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Kunstnerne vi var assistenter hos står ikke på denne listen – 
men vi vil takke alle. Vi vil også takke kontorleder 
Kari Lise Holsen og vaktmester Clive Lawford. 
Takk til alle lærerne vi har hatt:

Anne-Marte Eidseth Rygh
Andreas Soma
Camilla Edström-Ödemark
Hans Edward Hammonds
John Øivind Eggesbø
Clive Lawford
Adam Løwert
Nils-Thomas Økland
Kristin Velle-George
Hanna A. Høiness
Håvard Sagen
True Solvang Vevatne
Mariken Steen-Forgaard
Ingeborg Kvame
Mona Orstad Hansen
Espen Pedersen
Eric Kelly
Margrethe Aanestad
Marie Skretting
Anette Gellein
Stein Bjelland
Øystein Thorvaldsen
Ragnhild Aamås
Anna Ihle
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Hvor henter vi livsglede og inspirasjon? Hva driver 
oss? Hvilken vei skal vi velge? 

Å studere kunst er å sjonglere mellom det store 
& det lille, mellom ytre & indre og å lande 
prosjektene for seg selv og gi de videre til alle 
andre. Verdensbildet utfordrer oss med pandemi, 
krig og klimakriser. Samtidig skaper mennesker 
fellesskap hvor vi utvikler og støtter hverandre. 
Disse studentene har i sitt fellesskap blant annet 
bydd hverandre på dans, yoga og improkurs hver 
uke. De har bidratt til hverandres prosesser og 
det har vært en glede å se den enkeltes utvikling. 
Dette lille bildet viser muligheten for en god 
verden. Vårslippet til Kunstskolen er når disse 21 
studentene bruker kunnskapen sin videre, ta godt 
imot dem.

John Øivind Eggesbø 
rektor



ANNE-MAREN BIRKELID

Gjennom skulpturer og installasjoner 
undersøker jeg abstrakte og udefinerbare 
rom. Arbeidene er laget med interesse for 
organiske former, bølger, lag og rytmer. 
Grafiske og romlige virkemidler gir et 
dynamisk og estetisk uttrykk. Jeg jobber 
intuitivt og inviterer betrakteren til å skape 
egne assosiasjoner.

anne.maren.birkelid@gmail.com



DANIEL FRANCK

Starten på reisverket. Opprør. 
Fyrrig hjerte og sprengte trommehinner. 
Skitten på knærne. Bustete hår. 
Overtenning og skrubbsår.
Bisettelse av begrensninger. 
Jakten på høydepunkter.  
Aldri satt. Alltid bevegelse. 

@the_real_dfranck



ELINE VAGLE

Ke så e høgt og ke så e lågt 
og ke så e normalt

@elineartvagle
eline.vagle2000@gmail.com



AMPHIEL E. GRØDELAND

Kunstnerskapet mitt utforsker samspillet mellom 
motpolene i mennesker, mellom mentale og 
kroppslige tilstander, mellom det fremviste 
og det skjulte i en personlighet. Ønsket er å 
fremheve det ambivalente, fluide og komplekse 
med mennesker som kanskje ikke passer inn i 
samfunnets forventninger.

@amphiel.art
amphiel.art@gmail.com



EMILIE PEDERSEN

Min kunst har et introspektivt uttrykk, hvor 
personlighet og livserfaringer kommer til syne 
gjennom kontraster - mellom lekenhet og mørke, 
surrealisme og popart.

@emilie.art 



HENRIK E. HÅLAND

Har du någen gang såde me sengekanten og tatt 
ein røyg? Ka me viss rundkjøringå på veien va ein 
monumental røyg så aldri tog slutt? Eller ka me 
viss veien du går på e ein røyg så t slutt brenne 
ud? Ka me viss livet va ein røyg? Me e alle ein 
røyg, har du tenkt på d?

Nei? Ikkje eg hell.

@badekongen 
henrik12397@hotmail.com



ISABELLE HAGEN

Kunsten min henter inspirasjon fra konfliktfylte 
og vanskelige situasjoner. Jeg utforsker 
hvordan en oppfatter seg selv og andre i slike 
omstendigheter. Kunsten er et resultat og en 
mulighet til reflektere rundt dette.



ULLRIK HEIMVIK

Kunsten min er en ekspresjonistisk hommage til 
det absurde. Flere verdener blandes på et lerret. 
Verdener som ble revet fra hverandre, satt 
sammen igjen og obfuskert.

@ullrikheimvik
ullrikheivik@gmail.com



KATRINE LEA

Det er vanskelig å erkjenne den eksistensielle 
hjemløsheten i en verden tappet for objektiv, 
moralsk og eksistensiell mening. 

Jeg etterstreber å se muligheter i materialer 
og ressurser for en ny runde i kretsløpet, og 
gjennom transformasjon sette de i relasjon til 
betrakterens bevissthet som forbruker. 

Prosessen skjer på materialets premisser og 
tar ofte utgangspunkt i de tilfeldige oppståtte 
formene jeg finner et material i. 

@katrine.lea.kunst
katrinelea@hotmail.com



KINE BOLAND OLSEN

Av og til synker man under vannoverflaten. 
Vekten på skuldrene blir for tung. Du synker ned, 
all lyd drukner. Alt rundt deg er hav og mørke. Du 
synker til du treffer bunnen. Luften forlater deg, 
du er alene.

Ikke gi opp.

Åpne øynene, trekk pusten, la vekten falle fra 
skuldrene, nyt stilheten, kjenn den myke sanden 
på bunnen. Beveg deg videre, svøm til overflaten.

Gi slipp på noe.

@kine_boland



KRISTINE HANDEGÅRD VISTE

Når eit tre døyr, slepp det energien sin ut i jorda 
og gjer rom for ny vekst. Finns det nokre meir 
subtile energiar som ikkje er fysisk målbare? 
Termodynamikkens fyrste lov seier at energi 
verken kan skapas eller øydeleggas, men berre 
omdannas til nye formar. Er det ein moglegheit 
at me menneskjer legger igjen spor i den fysiske 
verda, sjølv om me ikkje lenger er tilstade? Kan 
den usynlige energien liggja igjen i ein gjenstand? 
I ein stol eller ein vegg? Kan den liggja i lufta å 
bidra til ein viss atmosfære i eit rom? 

kristine_viste@hotmail.com



MARLENE ROM RYSSTAD

Ved å samarbeide med musikere, skuespillere og 
ulike institusjoner oppstår det en uforutsigbarhet 
i kunsten min. Det sårbare ved tilstedeværelsen 
er nuet som er der og så er det borte for alltid. 
Men du kan fortsatt spille av minnet inne i hodet 
ditt om igjen og om igjen, som i en film.

pippimarlene@hotmail.com



HESTNESS & WARHAUG

No World Like Home

Have YOU experienced paranormal activity, 
occult rituals, monster sightings or other 
unexplainable happenings?

Reach out to us on email - and tell us your story!

TotesLegitLawEnforcementAgency@gmail.com

To read about the mysterious sighting of the
‘Coach Road Monster’, scan the QR-code

miriloff@outlook.com



NAOMI BENITEZ

Jeg ønsker å skape en umiddelbar 
følelsesmessig opplevelse i betrakterens 
møte med kunstverket. Former og farger 
skal åpne for muligheten til å overskride 
tid og sted. Jeg maler realistiske motiv 
filtrert gjennom en følelsesmessig linse 
for å skape et rom for betrakterens egne 
refleksjoner og sanseopplevelser. 

naobi@live.no



S.R

Arbeidene mine tar utgangspunkt i en formal 
abstraksjon der jeg forener og eksperimenterer 
med ulike kontraster, ofte mellom det 
geometriske og organiske. Jeg tar i bruk farger 
og lys for å tvinge disse polene til å møtes. 

Da jeg var seks år ble jeg fortalt at om 
5 milliarder år så kommer sola til å slukke, 
noe som gjør det umulig for oss mennesker 
å overleve på jorda. Som det barnet jeg var, 
forsto jeg ikke at dette var en problemstilling 
som jeg aldri kom til å måtte forholde meg til. 
Denne frykten resulterte i en fascinasjon for det 
kosmiske, og med tiden har jeg blitt oppmerksom 
på hvordan dette gjennomsyrer arbeidene mine. 

@s.r_art2.0
s.r_art@hotmail.com



SISSEL GRINDHEIM

Eg pakkar sekken, tar med meg kamera og 
spenner skia. Omringa av fjell, snø og frisk luft 
befinn eg meg der vi som friluftlivsmenneske 
trivst best. Ved å ferdast fritt gjennom dei norske 
fjellandskapa oppstår det ein relasjon mellom 
menneske, dyr og natur. Men kva skjer når denne 
relasjonen byrjar å svikta, når miljøet endrar seg 
og både snøen og isbreane smeltar? 

I dette prosjektet tar eg føre meg ein tematikk 
om korleis tilhøvet vårt til naturen endrar seg 
saman med miljøet. Gjennom maleri gjenskapar 
eg opplevingar frå friluftslivet. Eg avbildar 
surrealistiske møte mellom dyr og menneske 
for å framstilla eit fellesskap og ein konflikt. Det 
å kunne kombinera min lidenskap for friluftsliv 
med kunst, har blitt ei viktig og sentral rolle i mitt 
kunstnarskap.

@sissel.grindheim.kunst 
grindheimsissel@gmail.com



SVETLANA NEKRASOVA

Jeg utforsker de lyseste øyeblikkene i 
menneskelig transformasjoner i mine 
arbeider. Temaet “Superhelt-mamma” er 
relatert til kvinnekroppens overskridelser 
under morsrollen, som en av de mest 
betydningsfulle forvandlingene i et liv. Å føde 
og å fødes innebærer gjenskapelse for alle 
involverte. Med en overdrivelse av de fysiske 
og mentale endringene skaper jeg billedlige 
og tekstile scener som gjenforteller disse 
transformasjonene.

@svetamariposa



THYRA WANVIG

Det ligger en skjørhet, kraft og et potensial 
i overganger, som inspirerer meg. Det kan 
være fysiske rom som byggeplasser, flyplasser 
eller utstillinger og subjektive erfaringer, som 
overgangen fra barn til voksen, forelskelse eller 
sorg. Jeg opplever at det skjer noe spennende 
når tryggheten i det stabile utfordres. Elementer 
av mennesket som i en stabil ramme ofte er 
balansert og mer nyansert, vil i overgangers 
transparens bli kraftigere samtidig som en 
tvetydighet ofte oppstår.

th.wanvig@outlook.com 



TOBIAS HAGEN

Male å tegne som regel någe hefti shit som eg 
komme på. 

@1krone1krone1krone
tobiashagen3@gmail.com



VICTORIA M. O. PEDERSEN

Fantasiverdener og skapninger, å rømme vekk
fra det virkelige liv inn i en ny verden. Jeg er 
opptatt av muligheten å skape og bli en del 
av en ny virkelighet.

victoria98@live.no



Kunstskolen i Stavanger
Kunstskolen er en to-årig fagskole i visuelle kunstfag. Studentene 
får kunnskap og ferdigheter til selv å utvikle sin kunstneriske 
praksis gjennom studiene. Studiet gir 120 studiepoeng og 
generell studiekompetanse (for de som ikke har det fra før).

Utdanningen består av erfaringsbasert læring i prosjektperioder 
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 mer individuelt rettet hvor den enkelte 
får veiledning i egen prosess frem mot egne mål. Fellesskapet 
møtes i samtaler og dialog. Kunststudier har ikke fasitsvar 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. 

Du blir med i studentsamskipnaden minSiS.no og kan søke 
om bolig og andre velferdstilbud. Du kan få lån hos Statens 
Lånekasse. Skolen ligger rett ved buss- og togstasjonen og er 
dermed tilgjengelig fra store deler av fylket.
 

Har du lyst til å studere hos oss? På veien til å bli kunstner, 
arkitekt, designer, illustratør o.l. Ta gjerne kontakt med oss. 
Du søker om studieplass via samordnaopptak.no/fagskole og 
legger ved 6 av arbeidene dine og en motivasjonstekst. 
Vi ønsker å se nyere arbeid som du har laget fri fra oppgaver 
og instruksjoner  – når du gjør det du har lyst til å gjøre!

Katalog på hjemmesiden
https://www.kunstskolen.no/vare-studenter/avgangsutstilling
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