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BRUTALT TACO
Studentene på KIR har studert, tenkt og
handlet. De begynner nå å gjøre seg
gjeldende som meningsbærere i en
kompleks verden. En kjempeomveltning,
både på et faglig nivå og på et
personlig plan. Studentene utfordrer en
utfordrende verden med sin deltagelse.
Den unge samtidskunsten henger godt
sammen med vår historie, samtidig som
den innehar sin egen tidsånd. Den søker
seg mot og definerer morgendagen.
Brutalt taco er en beskrivende tittel
på det å skulle lage en kompleks og
mangfoldig utstilling sammen. Tekst,
tegn og koder som vi tror at vi kjenner
blir definert på nytt.
Ta imot disse nyutdanna kunststudentene.
Følg og møt dem i deres bruk av ny
kunnskap.
Til studentene, lykke til & god arbejdslyst!

Tou Scene, ølhallene
12.Mai - 5.Juni 2016

John Øivind Eggesbø
rektor

Benjamin Drews

I broke in half the day
I decided to stop
longing for another
I carry the sharp pieces
of myself
in my feet
splinters embedded deeper
with every step
I carry the blunt pieces
of myself
on my back
bringing me closer to the ground
with every step
I carry the small pieces
of myself
in my mouth
shutting me up
in fear of loss
I broke myself into pieces
to stop myself
from being me.

Natalie Seifert Eliassen
Minner som jeg er redd for å glemme.
Kjærlighetsbrudd, forelskelse,
husbrann, underlivsbekymringer og
brå måter å dø på!
Jeg samler inn og bearbeider mine
og andres hemmelige og pinlige
erfaringer. Basert på disse lager
jeg installasjoner sammensatt
av hverdagslige gjenstander og
materialer.
Arbeidene er ofte interaktive og
inkluderer så mange sanser som
mulig.

Benjamin Thomas Harbakk
The act of experiencing is the other
half of art, the first half is the making.
Not all art exists to please, but there
is art out there for everyone.
To me art is about communicating
an idea, a concept, or a train of
thought – the process of creating
and experiencing. The artwork isn't
complete until it has reached an
audience.
There is no art without sharing.

Tilda Lene Bratsberg
Jeg samler på blomster, bær, røtter,
jord og metall… Koker dem for å
få ut farge, kverner dem med en
morter for å lage pigment, bløtlegger
jernstenger for å få rust. Ved å
lage pigmenter og maling får jeg
verk i konstant endring. Levende,
uforutsigbare materialer endrer seg
over tid, fargene falmer, materialene
forfaller.
Å være en del av prosessen til
materialene er viktig for meg. Jeg
komponerer installasjoner ut i fra
egne fysiske mål og begrensninger,
maler med hender og føtter slik at
det ligger igjen tydelige spor av
mennesket.
Eksperimentering og appropriasjon
er essensielt for meg, det er i
utforskningen av materialer og
sammensetninger jeg finner
mest inspirasjon og at verkene
manifesterer seg.

Irene Gellein
Min forretningsidé er å gjøre hver dag
bedre med merkevarer som skaper
glede.
Mitt mål er å gi aksjonærene en
langsiktig avkastning godt over
aksjemarkedets gjennomsnitt.
Min strategi er å styrke posisjonen
som et ledende merkevareselskap
med Norden og Baltikum som
hovedmarkeder.
Med utgangspunkt i min kjernekompetanse innen merkevarebygging,
skal jeg styrke min posisjon som
ledende merkevareselskap. Den
viktigste driveren for langsiktig
verdiskaping er organisk vekst innen
merkevarer.
Vellykkede innovasjoner er mine
viktigste verktøy for å oppnå
organisk vekst. Jeg skal styrke og
nyttiggjøre meg konsernets lokale
tilstedeværelse og kunde- og
forbrukerinnsikt.
Strategien bygger på fem pilarer
knyttet til (1) Forbruker, (2) Kunde, (3)
Medarbeidere, (4) Verdikjede og (5)
Samfunn.

Helène V. Grimstad Larsen
Jeg er interessert i det arkitektoniske
i naturen, forholdet mellom arkitektur
og natur. Dette gjenspeiles i
arbeidene mine. Jeg jobber med
fokus på modeller og skulpturer
inspirert av naturen. Målet er å gi
følelsesmessige, positive opplevelser
som håp, fred og frihet – stillhet og
ro.

Vibeke Andersen

Tradisjonelt håndtverk ligger i bunn,
med selvlagde blindrammer, strukket
med lin og grunnet med hudlim.
Utgangspunktet blir et stramt og sexy
grunnlag å jobbe på. Jeg klarer ikke å
styre meg, et knips på lerretet og det
blir forvandlet til et instrument hvor
lyden gir assosiasjoner til kraftige
hoftevrikk. Det blir et fristende
grunnlag for motivet.
Oljepastellene lager jeg selv. Noen
blir tørre som kritt og andre smelter
ved berøring, skillet forsvinner,
tegning og maleri flettes sammen.
I essens, min hyllest til blindtegningen!

Tuva Orheim Pedersen
Lev minimalistisk.
Kvitt deg med tingene.
Ta kontroll over konsumering.
Lag plass.
Fysisk, mentalt og estetisk.

Håvard Sagen
Utgangspunktet er studier av språk,
med dette mener jeg hvordan
mennesket med sitt sanseapparat
registerer, tolker og kommuniserer
omverden. Metoden jeg bruker er å
registrere fenomener tilgjengelig
for vårt sanseapparat, synliggjøre
bestanddelene, sette sammen
informasjonen på en ny måte, legge
grunn for alternativ virkelighetsoppfattelse.
Jeg arbeider med performativ tolkning
og repetisjoner av komplekse,
systematisk plasserte tegn.

Vilde Hage Aune
En sterk trang til å uttrykke, forklare
og eksponere, men samtidig holde
sårbarheten og hjelpeløsheten på
avstand. Jeg er opptatt av å formidle
verk som er visuelt og estetisk
tiltrekkende. Lokke publikum inn i
noe som føles behagelig. Trygt å
hvile øynene på, samtidig få frem
en undertone av mørke, skam,og
ubehag. Verkene får ofte abstrakte,
urealistiske utvekster, utgreninger
og mønstre. Organiske strukturer og
teksturer inspirert fra soppvekster,
koraller, vev, celler og bakterier blir til
skulpturer, malerier og tegninger.
Arbeidene speiler underbevissthetens
overtak. Et følelsesmenneske i
forandring. Jeg bringer det indre
til det ytre, for så å bruke det ytre
til å påvirke og forandre det indre.
Kunsten blir et virkemiddel for å
kartlegge egen indre natur.
Jeg bruker sulten, angsten og
hjelpesløsheten som drivkraft.

Andrea Sødal Aasmoe

I love how we always mess up. We are
figures we hate. And I’m sorry I’m not
a writer.
I’m an artist and young and my mess
is my process.
So being really confused and
distressed is really helping.
Portray all mess.
We can’t always portray the mess we
learn from.

Millard Paulsè
Elementer av traumer, magi, symbolikk
og mystikk.

Cinthiya Elanzen
Movies are a great way to
communicate stories and ideas.
I love that with a movie you don’t
necessarily need any outside
information or explanation to
understand. People are also allowed
to interpret it however they want to.
I’m interested in all film making, this
periode I decided to go with stop
motion. Animation is a wonderful
medium. The fact that you can create
the illusion of life and thought with
drawings, objects and 3D models is
truely fascinating.
My art tries to include all the
things I like and that are good
representations of me (pop culture,
nostalgia, kitsch, camp, cult classics).
I don’t like it in an ironic way, I
genuinely love this stuff.

Kari Ann Lending
Dypdykk gir motstand som motiverer.
Jeg ønsker å dissekere, undersøke og
belyse. Jeg har en bakgrunn innenfor
dans, noe som påvirker og inspirerer.
Bevegelse og vendepunkt – impulser
som igangsetter forandring. Helhet,
tilstedeværelse, minner og relasjoner.
Prosjektene mine er dynamiske.
De varierer i teknikk, medium og
visuelt uttrykk. Ofte inviterer de til
interaksjon.

Kristin Nordås Skårdal
Det vulgære og det morbide. Ting
som skaper blandede følelser; ikke
bare hos meg selv, men også hos
andre. Tematikk og teknikk, settes
opp mot hverandre for å skape
kontrast. Jeg vil at arbeidene mine
skal skape en følelse av avsky og
beundring. Noe som tiltrekker og
frastøter på samme tid.
Hvilket utrykk som føles rett varierer
fra dag til dag, og inspirasjon hentes
fra alle kanter. Biter av inntrykk blir
hengende igjen, det er som en kløe
bakerst i bevisstheten.

GURO REX
20 YEAR OLD STAVANGER BASED
CREATIVE ORIGINALLY FROM MEXICO
NOT GRADUATED DOESN’T HAVE A
JOB NEED MONEY BUT ARE FINE

Tusen Takk!

Vi vil benytte anledningen til å
takke alle som har undervist dette
kullet.
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Utdanningen tar utgangspunkt i kunstnernes
hverdag. Studentene kommer med egne
interesser og preferanser som de utvikler. De
møter lærere som selv er kunstnere og som
underviser deltid (maks 35%). 1.året er det
workshops i forskjellige teknikker m.m, 2.året
er det fokus på individuell fordypning m.m. Det
er ett prosjekt i fokus om gangen og studiet
avsluttes med Avgangsutstilling.
Skolens forløper ble etablert i 1957, i dag er vi
en 2-årig fagskole i billedkunst støttet av
Stavanger Kommune, Rogaland Fylkeskommune,
og Kunnskapsdepartementet. Fagskolen er
endel av det høyere utdanningssystemet og
gir en yrkesrettet erfaringsbasert utdanning.
KIR er godkjent av NOKUT og Lånekassen.

