Avgangsstudenter

Gunhild Bjelland / Jonathan D. Bland / Bjørn E. Eriksen / Markus Espedal
Jonas D. Johansen/ Erlend Karlsen / Minseo Kwon / Duy Nguyen / Claudia Olsen
Ingeborg Pedersen / Frida S. Rangnes / Markus Rusdal / Marie Saure
Leif Ole Stampa-Johannsen / Joakim H. Svendby / Jasemin Telle
Andrea Ødegård / Tove Moss / Timur Øzdemir

Studentene vil på det varmeste takke:
Kurartor og veileder

Humletunnelen
Dette er årets Avgangsutstilling, tittelen viser kanskje til den summingen av disse 19 studentene i
arbeidsprosess eller at utstillingen er i Ølhallene og ingen øl uten humle. Dette er summeringen av to år som

Margrethe Aanestad

fagskolestudenter og selv om det er vanskelig å følge flyvingen til en humle, så viser utstillingen i Humletunnelen vei videre.

Lærere og gjestelærere
Anne-Marte Eidseth Rygh, Andreas Soma, Crispin Gurholt,
Lisa Torell, Hanna Høiness, Hans Edward Hammonds, Stian Ådlandsvik,
Øystein Thorvaldsen, Nils-Thomas Økland, Line Anda Dalmar, kunstnerne
studentene var assistenter hos, True Solvang Vevatne, Mona Orstad Hansen,
Jannicke Låker, Eric Kelly, Sandra Vaka, Peter Cleary, Sebastian Larsmo,
Elin Kjøsnes, Kristin Velle-George, Adam Løwert
Clive Lawford, Kari Lise Holsen, John Øivind Eggesbø

Framtiden er nå, den krever oppmerksomhet. Dette er en unik mulighet for oss som publikum, å bruke tid på
å oppleve, undre, summe foran verkene. Gi oss selv rom til å se, ikke bare haste videre i en fortettet visuell
verden.
Denne utstillingen er unik i norsk kunstutdanningssammenheng. Den varer i 22 dager og blir formidlet av
studentene selv til elever ved videregående skoler og publikum ellers, også denne katalogen er et studentarbeid. En stor takk til TOU som gir rom og tillit.
Takk til alle som har bidratt til skolen og studentenes læring.
Takk til studentene, KiR ønsker god arbejdslyst videre!

John Øivind Eggesbø
rektor

Gunhild Bjelland
Et bibelord som inspirer meg er Galaterne 3:28:
«Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke
mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.»
Arbeidene er mine bilder av personlighetene og folkene i disse
viktige gudsfortellingene.

gunhild_bjel@hotmail.com

Jonathan D. Bland
Hyll og bekymring.
Se Stavanger.
Se opp. Nyt detaljene på bygningene.
Se ned. Tell lokaler til utleie.
Se opp. Hvorfor er overetasjene tomme?
Se ned. Klesforretninger og kaffebarer …
Fallende biodiversitet, fortvilende bykjerne.

Kirkegata.

bland@lyse.net

Bjørn E. Eriksen
Menneske i rom, rom i menneske.
Kvart steg, kvart trinn, våre val
Styrken kan vere massiv og sterk, eller skjør, avkledd og open.
Vi gløymer så lett vår eigen plass, vi er ikkje åleine.
Ansvaret ligg på oss, for dei som er, for dei som kjem.
Valet vil alltid vere vårt eige.
I våre krysspunkt vil nokon kome, nokon vil gå.
Vil noko hende i møte med dei andre?

bjorn.edvin.eriksen@gmail.com

Markus Espedal
Tegning kan uttrykke det underbevisste. Å tegne tilfeldig på papir,
uten å ha rasjonelle tanker, setter mentalitet på en fysisk overflate.
For å kunne gjøre dette må man fri seg fra egen sensur og gå bort fra
formening om form, ide og smak. Gi slipp på bekymringer og unngå
forvirring. For da kan tegningen vokse, nesten som en plante som
spretter ut av jorda og ekspanderer. Etterhvert kan det gi uttrykk av
at det er mange forskjellige planter eller en stor sammenhengende
plante.
Som et Rhizome.

markus_espedal
markusespedal@hotmail.com

Jonas D. Johansen
Farger – flerfoldig, multi
fager – lekenhet,
farger – dypdykk, drømmer
oss

farger – form.

Farger-skattejakt. Livets sirkel
farg

jonasdjj
www.jonasdjart.com

Erlend Karlsen
En feiring av folkelige motiver,
å sette de øverst i billedverden.
Maleriet.

erlendkarlsen

Minseo Kwon
Jeg ville ha gått tilbake
til min mors hav,
hvorfra jeg kom …

vita_minseo
minseo.gomji.kwon@gmail.com

Duy Nguyen
Jeg befinner meg ofte midt i kaos
og opplever det er her,
kanskje bare her,
jeg finner nye muligheter.

Kaos mand.

duyjynguyen

Claudia Olsen
Å se den 10.Berlin Biennalen “We don’t need another hero” bekreftet
problemstillinger jeg jobber med, identitet og representasjon.
I kunstverdenen er det en forestilling om at fargede kunstnere og
kuratorer oftere tar for seg temaer som representasjon og identitet.
Kuratorene av biennalen gjorde poeng av å ikke forklare sine posisjoner
og interesser. De mente at slike krav om en forklaring ikke blir fremsatt
på samme måte ellers. Etter biennalen har tidligere ignorerte kunstnere
fått annerkjennelse.

cla_ol

Ingeborg Pedersen
Identitet, kropp, kjønn
Alt som er i forandring
Uklare linjer
Ren nysgjerrighet

orbdi
ingeborg.pedersen@icloud.com

Frida S. Rangnes
Jeg ser på kunsten som en alternativ kropp. Ser på livet som
et løselig problem, der filosofi er et redskap for forståelse.
Jeg studerer formen av de andres blikk i det de møter mitt.
Det kjente i det ukjente.Tilfeldighetenes ubehag ved
fastslåtte mønster og uvaner. Det som allerede har
forandret seg og det som fortsatt er i bevegelse. Jeg
gjenspeiler tanker om identitet der helheten vil bli til en
uforanderlig essens og skaper en gjentagende ikonografi.

bare_frida

Markus Rusdal
Fotografier av et menneskeskapt landskap. Vårt landskap.
Fotografier som finner verdi i det alminnelige, en hyllest til hverdagen.
Subjektivt i objektivets perspektiv.

mrusdal
mark-rus@online.no

Marie Saure
kledd av seg, usikker, uskikket, bar
blottlagt

marriesau

leif Ole Stampa-Johannsen
Inspirert og bli inspirert til utforskning innen mekanikk og elektronikk.
En hommage til Petter Smart og Reodor Felgen.

leif-o@hotmail.com

Joakim Hansen Svendby
Fluktkultur, menneskeheten med så store utfordringer på så
mange plan i så mange relasjoner og kanskje snart på andre
planeter.
Jeg flykter mens jeg skaper, et sted med fred og fare, lager
Edels hage.

joakimsvendby
sir1@hotmail.no

Jasemin Telle
Med skjøre, myke skulpturer satt inn i et industrielt område, utforsker
jeg de flytende overgangene mellom kropp, identitet, omgivelser og
kjønn. Gjennom en representasjon av kroppsdeler i ulike proporsjoner,
vil jeg skape en dialog mellom det konkrete og abstrakte.

jasemin_t

Andrea Ødegård

Det er ekte og det er nydelig.
Rekonstruksjoner, konstruksjoner og frislipp.

mermaids_loves_art
selling_art.ig

Tove Moss
En tyngde som snakker for seg selv, et språk uten ord, en stein - noe
elementært og universelt å relatere seg til. Det enkle og minimalistiske.
Et møte med estetikk. Å føle seg hjemme uten nødvendigvis å forstå.
En nerve av sårbarhet. Energi.
Kunst som en opplevelse og tilnærming til selvet og ny erkjennelse,
sansemessig som sinnsmessig. Tanken er å skape rom for tilstedeværelse og nærvær, et pusterom for kontemplasjon og utforskning av
det indre og underbevisste.
www.tovemoss.no
post@tovemoss.no

Timur Øzdemir
Ulike deler er gjensidig avhengige av hverandre,
slik at delene ikke kan forandres uten at det får
følger for de andre delene og for helheten.
Helheten er systemet dannet av de små delene.

timursolutions@gmail.com

Musegaten 38 , 4010 Stavanger
Tlf: 51 56 72 72
e-mail: post@toresrammer.no

Food

Sound
therapy

Kunstskolen i Rogaland
KiR er en 2.årig fagskole i visuelle kunstfag midt i Stavanger. Etter studiene skal hver enkelt student ha
grunnleggende kunnskap for selv å kunne utvikle kunstnerisk praksis.
Experience Åna Sira and it’s beautiful wild
nature. Fisherman’s house with the best
location and a stunning seaview, the fjord
and the mountains.

Utdanningen består av erfaringsbasert læring i prosjektperioder med lærere som selv er aktive kunstnere. 1.året
med fokus på ulike teknikker, metoder og innhold. Prosjektperioder i maleri, tegning, foto, video, skulptur,
datagrafikk, 3D printing og modellering m.m. Vi har et utsmykningskurs hvor vi holder en konkurranse og
vinneren får realisere ideen. 2.året er mer individuelt, hvor den enkelte får veiledning i egen prosess mot egne

WWW.LOGBUA.COM

mål. Vi har to årlige studieturer til Veneziabiennalen, Berlin biennalen, New York eller London. Studiet avsluttes
med Avgangsutstillingen.
Som student får du studiepoeng og generell studiekompetanse, medlemskap i studentsamskipnaden der du
kan søke studenthybel og andre velferdstilbud. Skolen ligger tett på buss og togstasjon, noe som gjør det
enkelt å komme seg hit fra nesten hele fylket.
Har du lyst å studere kunst? Ta kontakt med oss! Sjekk www.kir.no for mer informasjon. Vi ønsker å se arbeider
du har laget fri for oppgaver og instruksjoner – det du har lyst til å gjøre, samt en motivasjonstekst.
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