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Å finne vei til sine egne rom gjennom 
samtidskunsten krever en heftig 
prosess, en grundig selvundersøkelse. 
For det er med deg; dine erfaringer, 
dine betraktninger og din interesse 
samtidskunst oppstår. 

Å finne fellesskap i slike individuelle 
prosesser er ikke lett. Studentene 
valgte et tegn som tittel for denne 
utstillingen. For det som kommer etter 
denne utstillingen. Semikolon er også 
brukt av en organisasjon som symbol 
til å minne om verdien av å leve livet.

Å ta imot, undersøke og la seg berøre 
av disse arbeidene er min oppfordring. 
Samtidskunst og utstillinger blir ofte sett 
i høyt tempo, som publikum glemmer vi 
å stoppe opp. Det er i undringen, med 
det underlige vi medskaper det 
fantastiske i tilværelsen.

Til studentene: Lykke til; God arbejdslyst.   

John Øivind Eggesbø
rektor



Andrea Conradsen jobber innenfor 
det performative. Hun bruker film 
og internett for å formidle 
eksistensielle og relasjonelle 
spørsmål. 

På jevnlig basis reiser hun til 3017
for å rapportere hjem om 
forholdene i fremtiden.

(Vi er utstyrt med evnen til å kunne
stille oss selv spørsmålet; 
“hva er meningen med livet”.)

Andrea F.  Conradsen



Behnaz Faramarzi

Arbeidene mine er kalligrafisk basert 
i “asemic” form; asemic er ordløs 
skrift, et språk gjennom formers 
rytme og bevegelse. 

Jeg prøver å knekke koder for å 
skape nye tegn og meninger; lage en 
bro, en kommunikasjon med 
betrakteren. Kunst er min metode 
for å forene ulike erfaringer, de jeg 
har og de jeg får.



“The line that separates”

Skillelinjer som flyter om hverandre
og flettes sammen på den ene siden,
tydelige grenser på den andre.

Flyten av nasjonaliteter som krysser 
hverandre på en flyplass, grenser 
som blir ubetydelige innenfor et  
definert tidsrom. 

Jeg uttrykker refleksjon og tankespill  
på lerret.

Monica Hantho



Relasjoner, intimitet, følelser, svikt, 
forventninger, prestasjonsangst; 
det sosiale samfunnet.
Hvordan er det å være ung i dag?
Født inn i et samfunn, hvor du har 
alt du trenger ; mat, klær, penger, fint 
hus, masse venner - men allikevel så 
ensom, konstant sliten, du ser 
mennesker sulte, fedre og mødre 
drept i krig, barn som har sluttet å 
gråte. Og mitt oppi det hele syntes 
du synd på deg selv. For deg, født 
inn i dette rike land hvor du 
svømmer i materialiteter, er livet 
utenfor rikdom og luksus for 
surrealistisk. Som om alt kun er en 
dramatisk Bollywood film.

NILIA



Arbeidene mine er inspirer t av 
natur og det universet vi holder 
til i.

David N. R.  Jaminon



Jeg trivdes godt blant steiner i 
strandkanten som liten, og husker 
spesielt dagen jeg så en glassmanet.
Jeg løftet den; husker hvor skjør den 
var i sin løse, gelatin form. Den gikk 
i oppløsning av varmen fra hendene 
mine og gled gjennom fingrene.
Jeg tenker på berøringen og hvor lite 
som skulle til.

Heidi  Høydal  Johansen



Rester av tre og maleri som er 
kuttet opp. Biter limt sammen, revet 
ned og bygd opp igjen; 
konstruksjon - dekonstruksjon. 
Jeg tar vare på sporene etter 
dekonstruksjonene.
Jeg ønsker å vise livets brutale
realitet. Det er noe grunnleggende 
eksistensielt i å tørre å ta plass og 
kreve eksistens. Hvordan gjøre noe 
ut av bitene som er igjen etter en 
forandring eller krise. 
Å hele tiden tilpasse oss.

Helene Mari  Lindebø



Du er en samler. Samler på egne 
og andres ord. Tilføyer og forlenger. 
Setter ordene i en ny sammenheng. 
Bruker dem for å forklare deg selv.
Du er spontan; gjør alltid ting i siste 
liten, skjelver på hendene og 
rastløsheten tar overhånd. 
Vet hva du skal gjøre, men gjør det 
ikke før du må.
Du vil få frem underbevisste tanker, 
følelser du følte for et år siden. 
Andres opplevelser, dine følelser.
Du beskriver forhold. Tanker som alle 
har - men aldri sier.  Du beskriver 
det som er igjen av det som var.

Ingunn H. Lygre



Voldtekt, incest, rusmisbruk og 
fyllaslagsmål. Skulle vi egentlig 
akseptere det?
Er traumer for de svake.
En samfunnsstrukturell ordning der 
man bare vinner når man er ond.
Eg har sett film av en hund bli noe
eg vil klassifisere som tvunget til
å ha sex med en dame. Den så dypt
frustrert, ukomfortabel og redd ut.
Men er det bare min mening?
Er eg for nærtaken?
Ifølge internett kan det virke så...

Oda Vik Medås



Jeg jobber intuitivt med ukjente 
teknikker og materialer ; Lager ting 
som kan minne om eller se ut som 
noe annet enn det de er. Det er 
befriende å ikke helt vite hva
eller hvordan det ferdige arbeidet
blir til slutt. Jeg er åpen for tilfeldig-
heter og ser på det som positivt hvis 
noe uforutsett skjer, som en kamp 
mellom det jeg vil og det materialet 
vil.  Du kan selv se og tolke form og 
innhold.

Merete Amundsen Moen



Kraften som driver meg er lysten
til å motvise “sannheter”.
Jeg vil fokusere på det positive.
Bildene kan alikevel skrike og fortelle 
om angst og tristhet.
Jeg ønsker å fange bevegelse,
øyeblikket, følelser, emosjoner.
Jeg liker å stille spørsmål,
vise kontraster, sette ting i
perspektiv og sammenligne.

Ewa Barbara Mundhenk



Sanseinntrykk fra rom og 
arkitektoniske omgivelser kan gi en 
opplevelse av nostalgi eller estetisk 
tilfredsstillelse; Den robuste betong-
veggen mot det gyllenbrune tre-
verket, de monumentale søylene 
som danner repeterende skygger.  
Lys gjennom frostet glass som 
speiler seg i en sort flate. 
Det organiske mot det menneske-
skapte. Jeg lar meg fascinere. Jeg 
eksperimenterer gjennom modeller 
og skulpturelle strukturer. Jeg vil vise 
inntrykkets essens.

Martin Puntervol l



Eksistens. Eksistens som oppstår og 
eksistens som opphører. Den skjøre 
balansegangen. Tilfeldighetene som 
rår og utformer. Materialet som 
overgir seg til tilfeldighetene og jeg 
som kjemper imot. Jeg ødelegger 
materialet, fratar funksjon og tvinger 
det inn i en annen tilværelse.
Materialet gjentas i mønster igjen og 
igjen. Jeg repeterer for å distrahere.
Lindring til et infisert sår. Alltid og 
aldri. For alltid og aldri igjen.
Jeg vil huske, men jeg vil glemme.
Eksponere og gjemme.
Kan jeg ta tidsmaskinen min hjem nå, 
vær så snill?

Tina Rubina



I utgangspunktet har jeg en tanke
eller ide, som utvikler seg mot et
bilde. Å leke med kunst er å så et frø
som skal spire og gro.
Modernisme, arkitektur, estetikk
og rene linjer påvirker og inspirerer
meg. Jeg improviserer, bruker 
fantasien og utfordrer meg selv 
gjennom å forenkle former og 
figurer. Komposisjon og farge-
kontraster er viktige elementer. 
Det hele er en rytmisk prosess. 
Jeg bruker klare, rene farger, ofte 
primærfarger.  Mitt atelier er som en 
hage. Her må det vannes og lukes.  
Vekstene modnes langsomt mot det 
endelige verket.

Synnøve Skeie



Med kroppen som en forlengelse
av pusten; finner jeg inspirasjon
i ulike typer kjønnsuttrykk,
identiteter, variasjoner av seksualitet
og i hybridene som oppstår.
Dette marinert i popkulturen som 
stadig vokser seg større, mer liberal, 
manipulerende og seksualisert.
Jeg vil utvide spekteret.

Jone Tou



Ironien ved å bruke papir

Charlotte Tarantino



Svevende, lett, flytende og nært;
innsiden av overflaten. Et arr som
gror innerst i øyekroken. Det rosa
lyset som skinner gjennom finger-
neglene. Fargene gir meg plass til å
puste, til å kjenne, til å se og føle
annet enn svart. Jeg leter etter et
kroppslig nærvær i materialene. 
Kroppen som går ut i form, får flyt 
og faller. En oppslukende og mål-
rettet sirkel av repeterende 
handlinger, angst og uro som 
resulterer i noe som kan defineres.
Noe jeg kan se og føle på. Noe
som andre også kan se og føle på. 
Uro omgjort til materialitet. 
Materialene er avhengig av 
hverandre for å skape rom. 
Løsner man noe, vil det kollapse. 
Vil det falle sammen? Eller etterlater 
det bare hull?

Maren Vik



Avgangsklassen vil takke alle som har 
undervist oss. I løpet av to år har vi 
hatt følgende lærere;
 
Adam Løwert, Lisa Torell, 
Hans Edward Hammonds, 
Nils Thomas Økland, 
Andreas Soma Selvikvåg, 
John Øivind Eggesbø, 
Anne Marte Eidseth Rygh, Crispin Gurholt, 
Hanna Høiness, Benjamin Hickethier, 
Line Anda Dalmar, Per Kristian Nygård, 
Sissel Christensen, Frode Markhus, 
Clive Lawford, Eric Kelly, Petrine Vinje, 
Øystein Aasan, assistent hos kunstnere, 
Margrethe Aanestad, Anna Ihle, 
Øystein Thorvaldsen, Sara Christensen, 
True Solvang Vevatne. 
Takk til Kari Lise Holsen på kontoret.

Takk t i l ;

Avgangsutstilling i Ølhallene
19 Mai - 11 Juni 2017



Kunstskolen i Rogaland

Fagskoleutdanningens mål er at hver 
enkelt student skal få den grunnleggende 
kunnskapen for selv å kunne utvikle en 
kunstnerisk praksis. Erfaringsbasert læring 
fra prosjektperioder med lærere som selv 
er aktive kunstnere. 1.året er med fokus på 
ulike teknikker, metoder og innhold. 2.året 
er mer individuelt, hvor den enkelte får 
veiledning på egen prosess. 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 SIS og kan 
søke studenthybel og andre velferdstilbud. 
Skolen fyller 60 år i 2017. På bygget vårt har 
vi utsmykningen ’Flower Tower’ av kunstner-
en Michael Lin, malt med studentene våre 
som assistenter. 
 
Har du lyst å studere kunst, ta kontakt med 
oss eller send inn søknad, motivasjon og 
foto av arbeid på vår hjemmeside 
www.kir.no




