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Kari Bugge Gjerstad  
Odd Gjerstad 

Kari Bugge Gjerstad er født i 1925, og er utdannet ved København  
Kunsthåndverkerskole 1945-1947.

Hun startet sitt eget verksted sammen med sin mann, Odd Gjerstad, i Narvik i 1948.
Etter en utfordrende tid i nord, dro de i 1951 et halvt år til keramikeren Arno Lehman 
i Salzburg. Høsten samme år kjøpte de en gammel gård på Sotra ved Bergen,  
hvor de siden har bodd og arbeidet.

Kari og Odd Gjerstad arbeidet sammen i et langt keramikerliv. De delte verksted, 
stilte ut sammen og arbeidet sammen på større utsmykningsoppdrag, som det  
ble mange av etter hvert.

Likevel er det ikke vanskelig å se at hver av dem har sitt eget selvstendige uttrykk.
Kari Bugge Gjerstad er kjent for sine figurative, naivistiske arbeider hvor kvinnen 
fremstilles som den livgivende, den som gir omsorg og varme. Musikk er inspirasjon 
og et annet hovedmotiv for flere av hennes skulpturgrupper, fra basunengler  
til musiserende familier.

Odd Gjerstad ble født i 1923 og tok sin 
utdannelse ved Bergen Kunsthånverks-
skole og Arno Lehman i Salzburg.  
Odd jobbet hele livet med markante 
keramiske arbeider, krukker, tekanner 
og fat som plasserte han sentralt i  
keramikkmiljøet.

Ved siden av den tradisjonelle bruk-
skeramikken arbeidet han med skulp-
turer og relieffer i keramikk, og utførte 
en rekke utsmykkingsoppdrag. Hans 
motivverden er maskulin og norrøn i 
uttrykket, med hesten som et hyppig 
nyttet motiv. Odd Gjerstad døde i 2014.

Gro Lygre Petersen 

Gro Lygre Petersen. Født 1974 og oppvokst på Foldnes. Bor på Foldnes.
Arbeider som bokhandler, bibliotekar og billedkunstner

Gro Lygre Petersen har hatt grafikk, tegning og tekst som hovedmedium, ofte  
presentert i kombinasjoner hvor ønsket er å oppnå et poetisk resultat visuelt. Hun 
har hatt en rekke seperatutstillinger, bl.a.i Norske Grafikere, Ålesund Kunstforening  
og Haugesund Kunstforening de siste ti årene. Hun har  deltatt på gruppeutstillinger 
i inn og utland; Vestlandsutstillingen, Ung norsk samtidsgrafikk og nå sist;  
RE-COGNITION-CONTEMPORARY NORWEGIAN PRINTMAKING, en stor  
vandreutstilling som skal vise norsk grafikk for et brasiliansk publikum.  

Historiefortellingen og litteraturen har alltid vært sentral i hennes virke. Hun  
arbeider ofte selvbiografisk og setter sammen egne fortellinger og fotografier  
med  fragmenter av funnet materiale og fotografier fra andres liv. 

Nå har har hun lagt grafikken 
til side for en periode for å 
studere til å bli bibliotekar ved 
siden av billedkunsten.

Hennes bidrag til «Søkjer : 
Heim» er verket «Lyttende # 5». 
Verket er er en del av en større 
billedserie med samme navn.
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Håkon Holm-Olsen  

Håkon Holm-Olsen (f.1982) er billedkunstner. Han er oppvokst på Kårtveit  
i Fjell Kommune, men er i dag bosatt i Bergen.

Han ble uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Bergen med Master  i Kunst i 2012,  
og har siden dette deltatt på en rekke utstillinger og prosjekter i inn- og utland.

Arbeider hovedsakelig med funnet materiale, både bilder og objekter, som  
blir bearbeidet og satt sammen i nye sammenhenger i form av tegning, collage,  
animasjon og skulptur/installasjon. Fiksjon er et viktig element i arbeidene,  
de siste par årene med vekt på å utforske fremtidsvisjoner, både utopier og  
dystopier, slik de blir fremstilt i populærkulturen. 

I tillegg til egen kunstnerisk praksis har han vært involvert i en flere samarbeidspros-
jekter innenfor billedkunst, illustrasjon og scenekunst, og var i 2012 med på  
å etablere det kunstnerstyrte atelierfellesskapet og visningsrommet BLOKK  
i Bergen. Til utstillingen «Søkjer:Heim» bidrar han med to tegninger som har fått  
med titlene «Ein tenkt dag» og «Ein tenkt by». I disse arbeidene kombinerer han  
sin interesse for tegneserier, arkitektur, og science-fiction, samtidig som han  
spinner videre på idéene om den fremtidige kystbyen.

Trond Lossius
Jeremy Welsh 

Samarbeidet mellom Trond Lossius og Jeremy Welsh strekker seg over mer enn  
ti år. THE ATMOSPHERICS er et pågående samarbeid hvor de reiser på Vestlandet  
og ellers i Norge og gjør video- og lydopptak. Materialet bearbeides og settes sam-
men i installasjoner og videoarbeider. Målet er ikke å beskrive et bestemt sted,  
men heller å arbeide med vår opplevelse og forståelse av “sted”, og spørsmål  
knyttet til hvordan “sted” oppstår, rekonfigureres, dekonstrueres, utvides,  
diskuteres, beskrives og oppleves.

Trond Lossius har utdanning som geofysiker og komponist, og har vært  
kunststipendiat ved Kunst- og designhøgkolen i Bergen. Han er forsknings- og  
utviklingskoordinator ved BEK - Bergen senter for elektronisk kunst, og bidrar  
til flere internasjonale samarbeid om utvikling av programvare for kunstnere og 
musikere. Den tilhørende forskningen publiseres i internasjonale vitenskapskonfer-
anser relatert til musikkteknologi. Trond Lossius er bosatt på Ågotnes.

Jeremy Welsh har vært en pioner 
innen videokunst og nye medier. På 
80-tallet var han tilknyttet London 
Video Arts og ledet deretter The 
Film & Video Umbrella i London. 
Som professor ved Kunstakademiet 
i Trondheim på 90-tallet var han 
en pådriver for utvikling av kun-
stpraksiser som arbeidet med nye 

medier. Han koordinerte masterstudiet i kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen da det 
ble etablert, og ble senere dekan ved KHIB. De siste årene har han vært tilbake som 
professor ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Hans arbeider er innkjøpt av en 
rekke museer og samlinger i Norge og internasjonalt.

Versjonen som vises i Luftskipet er tilegnet Morten Eide Pedersen (1958-2014),  
som var komposisjonslærer ved Griegakademiet, og som begge kunstnerne har 
samarbeidet med i mange sammenhenger. Arbeidet er støtet av Norsk kulturråd, 
Kunstnernes vederlagsfond og BEK - Bergen senter for elektronisk kunst.

Geir Opdal

Geir Opdal drev frem til ca 2010 drevet som billedkunstner og utforsket det to og 
tre dimensjonale univers med maling, grafitt, kull, stein, papir, boss.... ja alt som 
kunne brukes som materiale. For det meste er han autodidakt, men hadde et  viktig 
år i lære hos Bjørn Algrim. Der lærte han vesentlige maletekniske ferdigheter innen-
for den ny-klassiske skolen. 

Maleriet og tegningen var hele tiden hans hovedmedium, men han trives like godt i 
det tre dimensjonale univers med skulptur i forskjellige material. 

Rundt 2010 tok han et foreløpig farvel med billedkunsten, fordi han da hadde oppd-
aget lyden som medium. Bakhistorien her er at han ville ha en tablet-pc han kunne 
bruke til mobilt tegneredskap. Så han kjøpte seg en ipad, og var godt fornøyd med 
å tegne og skissere på den. Etterhvert fant han at man kunne kjøpe synthesizer-ap-
per til den også. Og siden synthmusikk har stått hans hjerte nært lenge, kjøpte han 
seg et eksemplar av appen Animoog. Før året var omme hadde han komponert sitt 
første 50 minutters lange stykke. Et stykke som tilslutt skulle bli til en tre delers 
musikalsk historie om menneskehetens terraforming av en ny hjemplanet.

Via synthesizerene (som han bare fikk fler og fler av) fant han en fjerde dimensjon 
han oppdaget han ubevisst alltid hadde savnet. Nå måtte han ikke lenger begrense 
seg til å se gjennom et vindu, som et maleri er, eller gå rundt en skulptur.... nå kunne 
han reise inn i verket sitt, og ut i universet og oppdage nye verdner. Og siden da, er 
det der han har holdt seg; i sin cockpit i sitt digitale romskip på reise i det audielle 
univers. Han har allerede rukket å utgi to album med et tredje på vei med sitt sol-
oprosjekt; “Untermensch”. Samt to album og to singler sammen med Roar Borge i 
prosjektet “Softsynth Sorcerers”.

Linda Soh Trengereid 

Linda Soh Trengereid gikk ut fra Master ved Kunst- og  
designhøgskolen i Bergen i 2011.

Hun jobber i hovedsak med maleri og tegning, som oftest i serier med et felles ut-
gangspunkt. Hun eksperimenterer med ulike teknikker på forskjellige underlag, som 
ulike typer lerret, mdf og kryssfinér plater. 

Et gjennomgående tema i hennes kunstneriske praksis er identitet, knyttet opp mot 
både mennesker og steder. Hun er opptatt av menneskers forflytninger og boset-
ninger, historisk og i dag og knytter dette opp mot ulike landskap eller steder med 
en ilagt betydning. Hun interesserer meg både for det mystiske, det absurde og det 
vitenskapelige og kombinerer ofte dette i prosjekter.

Trengereid har siden endt utdannelse deltatt på flere gruppeutstillinger i inn- og ut-
land og hatt soloutstillinger i Os, Fredrikstad og Oslo. I 2015 gjorde hun en utsmyk-
ning i Klostergarasjen. I 2016 skal hun blant annet ha en soloutstilling på  
Galleri LNM i Oslo og delta på Vestlandsutstillingen.

I tillegg til egen kunstpraksis er hun med på å drive atelierfellesskapet og visnings-
rommet BLOKK i Bergen. Hun jobber også med ulike  
produsent- og kuratorprosjekter.

Heidi Kårtveit  

Heidi Kårtveit (1983) The Dream of Europe ( HDI Top 10, Human Development  
Index) 2015 (Tre, akryl, epoxy, gullramme)

I min kunstneriske praksis arbeider jeg med samfunns situasjoner og verdien  
av et produkt eller et materiale. Hvordan påvirker vi verdien av noe, og hvordan  
blir den tapt?

Jeg velger å arbeide med samfunns situasjoner ut i fra egne skildringer og  
erfaringer. Valg av media og materialer bestemmes av arbeidets tematikk.  
Jeg jobber mye med stedsspesifikk kunst som omfatter installasjon, lyd,  
skulptur og foto. The Dream of Europe ( HDI Top 10, Human Development  
Index) er tatt ut i fra dokumentaren om de dramatiske konsekvensene av  
Europas grensepolitikk. Å skaffe seg et nytt hjem i Europa er målet for 
tusenvis av flyktninger og migranter. HDI er måleskala av ett lands menneskelige  
utvikling. Det gir et komplett bilde av både landets økonomiske velstand  
og utvikling.

Skulpturen viser et pyramidalsk landskap av nasjonale farger, valgt ut fra HDI  
rangering av Europa topp 10 hvor EU er rammen og sentrum er målet.
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