26

STEIN 2-2013

27

STEIN 2-2013

Steinkunstnerne i Tjølling
Av Thor Sørlie
En vakker høstdag 2012 gikk turen lbake
l Stålaker-bruddet i Tjølling, et brudd jeg
besøkte mange ganger i «gamle dager» og
som har gi meg noen av mine beste månesteiner, eller mikroklinfeltspat med submikroskopiske lameller av albi , hvis jeg
skal være mineralogisk korrekt.
Denne gangen var det for å besøke et,
for meg, ukjent kunstnerpar, for hos min
svoger og svigerinne hadde jeg få se en
kjempeflo larviki skulptur.
I bruddet treﬀer jeg Mar n Kuhn, opprinnelig fra sør-vest Tyskland, fra en landsby
på kanten av Rhindalen og med flo utsyn
mot Sveits og Alpene. Her vokste han opp i
en naturinteressert familie, der steinturer

e er ammoni er og salg av jurakalk l hagepynt, var en del av hverdagen. Hjemme
hadde de også en fossil- og mineralsamling
og Mar ns geologiinteresserte far, fant l
og med en mammutjeksel i et lokalt grustak en gang.
Mar ns steininteresse tok en kunstnerisk
retning og e er studier ved kunstakademiet
i Hannover med skulptur som hovedemne
og spesialitet, ville lfeldighetene at
retningen videre gikk mot Norge. Ja, for
det var ne opp larviki en som førte
Mar n hit.
Gjennom en årrekke har det i Tjølling
bli arrangert symposier for kunstnere
verden over; et arnested for krea vitet og

Skulpturen «Ex Libris» under arbeid og i ferdig lstand. Foto: Mar n Kuhn og Thor Sørlie.

skaperglede. De e var akkurat hva Mar n
ønsket, og da han og hans kone Chris ne
Dingens, som er grafikkdesigner, fant et hus
l salgs et steinkast fra steinbruddet, slo
de l. Herfra arbeider kunstner-ekteparet
som et team, med ideer l skulpturer og
u ormingene av disse.
Her jobber de daglig med stein og
skulpturer l utsmykning, og det er vik g
for dem at ideene er lpasset stedet der
den enkelte skulptur skal stå. For godt
eksempel på de e er den store ” Ex Libris”
boken i larviki som i dag er en del av
Kongsrød skole i Skien.
Mar n ved sin roterende larviki skulptur. Foto: Thor Sørlie.

Jeg s ller Mar n et spørsmål, som jeg
fort forstår er temmelig håpløst. Hvilken

skulptur liker du best? Jeg får da også
svar som fortjent da Mar n svarer: Har du
barn? Hvis så, hvilket barn elsker du mest?
Han er selvsagt glad i alle skulpturene sine!
Likevel ender han opp med å nevne at
samarbeidet med kunstneren Knut Steen
på skulpturen ”Tonen” var spennende og
akkurat denne skulpturen er også en av
dem han har brukt mest d på.
Hvilke ønsker har så Mar n og Chris ne
for fram den? De ønsker først og fremst å
videreutvikle en kultur for steinskulpturer
i Norge, en kultur som både tar vare på
tradisjoner og sam dig tar nye skri . Her
vil det garantert skje mye spennende
fremover!
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På jakt e er fossilska er

Du kan også møte han på hjemmesiden
www.mar nkuhn.no.

Av Trond lindseth

Til slu kommer han med en åpen
invitasjon:

Når Drammens og Oplands Turis orening
har sin barnetur hver vår med Jørn Hurum
som guide, kan en ikke reise på et hvilket
som helst sted. I år som dligere år var
det imellom 150 og 200 små og store
steininteresserte med på tur. Det blir
mange biler som skal parkeres, helst på
samme sted. Turen i år gikk l MIF hy a
i Mjøndalen for å lete e er fossiler. Felles
for de fleste som var med på turen var at

Alle som har lyst å besøke Symposiet i
den mai l juli er hjertelig velkommen i
Stålaker bruddet i Tjølling, hvor man kan se
kunstnere fra mange land arbeide i stein.

Skulpturen LOGOS, Forkningsparken i Horten.
Foto: Mar n Kuhn.
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Vannskulpturen ATLAS, Stoppen skole i Lier.
Foto: Mar n Kuhn.

Geologi og steinindustrimuseum
På Solberg Spinderi utenfor Drammen har Buskerud
Geologiforening et Geologi og steinindustrimuseum.
Her kan du se mineraler og fossiler fra nærområdet.
Du kan også se bilder og produkter laget med utgangspunkt
i lokale tegleverk.
Kontakt Kai Martinsen på telefon: 414 02 948
om du ønsker å besøke museet.

de ikke hadde le e er stein før. Iveren
var derfor stor og både snekkerhammere
og dor ble brukt i håp om å få ut en flo
fossil. Det var mer enn en gu unge som
forgjeves prøvde å få kontakt med faren,
han var jo like ivrig oppta med å få med
seg fossiler hjem. En travel dag for Jørn,
han må e jo forklare hver og en hva de
hadde funnet og som de nå skulle ha med
hjem på peishylla.

