JANUAR–APRIL 2018

ÅPENT HELE ÅRET – VELKOMMEN TIL
GODE OPPLEVELSER I FOSSEKLEIVA!
Legg søndagsturen til vakre Berger.
Opplev natur, kunst og historie kombinert med god mat.
Vi selger Bergerpledd, kunst og kunsthåndverk, samt lokale produkter i vår
butikk.
Café Jebsen byr på kalde og varme retter til en rimelig pris.

ÅPNINGSTIDER FOSSEKLEIVA KULTURSENTER
OG BERGER MUSEUM
I perioden 21. januar–30. april holder vi åpent hver søndag
kl. 12.00–16.00. I tillegg kommer enkeltarrangementer – se
programoversikten.
Café Jebsen har åpent hver tirsdag–søndag kl. 11.00–19.00.
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ATELIER
I januar og februar fylles Fossekleiva kultursenter opp av kunstnere i arbeid
med nye prosjekter. Billedkunstnere og scenekunstnere bruker lokalene
til utvikling og utforskning. Du vil få se bildene før de er ferdige, se skisser
til framtidige prosjekter og få et glimt inn i arbeidsprossessene til 14 ulike
kunstnere.
Hver søndag åpner vi dørene – velkommen til å se verk bli til og til å møte
kunstnerne! Kunstnerne som arbeider i Fossekleiva kultursenter januar og
februar 2018 er:

RUNI LANGUM
Langum vil arbeide med bilder i store format. Hun er opptatt av å
arbeide i ulike omgivelser, og ser at miljøet hun arbeider i, påvirker
det visuelle uttrykket.
Det oppstår motivløsninger som ikke ville ha oppstått i en annen tid
og i et annet rom. Forutsetninger er med på å forme kunst.
Bildene vil vises i årets sommerutstilling i Fossekleiva,
www.langum.no
KARI ELISABETH HAUG
Haug skal arbeide med bilder til soloutstillingen «Det første møtet».
Utstillingen er inspirert av forfattere og komponister som reiste til
Roma for å la seg inspirere av kunst og kultur.
Utstillingen åpner 22. februar i Roma og vises i Fossekleiva
kultursenter fra 21. april.
www.kariart.net

CHRISTINE LOHRE OG KARI FREDRIKKE BRÆNNE
Lohre og Brænne skaper et visuelt eventyr om en helts reise, som
følger et kart, som en renning ut i havet. Selve arvesølvet, det tapte
samfunnet og dets fødsel, utvikling og død følger fossen og renner
ut i havet og reiser videre.
Eventyret skal vises som en del av Fossekleiva kultursenters program
senere.
Lohre er scenograf og utstillingsdesigner.
Brænne er forfatter og dramatiker. Hun har bl.a. skrevet romanen
«Himmelfall», om Maria Romanova, ett av tsar Nikolaj II sine fem barn.
www.christinelohre.no
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SIGNHILD MEEN WÆRSTED OG HANNA ROHN
Prosjektet duoen Rohn/Wærsted skal jobbe med heter
«Blood and Soil», og utforsker forskjellige aspekter knyttet
til idéen om renhet og kvinnelig seksualitet. Prosjektet er et
forsknings- og utviklingsprosjekt støttet av Norsk Kulturråd.
Wærsted er danser, koreograf og performancekunstner.
Rohn er er dramaturg og performancekunstner.
www.rohnwaersted.com
INGER GARBORG AMUNDSEN OG STEINAR
KAARSTEIN
Amundsen og Kaarstein skaper landskap inspirert av
rytmer, lyd og bevegelse. Disse skal plasseres både inne
og ute i naturen rundt Fossekleiva.
Amundsen er klesdesigner, rekvisittmaker og crossover
kunstner. Hun har samarbeidet med bla. Tori Wrånes, og
sommeren 2017 laget hun det populære sanserommet for
barn i Fossekleiva.
Kaarstein er effektmaker, designer og figurmaker. Han
arbeider innenfor film, scenekunst og billedkunst.
Amundsen og Kaarstein har bidratt til Fossekleiva for kids
2017, og de leder det kunstneriske arbeidet i KunstRom.
INGER DILLAN ANTONSEN
Bildene til Dillan Antonsen handler gjerne om
fargekombinasjoner i bevegelse, om dans og rytmer. Hun
lar seg inspirere av musikk og er ikke så opptatt av det
figurative i sin tilnærming til malerkunsten. Hun vil forske
videre i den intuitive tilnærmingen til maleriet.
www.ingerdillan.net
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BRUCE/LIAVAAG/HELLE
Trioen skal arbeide med prosjektet BLÅ, der de setter sammen
maleri, video og performance. De vil arbeide med utgangspunkt i
stedet Fossekleiva, som ett av flere sentrale elementer. Prosjektet
skal resultere i en utstilling som vises i Kyoto, Japan, senere denne
våren.
Veronica Bruce er billedkunstner, dansekunstner og koreograf.
Ingrid Liavaag er skuespiller og kunstner.
Sive Hamilton Helle er filmkunstner.
www.veronicabruce.no
MARGRETHE ULVIK
Noen av Ulviks bilder ble vist under sommerutstillingen 2017. Hun
arbeider med vev og flere ulike teknikker som til sammen gir en
leken tredimensjonalitet. I mars og april vil Ulvik bo i Fossekleiva
som gjestekunstner. Hun vil utforske mønstre fra Berger museums
samlinger gjennom å veve dem for hånd. Ulvik vil også arbeide med
KunstRom for barn.
Ulvik er tekstilkunstner, og bor og arbeider i Canada.
www.margretheulvik.com
MARGOT ANTONINA PIANOWSKA
Pianowska er tidligere kjent for mange gjennom sin danseopptreden
foran Svelvik kirke sammen med Rullende engler, og utendørs i
Fossekleiva som dansende modell for Runi Langum.
Hun vil nå arbeide med improvisasjon og research til en framtidig
soloforestilling. Forestillingen vil ta utgangspunkt i hennes interesse
for sosiologi, sosiale medier og kjønnsforskning.
Pianowska vil også arrangere morgenyoga, slik hun gjorde
sommeren 2017 – informasjon om dette kommer på Facebook.

KUNSTROM FOR BARN
MARS OG APRIL

Kan barn lage kunst som får andre enn bestemor til å klappe i
hendene?
Barnehagebarna i Svelvik overtar hele kultursenteret og skal skape
kunst i stort format sammen med profesjonelle kunstnere.
Barna er fødte estetikere, de skaper med hele sin kropp og med
alle sansene. KunstRom for barn gir barna muligheten til å utvikle
fantasien gjennom kreativitet, estetisk erkjennelse og skaperglede.
De eldste barna er med å kuratere utstillingen.
Velkommen til en annerledes utstilling!
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PROGRAMOVERSIKT JANUAR–APRIL 2018
SØNDAG 21. JANUAR
• Sesongåpning med musikk og mat kl. 12.00. Gratis.
• Fossekleiva for kids kl. 13.00 – med Inger Garborg Amundsen og Steinar
Kaarstein
LØRDAG 27. JANUAR
• Konsert med Stig Ulv kl. 15.00
Ulv gjestet Fossekleiva sommeren 2016 til stor glede
for publikum. Hans vakre, intense og lekende gitarspill
trollbinder og gir sjelefred. Ulv gir tilhøreren et friminutt i
hverdagen, og hvem trenger ikke det?
www.stigulv.com
SØNDAG 28. JANUAR
• Kari Elisabeth Haug er tilstede og viser sine arbeider.
LØRDAG 3. FEBRUAR
• «Mitt nabolag» med Christian Stejskal kl. 15.00
Multimedia forestillingen «Mitt Nabolag» er beretningen
om Stejskals pilegrimsferd til fots fra sin fødeby Wien,
via Jerusalem til den hellige byen Aksum i Nord-Etiopia.
Underveis på denne reisen møtte han «Zabaleenerne»,
Kairo’s uoffisielle kristne søppelarbeidere i det såkalte
«Garbage City». Etter å ha avsluttet sin pilegrimsferd
i Aksum flyttet han inn i Søppelbyen der han bodde
sammen med «Zabaleenerne» samtidig som han livnærte
seg som fiolinist ved operaen i Kairo.
Velkommen til beretningen om en helt spesiell reise!
www.christianstejskal.com
SØNDAG 4. FEBRUAR
Åpent i kultursenteret, Berger museum, Butikken og Café Jebsen
SØNDAG 11. FEBRUAR
Inger Garborg Amundsen og Steinar Kaarstein er tilstede
og viser sine arbeider.
ONSDAG 14. FEBRUAR
Valentinsdag i Café Jebsen
Spesialmeny og romantikk i sjarmerende omgivelser.
Bestill bord i god tid!
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LØRDAG 17. FEBRUAR
• Performance med Bruce/Liavaag/Helle kl. 14.00
SØNDAG 18. FEBRUAR
• Inger Dillan Antonsen er tilstede viser sine arbeider.
• Performance med Bruce/Liavaag/Helle kl. 14.00
LØRDAG 24. FEBRUAR
• Konsert med Amund Maarud kl.15.00
Amund Maarud besøkte Fossekleiva med «Buicken» ifjor sommer,
samen med bl.a. Lars Saabye Chrsitensen og Knut Reiersrud.
Maarud er en artist som legger sin ære i å tøye sjangerbåsene og
har opparbeidet seg et solid publikum som gleder seg over hans
mange musikalske vridninger. Å høre Amund Maarud solo er en
ren oppvisning i kjærligheten til musikken. Dynamikken er stor,
krumspringene mange og det er lett å la seg bergta når mannen
fra Skogbygda går i ett med gitaren og gir alt. Gå ikke glipp av av
Maarud helt aleine!
www.amundmaarud.com
SØNDAG 25. FEBRUAR
• Møte med Christine Lohre og Kari Fredrikke Brænne
• Møte med Margot Antonina Pianowska
SØNDAG 4. MARS
Åpent i Berger museum, Butikken og Café Jebsen
SØNDAG 11. MARS
Åpent i Berger museum, Butikken og Café Jebsen
LØRDAG 17. MARS
• Utstillingsåpning KunstRom for barn kl. 12.00
Barna fra Ebbestad, Støa, Tømmerås og Berger barnehager i
Svelvik har skapt denne utstillingen, i samarbeid med profesjonelle
kunstnere.
En utstilling utenom det vanlige – for voksne såvel som barn.
SØNDAG 18. MARS
KunstRom for barn – utstilling
LØRDAG 24. MARS
KunstRom for barn – utstilling
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SØNDAG 25. MARS
KunstRom for barn – utstilling
(1. påskedag – stengt)
LØRDAG 7. APRIL
KunstRom for barn – utstilling
SØNDAG 8. APRIL
KunstRom for barn – utstilling
LØRDAG 14. APRIL:
KunstRom for barn – utstilling
SØNDAG 15. APRIL
KunstRom for barn – utstilling
LØRDAG 21. APRIL
• «Det første møtet» (Kari Elisabeth Haug) –
utstillingsåpning kl. 12.00
«Det første møtet» er inspirert av forfattere og
komponister som reiste til Roma for å oppleve kunst og
kultur. I Roma skrev Bjørnson diktet «Det første møtet»,
som er tonesatt av Edvard Grieg. Det første utkastet til
diktet henger idag sammen med en samling portretter på
veggen i Romas eldste kafe; Antico Caffe Greco. I Sigrid
Undsets selvbiografi, Jenny, er også mye av handlingen
lagt til Roma. Dette er noe av bakteppet for Haugs nye utstilling.
SØNDAG 22. APRIL
«Det første møtet»
SØNDAG 29. APRIL
Åpent i Berger museum, Butikken og Café Jebsen
Billettbestilling til post@fossekleiva.no eller forhåndskjøp fra www.
fossekleiva.no (nye nettsider kommer på plass fra midten av februar).
NESTE I FOSSEKLEIVA:
BEAT OG BEVEGELSE – SOMMERUTSTILLING 16. JUNI–19. AUGUST
Registrer deg for nyhetsbrev på post@fossekleiva.no så er du alltid
oppdatert!

Fossekleiva kultursenter og Berger museum holder til i gamle Fossekleven
fabrikk, en tidligere tekstilfabrikk. Her møtes historie og samtidskunst
gjennom et variert program med utstillinger, konserter, forestillinger,
kunstverksteder for barn, festival og mye mer.
Inngang til museum og utstillinger kr. 70,-/30,Naboskapskort kr. 200,- gir gratis adgang for innehaver hele året, samt
rabattert pris på enkeltarrangementer som konserter, forestillinger m.m.
Vennekort kr. 400,- gir gratis adgang for innehaver og en person i følge,
samt rabattert pris på enkeltarrangementer som konserter, forestillinger m.m.

Bergerveien 2, 3075 Berger · tlf. 482 25 429 eller 409 17 860 · post@fossekleiva.no
bergermuseum@vestfoldmuseene.no · Café Jebsen tlf. 968 62 840
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