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TÅKELYS (2020)

Vi har alle levd en vår vi aldri kunne tro.
I en verden som stoppet opp samtidig
som endringstempoet ble formidabelt.
Studentene mistet den fysiske tilgang til 
skolebygget, atelierene, materialene sine.
All dialog flyttet til digitale medier, 
arbeidssituasjonen ble prisgitt hvordan man 
bor, hva man hadde tilgjengelig der.
Også i denne situasjonen ble det laget en
avgangsutstilling, Tåkelys.
Vi er fortsatt der, der hvor vi trenger det ekstra
lyset som gjør at vi ikke kræsjer.
Noe av det lyset finner dere i denne utstillingen,
i disse studentenes innsats. De viser oss
som kunsthistorien gjør det – at kunst skapes,
selv i de mest usannsynlige situasjoner.
Så nå kan vi, publikum se.
 
John Øivind Eggesbø
rektor



Morten Abel

Mine bilder handler om frykt, anger, skam, 
stolthet.

Det må være en nerve, og jeg jobber 
til nerven er der.



Benedikte Bergevik

Menneskelige spor i naturlige landskap 
og naturlige spor i menneskeskapte landskap. 
Sporene forteller noe om våre vaner 
og innvirkningen de har på naturen; 
hvordan den dyrkes og destrueres samtidig.

@esvanir

benediktebergevik@gmail.com

«nowhere to be»



Sebastian Cowin

Selvbiografiske, atmosfæriske verk 
integrerer verdens tilstander 
både fra aktuelle og historiske perspektiv.

@cowinufo



Synnøve Fatland

Supplera

Komplettera

Todimensjonalt, tredimensjonalt

Korleis noko er satt saman

Eit rom, omgjevnader, utanverd, omverd

Tettare og tettare

Draum, røynd

Det undermedvitne

Utheva, uthola

synnovefatland.com

synnovef.artwork@gmail.com



Hege Flåte

@artbyraft

Sett spørsmål til det normative og utfordre 
vanetenking.
Bryt ned dualitet og venda på perspektiv 
i dynamikk og veksling. 
Det personlige og sårbare som fleire kjenne 
seg igjen i.
Skjønnheita i det som er stigmatisert, 
fasinasjon av det som er uvanleg.

«Løvetann»



Nadine Frøytlog

Mitt analoge kompaktkamera er et viktig 
verktøy for å vise mine visuelle tanker og bilder 
uten å forklare.
Jeg tar snapshots, oftest når jeg er omringet 
av mennesker og på nye steder.
Å utforske og undersøke gir meg mange 
visuelle ideer til hvordan arbeidene mine 
kan bli.

«ENIDAN»

@childishnadinoo



Ingvild Gramstad

det som er mellom oss
det vi er alene

 ingvildgramstad@outlook.com



Hilde W. M. Aa. Gulbrandsen

En skapt verden, vår antropocene: 
Tiden vi lever i hvor mennesker utnytter, 
omskaper og tilpasser verdier på bekostning 
av naturen som raseres underveis.

«Pust»

@hiwimo

hiwimo@gmail.com



Alfredo Ao Hansen

Her er noen verk. 
La de virke som du vil.

alfaomega1999@hotmail.no

«Merkleik»



Kai Nguyen

Mange bilder på liten tid strømmer gjennom 
en skjerm. En historie i en løkke. 
Sterke og mørke farger mot det myke lyset.
Et forhold som ikke er definert av ord, men av 
seeren.

«baby hotline»

@sl0wsaturn

kai.nguyen98@hotmail.com



Christine Bølviken Norås

Mørket puster inni oss, 
som et eget vesen, 
med et enormt gapende halshål.

christine.nordaas@lyse.net

«Hålet»



Johanne Nymoen

Onsdag 11.mars 2020:

WHO definerer sykdomsutbruddet utløst av 
koronaviruset som en pandemi.
Dagen etter iverksetter Norge de sterkeste og 
mest inngripende tiltakene noensinne i
fredstid.

Fotoserien «Flyt» skildrer en ny type hverdag 
preget av stengte skoler, isolasjon, hamstring
og hytteforbud. Serien tar for seg et narrativ 
som hele tiden vipper mellom dagdrømming 
og realitet.

«Flyt»

@johannenymoen



Sara Rodrigues de Miranda

Viruset stjal 2 måneder av livet mitt og kalte 
seg sjølv konge. 

Men det er ikkje plass til to monarkar i dette 
slottet, og pus - eg er ei dronning.

@sarademirandaart

«Lockdown»

sara.rdemiranda@gmail.com



Kirstin Røttingen

For å skape må jeg se, livet med sine 
overganger. 
Jeg drømmer, lengter, ser skjønnhet og undrer 
meg. 
Jeg prøver å fange lyset.

Ingen er bare det en ser.

@fru-chagall

kirstinrk@gmail.com

«Å seile min egen sjø»



Emre Sjursen

Jeg så, men ikke du,
det var da jeg visste det. 
Dette var sannheten,
men ikke for deg. 

@emresjursenart

emresjur@gmail.com

«Livet på roser»



Mina Smelvær Solhaug

En serie skulpturelle malerier bygget som en 
mosaikk av funnet materialer eller noe 
så hverdagslig som baderomsfliser.
Med fokus på min livslange fascinasjon for
mønster i alle former og farger.

«Memory of a pattern»

@minasolhaug

mina.solhaug@hotmail.no



Susanne Staabystrand

Jeg har 5 vekkerklokker på nattbordet mitt. 
Alle ringer hver morgen. 
Jeg våkner ikke av noen av dem. 
Jeg skulle ønske jeg kunne sove uten å våkne, 
eller aldri sove igjen.

staabystr@hotmail.com

«Im really tired of myself»

@artbysennep



Ya Jing Wong

@arthoreria

Det handler om å fange det flyktige og det 
skjøre. 

Det står mellom deg og øyeblikket. 
Du holder pusten og finner frem kameraet fort. 
Skrur det på, peker og fokuserer, balanserer ly-
set, alt før du skal trykke på knappen og håper 
at det ikke forsvinner foran øynene dine. 
Det er dette fotografi handler om, ærligheten 
og sårbarheten.

«Mellomrom»



Monrad Øksnevad

!?

monrad.o@hotmail.com

«I eremittens hall»





Kunstskolen i Stavanger
Kunstskolen er en to-årig fagskole i visuelle kunstfag midt 
i Stavanger. Studentene får kunnskap og ferdigheter til 
selv å utvikle sin kunstneriske praksis gjennom studiene.

Utdanningen består av erfaringsbasert læring i prosjekt- 
perioder med lærere som selv er aktive kunstnere. 
1.året med fokus på ulike teknikker, metoder & innhold. 
Prosjektperioder i maleri, skulptur, foto, tegning, data- 
grafikk, performance, utsmykning og valgfag i f.eks. 
analogt foto, video, grafikk, 3D printing, modellbygging.
2.året er individuelt rettet hvor den enkelte får veiledning 
i egen prosess frem mot egne mål. Fellesskapet møtes 
i samtaler og dialog. Kunst er ikke omfattet av fasit eller 
sertifiseringer, det er den enkelte student som skal bli 
best mulig innen sitt eget interessefelt.
Vi har studieturer til Veneziabiennalen, Berlin, New York 
eller London for å danne felles referanser. Studiet avsluttes 
med avgangsutstilling, de siste årene ved TOU Ølhallene, 
og du får 120 studiepoeng og generell studiekompetanse. 

Du blir med i studentsamskipnaden og kan søke om bolig 
og andre velferdstilbud. Fyller du kriteriene får du lån hos
Statens Lånekasse. Skolen ligger rett ved buss- og tog- 
stasjonen, noe som gjør det enkelt å komme seg hit fra 
nesten hele fylket.
 

Har du lyst til å studere visuelle kunstfag? Bli kunstner, 
arkitekt, designer, illustratør osv, ta kontakt med oss. 
Vi ønsker å se arbeidene dine og motivasjonen din, 
arbeidene du lager fri for oppgaver og instruksjoner 
– det du har lyst til å gjøre!
    www.kunstskolen.no
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