennskap til Risør- så er det helt klart krevende.  
 
Det å få stipendet er jo ikke akkurat noe som skjer hvert 
år så hvis man får et stipend - så griper man tak i det.  
Stipendiater som har sitt miljø, venner og bekjente i  
andre byer, de har det vanskelig. Ikke alle finner at  
miljøet og ideene i Kunstparken er interessante å  
forholde seg til. 
Det er jo ikke slik at man bare griper tak i pengene og 
forsvinner. Det handler om det sosialdemografiske.  
Ikke bare miljøet rundt Kunstparken, men å få sosiale 
kontakter i Risør by også. 
Selv for meg å komme tilbake etter 15 år - få et lite studio 
-  å så skulle klare seg. Det koster sin mann!  
Det tar litt tid ikke bare å skulle etablere seg, men også å 
finne bekjentskaper.  
 
Ja, jeg har jo hatt et liv før, men nå har jeg starta helt på 
nytt. Det er jo noen som har kjennskap til meg. Man  
ønsker å være der man er kjent. Jeg for min del  
syntes det var veldig spennende når jeg kom til Risør,  
fikk nøklene og stod her.  



Fra det tidspunktet så kunne jeg bestemme meg- nå 
skal jeg være den billedkunstneren og ingen stiller 

spørsmål ved det. Et øyeblikk av frihet.

Jeg tok imot stipendet fordi jeg hadde lyst til å komme 
hjem til Sørlandet. Jeg var ferdig med storbyssituasjonen. 
Dersom jeg skulle ta imot et nytt stipend måtte det kun 
være for et par måneder og kanskje på en mindre sted,  
i en bygd, et eller annet sånt. 
 Trondhjem har jo vanvittig fine ordninger, men jeg er 
ikke der. Det optimale hadde vært et stipend for å kunne 
fortsette å utvikle kunsten her i Risør  
Jeg ønsker og få anledning til å stille ut i andre byer.  
Det ville være fint å kunne komme seg ut. 
Jeg har lite kjennskap til andre kunstmiljøer i Agder.  
Jeg følger med på noen fra min generasjon.

Jeg flytta fra til Bergen fra Sørlandet når jeg var 19 år 
og jeg visste ikke mye om det å være billedkunstner.  

   Jeg ble kjent med kunst og kultur på Tegning form farge 
på Risør videregående skole og hadde opplevd mange 
utstillinger; men hele tilnærmingen og modnings 
prosessen med å jobbe med det sjøl, gjør det annerledes. 
Etter hvert fanger du opp flere navn og kunstnerskap i 
miljøene og på nettet. 

Jeg har mere kjennskap til kunstmiljøene i Oslo og     
Bergen, enn det jeg hittil har til kunstnere i Agder.

Det er jo annerledes når jeg blir nå blir kjent med stadig 

flere billedkunstnere. Noe så nærliggende som kunstnere 
på Borøy, Sandøya, Lyngør og i Tvedestrand.   
Man merker at det er mange flere billedkunstnere, enn 
det jeg hadde forventa i Østregionen 
Jeg er med i galleristyret i Kunstparken, og i arbeidet 
med å forme utstillingsprogram får jeg en stadig større 
oversikt over interessante  kunstnere.

I 2020 ble jeg antatt på Sørlandsutstillingen, det var spen-
nende. Da ble jeg synlig.  
Jeg har jo sett Sørlandsutstillingen før og jeg viste at det 
vanligvis er en utstilling hvor mange verk stilles ut i  
relativt små lokaler. Jeg var bevisst det når jeg søkte.  
Jeg søkte med flere arbeider, men det var den store  
veggen med mange små tegninger som ble antatt.  
Tegneveggen funka og det var jo et synlig arbeid i den 
sammenhengen. 
 
Jeg ville at tegningene skulle fungere skulpturelt, og da 
måtte veggen være stor for å få det riktige «vulgære» 
uttrykket og gi mye informasjon, for å få det til å vibrere. 
Det skal koke! 

Situasjonen min i det siste året har vært sterkt preget av 
pandemien, og mitt arbeid i helsesektoren har ført til jeg 
har hatt store begrensninger i å kunne være sosial.  
Det har vært tungt og tatt mye av energien og over 
skuddet som skal til for å skape nye bilder.

                           Terje Vestervik i sitt studio  foto  Stig Sandmo



Stipendkomiteen 
Jorunn Bøe 

Det var rådmannen ved kultursjefen som oppnevnte 
komiteen, ingen politikere ble trukket inn i det 

arbeidet. De første årene benyttet jeg meg av kom-
petansen til kunstnere som var utøvende i kommu-
nen, og kunstnere som selv ikke hadde tenkt å søke. 
Dette gjaldt det store stipendet. Kunstnere som satt i 
stipendkomiteen: 

Bibiche Mourier  Nina Gresvig
Sigurd Lindstrøm  Grete Hope
Etterhvert benyttet jeg meg av kunstnere fra nabokom-
munene. To viktige grunner til det, det er lett å «bruke 
opp» det nære miljøet- en trenger nye tanker som kan 
komme med folk fra et annet kunstmiljø enn det en har  
i egen kommune.  
Men den viktigste grunnen var nok at Prosjektstipendet 
hadde i retningslinjene at søkerne skulle være fra kom-
munen eller ha en nær tilknytning til kommunen.  
Eksempler på det var både Bjarne Bare og Johan 
Sigmundstad. Da burde komiteens medlemmer ha en 
armlengdes avstand til kunstmiljøet i Risør. 
Kunstnere som ble trukket med i arbeidet var :   
Regian Cox,  Thomas Hestvold,  Arve Rønning,  
og tidligere stipendiat Kari Anne Helleberg Bahri.   
Akkurat ideen med å bruke tidligere stipendiatene året 
etter de var kommunens stipendiat, er en god ide,  
men det må vurderes fra gang til gang. Kommer helt an på 
kompetanse.
Kultursjefens rolle i forbindelse med stipendarbeidet var 
knyttet opp mot tilrettelegging, som: annonsere stipendene, 
ta imot søknader og registrere dem, sette sammen stipend-
komiteen, sende ut søknaden til stipendkomiteen slik at 
de kunne forberede seg,  innkalle til møte, føre referat, gi 
tilbakemelding til alle søkerne om avslag + ta den hyggelige 
telefonen og tilby stipendplass.  Ta meg av det økonomiske, 
hjelpe til med å skaffe bolig. Ivareta saken politisk gjennom 
saksframlegg og budsjettarbeid.
Jeg var veldig komfortabel med at medlemmene i  
stipendkomiteen ikke var fra Risør kommune i  
behandling av Prosjektstipendet. 

Stipendkomiteen 2021
Nina Gressvig
Nina har deltatt i stipendkomiteen to perioder; først 
mens Jorunn Bøe var kultursjef, og så under Torolf Kro-
glund og Ågot Bugge.
Stipendkomiteen i 2019:  
Harald Solberg, Tine Karlsvik, Nina Gresvig. 
I 2020 ble ikke stipendiene lyst ut.
Årets stipendkomite oppnevnt av styret i Kunstparken  
bestod av:
Tine Karlsvik – billedkunstner og landskapsarkitekt 
Tone Lindegaard – f-ormidler av kunsthåndverk
Nina Gresvig – kunsthåndverker og kunstfaglig 
prosjektleder. 

Nina deltok kun i juryeringen av Risør kommunes 
kunststipend. Årsak: Ettersom flere kollegaer i Kunstpark-
en var blant søkerne til prosjektstipendiet, ba Nina om å 
bli vurdert som inhabil i juryeringen av Risør kommunes 
prosjektstipend. 

Konstituert kultursjef Ågot Bugge ledet og organiserte 
prosessen, og hun refererte fra møtene.
Det kom inn 8 søknader til Risør kommunes kunststipend.
Alle søkerne var profesjonelle kunstnere med utdannelse 
fra kunsthøyskoler i Skandinavia og med forankring i 
fagene billedkunst, kunsthåndverk og musikk.   
“Det var gode søknader, men stipendkomiteen samlet seg 
raskt om en søknad som formidlet et spennende kun-
stnerskap og et utadvendt prosjekt som baserer seg på 
workshops og møter med befolkningen. Stipendsøknaden 
til Sandra Blichert synliggjorde en kunstner som ønsker 
å invitere folk til besøk i atelieret, noe som kan bidra til å 
senke terskelen inn i Kunstparken. Prosjektet hennes er 
konkret og lover stor grad av tilstedeværelse. Det kom 
tydelig frem hva hun ønsker å gjøre i Risør og Kunstpark-
en. Hun vil samarbeide og ta del i en etablert kunstform i 
Risør og føre det videre i egen praksis. Stipendkomiteen 
mener Blicherts prosjekt kan være til inspirasjon for 
miljøet. Hun er også i en alder som samsvarer med Kun-
stparkens ønske om rekruttering av yngre kunstnere til 
Risør».

Sandra Blichert ble tildelt Risør kommunes kunstnersti-
pend for 2021. Stipendiaten flyttet fra Bergen til Risør i au-
gust og er allerede i god gang på verkstedet i Kunstparken. 

“Kunstneren Corrina Thornton skaper undring, forundring 
og beveger publikum gjennom sine arbeider i keramikk. 
Hun er professor i keramikk ved Universitetet i Bergen. I 
2010 flyttet hun og familien til Risør som stipendiat i regi 
av Risør kommunes kunstnerstipend og inntok studio i 
Kunstparken. Siden den gang har Corrina vært en del av, 
og bidratt til, miljøet i Kunstparken. 
Corrina Thornton gir så mye gjennom kunsten og sin 
tilstedeværelse i Kunstparken. Hun er en sterk represent-
ant i byens kunstliv med en særegen stemme og uttrykk. 
Hennes siste prosjekt er sterkt personlig. Med stipendtil-
deling ønsker stipendkomiteen at Thornton får mulighet til 
å realisere sine kunstneriske visjoner og på denne måten 
skape nye verk som vi alle kan oppleve på Kunstparken i 
årene som kommer” 
Keramiker Corrina Thornton ble tildelt Risør kommunes 
prosjektstipend for 2021. 

Jurysamarbeid - årets erfaring 
Erfaringen fra årets prosess var at komiteen jobbet godt 
sammen og hadde gode diskusjoner seg imellom.  
For å sikre faglig bredde, er det verdifullt at komiteen er 
forankret både i billedkunst og kunsthåndverk. I år kom 
det inn en søknad fra musikkfeltet. Ettersom stipendet 
kan søkes av skapende kunstnere innen kunstfeltene 
visuell kunst, musikk og litteratur, er det viktig å supplere 
komiteen med profesjonell kompetanse som speiler 
fagene til alle innkomne søkere. 
Nina Gresvig i samarbeid med Tine Karlstad,  
Tone Lindegaard og Ågot Bugge



  fra brevstationen 
  Sandra Blichert

  fra brevstationen 
  Sandra Blichert

 

 



omverdenømfintlighet

Årets kunststipendiat Sandra Blichert om sine første 4 uker i Risør.













    
 Stipendiater:     
    i Risør 
       kommunes 

Kunstnerstipend
Prosjektstipendet
Kathe Øien     
Tone Wolff Kalstad    
Erik Friis Reitan     
Eirik Dørsdal     
Kari Anne Helleberg Bahri  
Tian Miller 
Magnhild Opdøl   
Corrina Thornton    
Ole Brodersen    
Terje Vestervik    
Maria Jonsson     
Sandra Blichert                

Iselin Lindstad Hauge
Ole Morten Rokvam 
Bjarne Bare
Mari Nymoen
Linda Skomakerstuen
Liv Øvland
Ketil Olav Sand
Johan Sigmundstad
Eirik Dørsdal
Corrina Thornton





Käthe Øyen 
Billedkunstner Jeg arbeider med 
maleri ,foto og digitale trykk.
 
www.katheart.com
 

Erik Friis Reitan    
billedkunstner og ph.d.-stipendiat 
Bergen Academy  
of Contemporary Art.  

www.erikfriisreitan.com 
 

Kari Anne Helleberg Bahri   
Billedkunstner arbeider skulpturellt 
med tekstil 

www.kariannehbahri.com
 

Ole Brodersen  
Fotograf 

www.olebrodersen.com

    
Risør 
       kommunes 

    Kunstnerstipend



Tian Miller   
Billedkunstner jobber med collage, 
tegning, lyd arbeid og funne tekstiler.  
 

http//:www.tianmiller.net
 

Terje Vestervik 
Billedkunstner Grafisk designer  
Illustratør

www.terjevestervik.com
 
 
 

 

Maria Jonsson 
Billedkunstner/kunsthåndverker 

 

Eirik Dørsdal  
Frilans trompetist, komponist,  
arrangør og dirigent 

    
Risør 
       kommunes 

    Kunstnerstipend



Sandra Blichert

Billedkunstner  arbeider med 
tekstiler, tekst og grafik. 

www.sandrablichert.com

Corrina Elen Thornton

Billedkunstner, assisterende 
professor KHIB 10 årig stipend 

corrina@corrinathornton.info

Tone Wolff Kalstad

Billedkunstner arbeider med 
tegning og skulptur 

Magnhild Opdøl

Billedkunstner arbeider med 
tegning og skulptur 

magnhildopdol.com

    
Risør 
       kommunes 

    Kunstnerstipend



Bilde 1  Terje Vetervik



Iselin Linstad Hauge   
 
Billedkunstner  
iselinhauge.com

Linda Holdø Skomakerstuen

Forfatter  Siviløkonom  
Statsautorisert revisor.

Ketil Olav Sand  
 
Billedkunstner 
 
www.lysfanger.no 
 

Mari Nymoen  
 
Forfatter  

 

Prosjekt 
          stipendet



Johan Sigmundstad 
 
Skuespiller 
instagram.com/johansigmundstad/

 

Bjarne Bare 
 
Billedkunstner

www.bjarnebare.com/
 

Liv Øvland 
 
Fotograf Billedkunstner

livovland.no/
 

Ole Morten Rokvam  

Keramiker og skulptør
http://rokvam.com 

 

Prosjekt 
          stipendet



Ole Brodersen Stipendiatutstilling Risør Kunstpark 2019



  
 stipendiat 
    utstilling       
          20 kunstnere i Risør

 

      

* Galleriet har om ønskelig, detaljerte opplysninger om verkene, teknikk, opplag og pris i eget dokument.



Ole Brodersen

String, cloth and kite #06.

     Cloth and string #05.

     Cloth and string #01.



Käthe Øyen

tribute to Gunnars.

den blå timen.

pink lady.



Magnhild Opdøl

Crow-like.

Pheasant-like.

TheBirdsTakeBackTheirLanguage.



Tone Wolf Kalstad

Collage 1

Collage 3



Eirik Dørsdal

ED foto Per Lunden

komposisjon white weather1 foto Ketil Sand

ED foto Liv Øvland



Inside-Outside  Kari Anne Helleberg Bahri

Nest

Were we sleeping

Kari Ann  
Helleberg Bahri



 

“Brittle Bodies”, 2020. porcelain, bone china, parian, glaze. 
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Love you forever, forget you never, behandlet digitalfoto, 29,8 x 39,9 cm, 2019,  K.E.
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Ordfører Per Lunden på 
Kammermusikkkonsert
på Frydenborgsenteret 
 

«Prosjektstipendet og kunstnerstipendet  
støtter opp om dette unike miljøet av vår by, 

som gir den et særpreg, som tilbyr oss bredde i opplevelser 
og bidrar til en levende by. Listen av tidligere stipendiater er 
imponerende og viser hvilken bredde og høy kvalitet det er  

på kunsten i byen.»

Ågot Bugge, juni 2021. 



    
       Generasjons 
     skifte          
    &veier
              videre 
       

“The Watchers”, 2021. paper, oil pastel, paint, kaolin. 



“The Watchers”, 2021. paper, oil pastel, paint, kaolin. 

«Jeg ble inspirert av kunstnerne på huset, 
men selv om det er mye grått hår her; skal en absolutt ikke undervurdere  

all den kompetansen som finnes i Kunstparken»

Av Kunstparkens 13 leietagere er 9 eldre, og  
 for å være realistisk trenger Kunstparken å  

rekrutere flere yngre kunstnere iløpet av en10-15 års 
periode. Mange billedkunstnere er  yrkesaktive i flere 
år en snittet av befolkningen.   Av 12 stipendiater er det 
4 som har etablert seg regionen, 3 i Risør ,en på Lyngør.
To av stipendiatene er etablert i Kunstparken.
 
Allerede i Risørs kulturplan 2016-2020 er det fokusert 
på problematikken med fornyelse og rekruttering.

For Risør kommune er det et prioritert område å holde 
frem den profesjonelle kunsten som en verdi i seg selv. 

Risør Kunstpark med stipender, gode og rimelige produks-
jonslokaler og galleri til formidling av profesjonell kunst, er 
hovedinnholdet i kunstsatsingen. Pr.d.d.er det ingen ledige 
atelier i Kunstparken. Det er derfor viktig å tilrettelegge for 
nye atelier skal flere kunstnere etablere seg i kommunen.  
Risør kommunes kunststipend er diskutert både med 
tidligere stipendiater og kunstnere som bor og har sin 
aktivitet i Risør. Meningen om størrelse og tildeling av 
stipendet er det mange meninger om. Men at en kom-
mune på vår størrelse opererer med et stort arbeidssti-
pend for profesjonelle kunstnere fra hele landet, har satt 
Risør på det nasjonale kunstkartet. Selv om kommunen 
har en godt tilrettelagt kunstpolitikk i henhold til atelier og 
stipend, er det vanskelig å fornye miljøet. Unge kunstnere 
foretrekker å etablere seg nær kunstinstitusjoner og større 
kunstmiljø som finnes i større byer.  Skal vi beholde og ut-
vikle det profesjonelle kunstmiljøet, må vi tenke regionalt.  
 
Region plan Agder foreslår en ny kunstsatsing: “Det 
visuelle kunstløftet i Sør”, hvor kultur og næring     
spesielt vektlegges. Risør har fordeler med rimelige atel-
ier og rimelige boforhold. Dette bør fremheves som en 
spesiell kvalitet og brukes aktivt i markedsføringen. Det 
regionale samarbeidet innen profesjonelle kunstnere må 
utnyttes på en langt bedre måte enn i dag. Risør står i 
en særstilling i Aust-Agder med både atelier, stipend og 
formidlingsmuligheter. Dette må Fylkeskommunen bruke 
aktivt i sin markedsføring av regionen. Strategisk plan 
for kunst- og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2020 
har lagt stor vekt på regionalt samarbeid i punktet om 
kunstproduksjon. “Det skal inngås samarbeid med kom-
munene om å etablere produksjonslokaler. Det bør un-

dersøkes om det er aktuelt å fordele ansvaret for de 
forskjellige kunstartene for å skape samarbeid på tvers 
av kommunegrenser. En vil utrede muligheter for resi-
densordning i samarbeid med enkelte kommuner, med 
tilhørende gjesteatelier/produksjonslokale og leilighet.”

Siden denne saken ble fremmet vil det i år (oktober/
november) bli ledig et stort verksted som vil kunne 

fungere godt for en til to kunstnere.
Dette verkstedet ligger i en del av byggningen 
hvor det arbeider 3 keramikere. med ovnsrom og  
komplette fasiliteter for arbeid med keramiske pro-
sesser.
Styret utlyser lokalene i fagbladene for Billedkun-
stnere og Kunsthåndverkere. 
Ordfører Per Lunden er opptatt av at en regional 
satsning ikke må skje på bekostning av Risørs
sterke merkevare som kunst og kulturkommune.
Kultursjef Anna Stina Næss har bred erfaring med 
å styrke og utvikle profesjonelle arenaer for kunst 
produksjon og kulturformidling gjennom arbeidet 
med det kunstnerstyrte Galleri Hardingpuls og 
Kunsthuset Messen og Kvamalokk. 
Gjennom arbeidet med Stipendiatutstillingen gis vi 
tilbakemeldinger fra mange av kunstneren, om at 
Risør kommunes Kunsstipend med en tidsvarighet 
på 10-12 måneder er verdifullt for fordypning og 
utvikling. Dette bør vi ta med i videre i arbeidet 
med å fornye den profesjonelle satsningen. 
Vi vil rette oppmerksomheten mot Kunstgruppen 
Villvins suksessformel som i stor grad var gruppens 
evne til å både tenke kolektivt som gruppe, men 
også støttet hver enkelt kunstner i utviklingen av 
individuelle karrirer. 
Vi ser imidlertid klart at våre erfaringer og strat-
egier ikke nødvendigvis er gyldige i vår tid og for 
våre yngre kolleger i Kunstparken. 

Våre unge stipendiater viser oss nye uttrykk og 
kreative måter og beskrive verden på; og de vil 

også finne nye og sterke måter å videreutvikle Risør 
Kunstpark  på som en sterk arena for professjonell 
skapende kunst og kulturformiddling. 
Det er de sterke kvalitetene som igjen vil få unge 
kunstnere til å pakke bilen, og kjøre sørover - mot Risør.



Cv 
  kunstnere  
  
       















Erik Friis Reitan
Born 1979, Lives and works in Bergen, Norway
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2006/11/14 Norwegian photographic fund, project funding
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2018-20 Board Member, Board of the research school for artistic research, Diku
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2016/17 Jury Member, Admissions committee, Bergen Academy of Art & Design
2015-16 Jury member, Grant Exhibition, Telemark art center
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Memberships
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2012-14 Documentation photographer for Trondheim art museum, NO
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2000	–	2004	 							Bachelor	of	Arts	(Hons)	Grafikk,	Glasgow	School	of	Art,	Skottland	
1998	–	2000	 							Strykejernet	Kunstskole,	Oslo	
Mars-mai	2000				Utveksling	på	Can	Serrat,	El	Bruc,	Barcelona,	Spania	
	
Kurs	
2007	–	2008		 							Opplæring	i	kunstveiledning,	Impact	Arts,	Glasgow	
	
Separatutstillinger	
2019	
Just	like	a	machine	without	oil,	Galleri	Ask,	Åsgårdstrand	
2018	
Retracing	lines,	Trondhjems	Kunstforening		
2014	 	
Untold	stories,	Galleri	Parken,	Risør	Kunstpark		
2009	 	
Voiding	traces,	Atelier	Am	Eck,	Düsseldorf,	Tyskland	
Smiles	without	faces,	Babel,	Trondheim	
Loose	ends,	Bellshill	Cultural	Centre,	Skottland		
2008	 	
The	Hidden	Lane	Cafe’	&	Gallery,	Glasgow	
2007	 	
The	Civic	Centre,	Motherwell	Concert	Hall	&	Theatre,	Skottland	
	
Gruppeutstillinger	
2021	
Stipendiatutstilling,	Risør	Kunstpark	
2020	
Trøndelag	Bildende	Kunstneres	Medlemsutstilling,	Trondhjems	Kunstforening	
2018	
Vinterutstillingen	2018,	Lillestrøm	Kunstforening,	Galleri	Brogata	
2017	
Vinterutstillingen	2017,	Skedsmo	Kunstforening,	Galleri	Brogata		
2016	
Vinterutstillingen	2016,	Skedsmo	Kunstforening,	Galleri	Brogata	
2015	
Utstilling	i	forbindelse	med	Den	Kulturelle	Spaserstokken,	Prosjektgalleriet,	Risør	Kunstpark	
2014	
Transmission	Members’	Show	2014,	Transmission	Gallery,	Glasgow	
2011	 	
Masterutstillingen	2011,	Gråmølna	–	Trondheim	Kunstmuseum	
Masterutstillingen	2011,	Fine	Arts	Project	Space,	Oslo	
Knock	Knock,	Billedhuggerhuset,	Oslo			
Step	on	it,	Trondheim	Open,	Trondheim	Kunstmuseum	
2010	 	
Trøndelagsutstillingen	2010,	DORA	og	Nord-Trøndelag	Fylkesgalleri,	Namsos		
Høstutstillingen,	Galleri	KiT,	Trondheim	
Kultur	og	kunststi,	Eksperter	i	Team,	Trondheim	
Manufacturing	today,	DORA,	Trondheim	
2009		 	
Kunstminner,	DORA,	Trondheim	
New	beginnings,	Glasgow	Print	Studio		
Montgomery’s	Café,	Glasgow	
2008	 	
Duoutstilling	med	Maria	Doyle,	Glasgow	Project	Room	
Duoutstilling	med	Mette	Hemmel,	Pentagon	Gallery,	Glasgow	
Glasgow	Print	Studio,	Gallery	III	
Winter	show,	Compass	Gallery,	Glasgow	
BIT	Teatergarasjen,	Bergen	
Winter	Warmth,	Park	Gallery,	Falkirk,	Skottland	
2007	 	
Working	Drawings,	Pentagon	Gallery,	Glasgow	
AMP,	The	Factory,	Impact	Arts,	Dennistoun,	Glasgow	
Scottish	Printmakers	Summer	Show,	Glasgow	Print	Studio	





Bjarne Bare



































CV 
Linda Holdø Skomakerstuen (f 1971)
Gift, tre barn.
Født, oppvokst og bosatt i Risør. 

Siviløkonom og statsautorisert revisor. 

Har skrevet følgende bøker:
Uten vesentlige feil eller mangler (Gyldendal, 2017)
Uten innkommende ordre (Gyldendal, 2019) 

Begge bøkene er kjøpt inn av kulturrådet.
Risør kommunes Prosjeltstipend 2019 

Skriver på bok nummer tre.
Handlingen i bøkene er lagt til Risør.

CV 
Mari Nymoen (født 23. august 1979)  
lyriker,journalist, litteraturkritiker,tekstforfatter  
bosatt i Risør.

litteraturviter fra NTNU. 
litteraturkritiker i VG, 
radiojournalist i NRK  
tekstforfatter i Sulamitt i Risør Næringshage. 

stillingen som festivalsjef fra 1 mars 2020. 
Sørlandets Litteraturfestival/Ibsen- og Hamsundagene 
 
Stipendiatutstilling Risør Kunstpark 2-10-2021
 
Bibliografi
Dette er musikk, lyrikk, Kvalshaug 2014 
Risør kommunes prosjektstipend 2019



Etterord

Det kan se tilfeldig ut, og noe er nok også det. Men det 
viser seg nå, 45 år etter at de første kunstnerne flyttet 

hit, har det gått en rød tråd gjennom det som har skjedd i 
Risør innen kunst- og kultursatsingen.  

Fra den såkalte Risørlinjen fra tidlig på 70-tallet og 
fram til en utstilling som oppsummer kommunens 

stipendpolitikk, har Risør utviklet nye kunst- og kul-
turprosjekter. Risør har evnet å ha et blikk i tiden 
som styrker logoen Kunst-Kultur-Trehus.
 Men det er ingen selvfølge. Mulighetene for å til-
trekke oss kunstnere, og beholde dem, er avhengig 
av langsiktig strategisk kulturplanlegging. Risør kan 
vise til kontinuitet og et innhold med substans.  
Vi kan vise til fornying og mangfold, og vi kan vise 
til at det særegnede ved Risør som bo-og arbeids- 
sted for kunstnere, kan styrke den profesjonelle 
kunstpolitikken vår. 

 Risør sin kunst- og kultursatsing må ses i en 
større regional og nasjonal sammenheng. Hva vi 
trekker fram og ønsker å utvikle videre, tilfører 
hele regionen kompetanse. Risørs kunstpolitikk er 
en viktig del av Agders kunstpolitikk
Tiden er moden for at de kvaliteter som ligger 
utenfor de større byene, blir en del av kunst-og 
kulturstrategien i Agder.
Uten den gode samtalen mellom kunstnere, poli-
tikere og byråkrater vil vi aldri lykkes i en strat-
egisk kulturplanlegging. For det er nettopp den 
dialogen som er grunnlag for all utvikling, 
også innen kulturen



            Sandra Blichert      Brevstationen     Stipendiatutstillingen     Risør Kunstpark       okt  2021
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