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Studentene vil gjerne takke:

Kurator og veileder

Nils-Thomas Økland

Lærere og gjestelærere

Anne-Marte Eidseth Rygh, 
Hanna Høiness, Andreas Soma, Sara Christensen, 
Mona Orstad Hansen, Margrethe Aanestad, Crispin Gurholt, 
Øystein Thorvaldsen, True Solvang Vevatne, Eric Kelly, 
Øystein Tømmerås, Sandra Vaka Olsen, Jannicke Låker,
Ingeborg Kvame, Hans Edward Hammonds, Lisa Torell, 
Line Anda Dalmar, Adam Løwert

Clive Lawford
Kari Lise Holsen
John Øivind Eggesbø

Ouroboros,
begynnelsen og slutten og alt i mellom, tittelen på 
Avgangsutstillingen rammer helheten. Dette er både 
oppsummeringen av to år som fagskolestudent og starten på nye 
muligheter.

Til oss som publikum: Hvor åpent og nysgjerrig møter vi kunst?
Hvor lang tid bruker vi forann hvert verk, hvor lenge lar vi tanker 
og følelser rumle i oss? Å virkelig se er en utfordring i en samtid 
fortettet med inntrykk.

Det er unikt i norsk kunstutdanningssammenheng med en utstilling 
som varer i 22 dager, hvor studentene vokter og formidler. Et stort 
takk til Tou Scene som gir denne muligheten.

Takk til alle som har bidratt til skolen og studentenes læring.
Takk til studentene, KiR sier lykke til og god arbejdslyst!

John Øivind Eggesbø 
Rektor



Smash ! Your addictions
Smash ! Gender roles
Smash ! Art
Smash ! Fashion
Smash ! The patriarchy
Smash ! Your lungs
Smash ! Capitalism
Smash ! Your cock
Smash ! The ones you love
Smash ! Yourself
Smash ! That ass Palaleg

Aled George
Pagler

agpagler@gmail.com



alicendarby@gmail.com

alicendarby

De tematiske narrativene jeg skaper i 
min kunstneriske prosess og produksjon 
forholder seg til sosio-politiske 
fenomener som masseproduksjon og 
forbruk, ritualisme og kropp og hvordan 
det fremtrer i det daglige.

Alice N. 
Darby



dayangalazart

Essensen i mitt arbeid er sentrert rundt 
abstrakte og humanistiske aspekt ved 
relasjoner mellom mennesker.
Jeg uttrykker meg primært gjennom 
maleri og installasjon, hvor taktile og 
romslige element er fremtredende. 
Et fritt landskap konstruert av farger og 
tekstil, på samme tid røft og sensitivt.
I møtet med betrakteren byr verkene 
på en intim, familiær gjenkjennelse, 
en mulighet for felles sanselighet.

Dayan 
Galaz



Nesse1313@gmail.com

Hypnagogic_blues

Gjennom alle mine verk fins det en 
kobling mellom emosjon, impuls, 
intuisjon og kaos.

Jeg søker et abstrakt ekspresjonistisk 
uttrykk og jobber med teknikker som 
automatisme og aleatoriske metoder 
[i betydning av tilfeldighetsprinsipper] 
for å skape kunst som hentes og 
inspireres fra det underbevisste. 

Emile Veen
Nesse



Kinenatalie.austnes@hotmail.com

Kinenatalie

Jeg inspireres av følelser, intimitet og 
mennesker. 

En fri og flytende bevegelse, en fluxus 
gest, hvor jeg kobler nåtid og referanser 
fra populærkulturen.

Kine Natalie 
Austnes



Kjartan-eng@hotmail.com

Som en lek, som et spill.

Om å gjøre en gjentakende 
gjenkjennelig automatisk handling 
synlig. Noe man forstår som ord 
og bokstaver på et ark.

Kjartan 
Englund



Kjersit9@hotmail.com

Kjerstidirdal_art

Nesten hver kveld før jeg sovner 
dukker det opp en ny fargepalett 
på netthinnen.

Jeg trigges av farger,
gjør de til strek, strøk og komposisjon.

Deler mitt landskap.

Kjersti 
Dirdal



Lif.haf@gmail.com

Lif.haf

Å være barn er å oppleve alt overdrevet. 
Mye glede. Mye smerte.
Å kjenne de forbannede følelser fra 
barndommen kan være å gjenkjenne de 
glemte arrene som drar i og former oss.
Mine arbeid bærer arr fra ulike 
barndommer.

Líf 
Hafdís



Tall og tomhet

Lykke.viste@icloud.com

Lykke 
Viste



malin_haugland96@hotmail.com

malinhaugland96.wixsite.com/minside

Portalene. Selv om ord ikke blir sagt, 
sier øynene det. Øynene snakker når 
ord ikke blir sagt. En maske kan skjule 
hva du føler, men når du er mest sårbar 
faller oftest masken.  Sårbarhet skal 
ikke være din svakhet, la den være din 
styrke. 
Øynene dine er der når du ikke har ord. 
De er portaler. En styrke du skal 
dele med andre, vise at du er sterk 
- alene og sammen med andre.

Malin Hildur 
Haugland



marilinnlund@gmail.com

Marilinnlund

Jag söker efter liv och skönhet i samspel 
med det absurda, en ny helhet. Jag vill 
skapa något som krymper en, något att 
gå vilse i. Ett foster i mammas mage 
eller en astronaut i rymden.

Marilinn 
Lund



Merethe.syverud@gmail.com

Merryberryart

En representasjon av drømmer, 
dagdrømmer og følelser.

Merry 
Berry



peterjac@lyse.net

Peterpotteter

En vrangforestilling om vår evolusjon 
har ledet til at vi har distansert oss. En 
paradoksal mentalitet som tiltrekkes det 
nostalgiske, men samtidig viser avsky 
mot historien. 
Verket som en fusjon mellom presens, 
preteritum og futurum. Virkelighet 
oppstår i dette møtet.

Peter Fjørtoft 
Jacobsen



thursbinur

Otherworld

Robin 
Smesland



siljehemminghytt@gmail.com

Akkuratpasse

JEG TAR PÅ MEG KROPPEN HVER 
DAG.
NOEN DAGER ER DEN ROMSLIG OG 
ELASTISK. 
ANDRE DAGER TYNN SOM 
KREPPAPIR.

Silje Strømme 
Hemminghytt



Simon.design@hotmail.com

Simon.Design

Prosessen er i modus av lekenhet, 
usikkerhet og angst. Formene skal 
gestalte en endret bevissthetstilstand.
Forgjengeligheten i disse verkene 
speiler menneskelig skjørhet og fysisk 
sårbarhet. Leirflakene som bygger opp 
figurens kropp er laget for å brytes ned.
Skulpturene skal forvitre, og forvitringen 
er en essensiell del av deres endelige 
utfall.

Simon 
Lode



Siren_therese@hotmail.com

Avedragon

Å søke en vill rettferdighet.
Tegninger hvor hver linje bærer 
en aggressiv intensjon.
Å uttrykke intense følelser kreativt 
sikrer at de forblir fiksjon.
Den kunstneriske friheten til å 
fornærme loven og moralen.

Siren-Therese 
Berg



cerealdahle@gmail.com

www.lookingforpersimmons.com

Beundre   Undre
Hva    Hvis 
Sammensatt   Formbar
Drømme    Mønstre
Forandre   Forundre
Kjent  Gjemt  Glemt?

Siril
Dahle



Sofie_h97@hotmail.com

Venusterrorist02.jpg

«I det ubevisste er en i samme 
situasjon som et landskap i måneskinn. 
Alt innholdet er uskarpt og smelter 
sammen, man vet ikke nøyaktig hva 
eller hvor noe er, eller hvor 
en ting begynner og slutter.»

- C.G. Jung

Sofie 
Hagen



En falmende kvinne
Tidens tann
En uelskelig kvinne
Kjøttpåtagelsen

Trine 
Helleberg



flammemoy

Eg skaper vesener som igjen oppretter 
si eiga biosfære. 
Eg ynskjer å verta oppslukt av den 
i håp om å få ei kjensle av tilhørsle. 
Kvart sting er fylt av mine erfaringar og 
kjærleik. Eg gir omsorg til verda eg har 
skapt.

Veslemøy 
Flotve





Kunstskolen i Rogaland

2.årig fagskole i visuelle kunstfag, hver enkelt student skal ha 
grunnleggende kunnskap for selv å utvikle en kunstnerisk praksis 
etter studiet.

Erfaringsbasert læring i prosjektperioder med lærere som selv er 
aktive kunstnere. 1.året med fokus på ulike teknikker, metoder og 
innhold. 2.året er mer individuelt , hvor den enkelte får veiledning 
i egen prosess mot eget mål. Vi har to årlige studieturer til byer 
som Venezia, Berlin, London og New York. Studiet avsluttes med 
Avgangsutstilling.

Kunstskolen ligger sentralt i Stavanger, tett på buss- og togstasjon. 
Studentene er medlem av Studentsamskipnaden og kan søke 
studenthybel og andre velferdstilbud. På bygget vårt har vi en 
utsmykning ’Flower Tower’ av Michael Lin fra Taiwan, malt med 
studentene våre som assistenter.

Har du lyst til å studere kunst? Ta kontakt med oss! Send inn søknad; 
motivasjonstekst og foto av 8 arbeid, via vår hjemmeside:
www.kir.no



www.kir.no


