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Forord til Kunst i Landskap
For nærmere 140 år siden var Fridtjof Nansen en stadig gjest
i Vestlandsfjellene. På samme tid begynte noen få pionèrer
fra Bergen å besøke fjellene vinterstid. Med en stav og tunge
ski med vidjebindinger var det lite som minner om det vi i
dag forbinder med skisport. Det var likevel begynnelsen på
en utvikling som har ført til at store deler av befolkningen nå
finner glede i våre fantastiske fjell – både vinter og sommer.
Etter hvert som de fleste har fått mer fritid til disposisjon og
bilen er blitt allemannseie har mulighetene øket for å komme
til fjells og ut i skog og mark. Et lukket land ble åpnet for
byfolket.
Samtidig vokste forståelsen for Grunnlovens § 112;
Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur
der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Mange bergensere har gjennom tidene gjort mye for å ivareta
denne retten. Det er bl.a. gjort ved å legge til rette for ferdsel
og vandring. De er gode forbilder for det omfattende dugnadsarbeidet som drives i dag.

For 22 år siden skjedde det noe som fikk stor betydning for
friluftslivet i Bergen. Ildsjelen Børre Liland så at mye kunne
gjøres for at våre fantastiske fjell kunne bli best mulig tilgjengelige. Det viste seg at frivillig arbeid ikke bare førte til
at forsømte oppgaver ble utført, men at det også ble skapt et
unikt kameratskap blant pensjonister. Etter at Fløyengjengen
var etablert tok det ikke lang tid før andre dugnadsgjenger
dukket opp. Året etter ble Smøråsfjellets Venner etablert og
senere 8 større og mindre gjenger.
Som takk og for å synliggjøre det imponerende og omfattende arbeidet som frivillige gjør i Bergensområdet ble
skulpturer tildelt dugnadsgjenger ved loddtrekning. Kunstverkene er nå plassert i de områdene frivillige tilrettelegger
ved å bygge stier, broer, grindaløer og gapahuker etc.
Betydningen av å komme ut i skog og mark er nok forskjellig
for hver enkelt av oss. For noen er det ensomheten, freden og
stillheten som trekker. Andre blir betatt av detaljer i naturen,
som vakre blomster og steiner. Atter andre blir fanget av
voldsomme inntrykk fra dype daler og høye tinder. Selv om
vi opplever fjellet og naturen forskjellig, er det kanskje summen av inntrykkene og stemninger som fører til at det for de
fleste er godt å lade batteriene der ute.
Menneskeskapt kunst kan vanskelig måles mot naturens
egne mesterverk. Ved prosjekt Kunst i landskap har vi likevel ønsket å utfordre fremragende internasjonale kunstnere til
å bruke sine kunstneriske evner til å lage skulpturer av norsk

grunnfjell. Granittsymposiet på Os viser en imponerende
evne til å forme ensartete rullestein til vakre og svært forskjellige skulpturer. Norsk stein ser kanskje ikke så spennende
ut i første omgang, men når den blir slipt og bearbeidet er
den uensartet med uendelige fargekombinasjoner. Skulpturene viser hvilken enestående rikdom vi har i naturen. Å la
fremragende internasjonale kunstnere omforme norsk rullestein til vakre kunstverk har gitt forbløffende resultater.
Vi håper at skulpturene vil oppmuntre enda flere til å vandre
i vår enestående natur.
Vi takker Arne og Vidar Mæland for stort engasjement og
glimrende organisering av Granittsymposiet.
Bergen, August 2019
GC Rieber Fondene
Chr. Rieber

Dugnadsgjengene som fikk skulpturene
#Smøråsfjellets venner
Skulpturen -Trolleggav Karen Van Ommern
#Solbakken skulpturhage
Skulpturen -Hellig øyeblikkav Arne Mæland
#Birkelandsvannet
Skulpturen -Land og sjøav Elena Saracino
#Dugnadsgjengen på Fanafjellet
Skulpturen -Vår i det friav Aurél Boussin
#Dugnadsgjengen Lysøyen
Skulpturen- Ole Bullav Knut Hetleflåt
#Alvøskogens venner
Skulpturen -Spenningerav Cagdas Sari
#Dugnadsgjengen fløyen
Skulpturen
-Minner fra den andre sidenav Renate Verbrygge
#Askøy på langs
Skulpturen -Triskilionav Gissella Garcia
#Helgetun
Skulpturen -Fjellet kallerav Jo Klay
#Marmorguttene
Skulpturen -Nøttekjerneav Petre Petrov
#Nubbeguttene
Skulpturen -PÅ ville veierav Vidar Bratlund-Mæland

Karen Van Ommern
Holland
Skulpturen -Trollegg-

Et troll er et vesen du finner i de norske eventyrene. Trollene er
plassert i norsk natur og de trivest best i mørket. Går du rundt i
skogen mellom trærne om kvelden eller i natten, kan du finne
trollene mellom grenene. Men som så mange ting i livet tåler ikke
trollene dagslys. De kan bli til sten i møte med solen. Da Karen kom
til symposiet, så hun tilknytningen mellom troll og sten, og ville
lage skulpturen “Trollegg” der trollet blir sten og stenen blir troll.

Arne Mæland

Norge
Skulptur -Hellig øyeblikk-

Skulpturen “Hellig øyeblikk” er en skulptur om nettopp det. Skulpturen henter inspirasjon fra arbeid i skogen, og de stunder som kan
oppstå der når en må stoppe litt opp i det en fugl, et ekorn eller som
i skulpturen en sommerfugl setter seg på øksa noen øyeblikk og
skaper litt magi for en kort stund.

Elena Saracino

Italia
Skulptur -Land og sjø-

Elena sin skulptur ble til ved utvelgelsen av sten til skulpturen.
Hun fant i stenene spennende bevegelser å bygge på.
Ut fra stenen vokste det fram kuber, til sammen tre kuber i bevegelse.For Elena var det i dialogen med stenen at skulpturen vokste frem og fant formen. Møtet mellom den runde rullesteinen og
kubene inni blir som et møte mellom sjø og land. Det runde og det
harde møtes i en felles bevegelse.

Aurél Boussin

Frankrike
Skulptur -Vår i det fri-

Skulpturen “Vår i det fri” er en skulptur av en blomst i blomstring.
I det harde finner kunstneren det myke i naturen. Solen, regnet,
havet, fjellene og blomstringen finner han i den norske granitten.
Denne rullestenen blomstrer nå i sitt rette element på Linken på
Fanafjellet. Der på toppen vil “Vår i det fri” blomstre hele året i sine
mange fasetter.

Knut Hetleflåt
Norge
Skulpturen -Ole Bull-

Skulpturen “Ole Bull” har musikk i fokus. I letingen etter en ide til
skulpturen, kom toner og gav stenen form og liv. Knut lette etter en
ide rundt temaet natur. Han så og lyttet rundt seg og det som møtte
han var lyd. I lyden hørte han musikk ta form, og musikken ble til
Ole Bulls toner. Og det er noen av disse tonene dere finner om dere
besøker skulpturen på Buene kai i Lysefjorden. Derfra kan dere ta
båten til Lysøya og Ole Bulls rike.

Cagdas Sari

Tyrkia
Skulptur -Spenninger-

Cagdas ide er at en sten kan være som en ballong. Med litt forming
kan skulpturen gi inntrykk av å være tøyelig. Myk, fleksibelt, men i
sten. Det er i disse kontrastene kunstneren finner utfordringene.
Cagdas skulptur heter og er full av “Spenninger”.

Renate Verbrygge

New Zealand
Skulptur
-Minner fra den andre siden-

Skulpturen “Minner fra den andre siden” vokste frem gjennom
kunstnerens egne opplever med menneskene, med Norge og ikke
minst med stenen hun jobbet med. Da skulpturen tok form, var
det som om den alltid hadde vært der, som et minne fra den andre
siden.

Gissella Garcia

Uruguai
Skulptur -Triskilion, med tre benGissela er fasinert av myter og symboler. Dette var med i tanken da
hun valgte ut stenen. De tre formene som fletter seg sammen som
en slange, Triskelionen, møter i denne skulpturen Midgardsormen.
Skulpturen ble formet ut fra viten om at den skulle få sin plass i den
norske naturen. Myter overlapper, speiler og møter ofte hverandre.
I Gissela sin skulptur møter norsk natur verdensmyter og søramerikansk estetikk.
Triskilionen, Midgardsormen og solen som står opp.

Jo Klay

Tyskland
Skulptur -Fjellet kaller-

Skulpturen til Jo heter “Fjellet kaller”. Som mange skulpturer vokste
også den fram i et samspill med skulptøren. Jo sine skulpturer er
ofte sterke og geometriske med form og styrke fra stenen. Denne
kan minne om oksens horn, kvinnelige former eller fjellet som
stikker opp av horisonten. Stenen hadde en farge og energi som
appellerte til Jo. En skulptur til å kjenne på og berøre. Tittelen kom
til en av di siste dagene av symposiet da kunstneren kjente at stenen
og fjellet ropte. Og fra det ropet, og i det Jo svarte ble skulpturen til
“Fjellet Kaller”.

Petre Petrov

Bulgaria
Skulptur -Nøttekjerne-

Det at skulpturen kommer fra en sten som har rullet over mark og
har flyttet seg med is i årtusner ble viktig for resultatet. Skulpturen
prøver å finne sjelen til stenene. Skulpturen skulle ha gjenkjennbare
former og gi en hjem-følelse.
Skulpturen er kjernen i en nøtt som kommer fram når skallet blir
brutt. Å ta ut kjernen er målet, men skallet er fremdeles vakkert.
Slik er forholdet mellom den rå stenen i naturen og skulpturen
også.

Vidar
Bratlund-Mæland
Norge
Skulptur -På ville veierSkulpturen til Vidar “På ville veier” er blitt til i en verden av dagdrøm og spørsmålet hva viss... Vidar liker å leke med muligheter,
og det innebærer ofte å ta ting ut av kontekst eller å flytte element
til plasser der de ikke hører helt hjemme. Skulpturen denne gangen
ble av en akkar der den er dratt på reise. Hvis du var en akkar og du
kunne reise hvor du ville, hvor ble det da? I denne skulpturen gikk
turen til fjells. Hvem møter han der og hvor går veien videre? Det er
opp til deg som turgåer å finne ut av det når dere møtes.

#Birkelandsvannet
Skulpturen -Land og sjøav Elena Saracino

#Smøråsfjellets venner
Skulpturen -Trolleggav Karen Van Ommern

#Nubbeguttene
Skulpturen -PÅ ville veierav Vidar Bratlund-Mæland

#Askøy på langs
Skulpturen -Triskilionav Gissella Garcia

#Helgetun
Skulpturen
- Fjellet kallerav Jo Klay

#Marmorguttene
Marmorøyen
Skulpturen -Nøttekjerneav Petre Petrov

#Dugnadsgjengen Fløyen
Skulpturen
-Minner fra den andre siden-

av Renate Verbrygge

#Dugnadsgjengen Lysøyen
Buena kai, Lysefjorden
Skulpturen- Ole Bullav Knut Hetleflåt

#Alvøskogens venner
Skulpturen -Spenningerav Cagdas Sari

#Dugnadsgjengen på Fanafjellet
Linken på Fanafjellet
Skulpturen -Vår i det friav Aurél Boussin

#Solbakken skulpturhage
Skulpturen -Hellig øyeblikkav Arne Mæland
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