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Den rettslige granskningen 
av Prodigy-frontmannen 

Keith Flint sitt dødsfall er ferdig. 
Ifølge NME valgte rettslegen en 
såkalt «open verdict», der 
dødsårsaken blir stående 
ubesvart. Flint ble funnet død i 
mars. Det var ingen mistenkelige 
omstendigheter, men han hadde 
kokain og alkohol i blodet. NTB

Ubesvart døde: Keith 
Flint i Prodigy 
ble funnet hengt 
i mars av en 
venn. Poli-
tiet fant ingen 
mistenkelige 
omstendigheter. 
 foto: scanpix

Økt betaling fra strømmetjenester ga norske komponister og tekstfor-
fattere økte inntekter fra rettighetsorganisasjonen TONO i fjor. I 2018 
omsatte TONO for 707 millioner kroner, en økning på 7 prosent, som 
er ny rekord, ifølge Finansavisen. Etter administrasjonskostnader og 2 
prosent til Det norske komponistfondet, satt 176.000 enkeltpersoner, 
32.000 av disse norske, igjen med 616 millioner kroner til fordeling.  
– De aller fleste tjener under 10.000 kroner, uttaler kommunikasjons-
sjef Willy Martinsen i TONO til avisen. Noen få får mer enn 100.000.

Mer TONO-penger

TUNGe SAKeR: Marit Tingleff (til v.) arbeider med malerier på store steingodsfat. Fargene kommer frem i løpet                                       av prosessen med å brenne fatene til keramikk. Da oppstår også sprekker som Tingleff har limt med epoksy og gjort 
til en del av verket. Keramikk er alltid blitt reparert, kommenterer Torbjørn Kvasbø. Hvert av fatene veier 350 kg og                                         står på vogner som opprinnelig er brukt av glassmestere.  foto: skjalg EkEland 

UTFORdRe GeNSeR: Torbjørn Kvasbø legger vekt på å utfordre 
grensene for leire og keramikk. Marit Tingleff til høyre. 

BRYTNINGSTId: – 1970-tallet var en brytningstid. I Bergen ble det 
skapt nye utdanningsformer, sier Anne Britt Ylvisåker i Kode (til v.).   

dIMeNSJONeR: Den gule gaffeltrucken til venstre i bildet sier noe 
om dimensjonene. I bakgrunnen henger et av Kari Dyrdals tepper. 

�� De var opprørere på 1970-tallet – nå holder de felles utstilling i stort format på Kode:

– det umulige er mulig
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Bergens Tidende-journalist Kjersti Mjør er 
tildelt Kulturdepartmentets nynorskpris for 
journalister i 2019, for sin særegne journalis-
tiske stemme. Juryen mener at Mjørs saker er 
peget av stor varme for mennesket, nysgjerrig-
het og humor. Formålet med prisen er å 
fremme bruk nynorsk i mediene, og årlig ære 
en dyktig journalist som bruker språket. Blant 
tidligere prisvinnere er Jon Hustad, Jens Kihl, 
Guri Kulås og Harald Thingnes. NTB

Nynorskpris
star wars: Det er tre nye Star 
Wars-filmer på tegnebrettet. «Star 
Wars: The Rise of Skywalker» har 
premiere i desember i år. Deretter 
går det tre år til neste som kommer 
i desember 2024. Den siste kom-
mer i 2026, melder Variety. Det er 
ikke kjent om filmene blir en trilogi. 
 foto: Scanpix

De fire nye planlagte «Avatar»-
filmene utsettes. Den første 
oppfølgeren som var ventet å 
komme på kino neste år, utsettes til 
2021. Regissør James Cameron 
beskrev i fjor de kommende 
filmene som «en familiesaga over 
generasjonsgrensene». Den første 
«Avatar»-filmen hadde premiere i 
2009. NTB

Utsettes

tUNGE saKEr: Marit Tingleff (til v.) arbeider med malerier på store steingodsfat. Fargene kommer frem i løpet                                       av prosessen med å brenne fatene til keramikk. Da oppstår også sprekker som Tingleff har limt med epoksy og gjort 
til en del av verket. Keramikk er alltid blitt reparert, kommenterer Torbjørn Kvasbø. Hvert av fatene veier 350 kg og                                         står på vogner som opprinnelig er brukt av glassmestere.  foto: Skjalg EkEland 

�� De var opprørere på 1970-tallet – nå holder de felles utstilling i stort format på Kode:

– det umulige er mulig
Over 40 år etter at de 
var sentrale i kunst
neropprøret i Bergen, 
forenes Marit Tingleff, 
Kar Dyrdal og Tor
bjørn Kvasbø i utstil
lingen «Krefter» på 
Kode.

olav Gorseth
olav.gorseth@ba.no

BERGEN: Utstillingen består 
av gigantiske, vevde tepper 
(Dyrdal), malerier på svære ke-
ramiske fat (Tingleff) og store 
keramikk-skulpturer av rør i 
forskjellige former (Kvasbø). 
Felles for de tre kunstnere er at 
de presser grensene for hva 
som er mulig å få til med de tek-
nikkene de arbeider med.

– Rutine er døden. Vi skal all-
tid videre. Hvor mye tåler ma-
terialene vi jobber med? Vi har 
det felles at vi mener at det 
umulige er mulig, sier Torbjørn 
Kvasbø om trioen. 

Tidsånden
Førstekonservator Anne Britt 
Ylvisåker sier at opprøret i Ber-
gen på Bergen Kunsthåndverk-
skole på 1970-tallet var en del 
av tidsånden. 

– Det var en tid da alle sann-
heter skulle utfordres. Alt skul-
le snus på hodet. De unge re-
spekterte ingen grenser, ingen 
regler, ingen autoriteter. Alle 
gikk i tog mot alt, for å si det en-
kelt. Samtidig skjedde det et 
faglig skifte. Det tradisjonelle 
idealet innenfor brukskunsten 
var strenge formkrav og at det 
skulle være umulig å se hvem 
som hadde laget en gjenstand. 
Det nye var at kunstneren skul-
le bli synlig gjennom verkene 
sine. 

Kort sagt endte uroen på 
kunsthåndverksskolen med at 
alle lærerne sluttet. Etter hvert 
fikk studentene stadig mer inn-
flytelse både på hvem lærer-
kreftene var og hvordan under-
visningen ble lagt opp. Dette 
har alle de tre Kode-kunstnerne 
videreført gjennom egen un-
dervisning senere i livet. 

Valgte egne lærere
– Rektor kalte og inn og sa at vi 
kunne disponere en årslønn til 
å engasjere lærerkrefter vi ville 

"

Rutine er døden. 
Vi skal alltid 
videre. 

Torbjørn Kvasbø, kunstner

ha. Vi fant de mest interessante 
i England. Vi kontaktet dem og 
tilbød dem å jobbe sammen 
med oss i verkstedene, med 
sine egne ting. Det var den må-
ten vi ønsket å lære på. Vi fikk 
dem vi ville ha, vi plukket fra 
stjernehimmelen, sier Kvasbø. 

Han understreker at ordnin-
gen i Bergen la grunnlaget for 
en gjestelærerkultur som sene-
re har spredd seg til hele kunst-
feltet. 

Egne arbeidsformer
De tre kunstnerne har alle utvi-
klet helt egne arbeidsformer. 

– Keramikk har tradisjonelt 
vært lagringskrukker, det er be-
vart 8.000 år gamle helt intakte 
og rikt dekorerte krukker i Kina. 
Jeg bygger opp mine rørmodu-
ler i denne tradisjonen, samti-
dig som jeg utfordrer grensen 
for hva som kan skapes i leire, 
sier Kvasbø.

Han bruker en syv meter lang 
vedfyrt ovn til å brenne kera-
mikken. Det tar flere dager. 

Marit Tingleff har spesialisert 
seg på en teknikk der hun kom-
binerer steingods og maleri. Et-
ter at grunnformene er skapt, 
maler hun lag på lag med leire-
maling. Først etter at de store 
fatene er brent, kan hun se 
hvordan fargene egentlig blir, 
hvordan ulike nyanser av grått 
blir til fargesprakende malerier. 

– Det er helt vanlig at slike ar-
beider slår sprekker. Det har jeg 
valgt å utnytte, sier Tingleff. 

Digital vev
Kari Dyrdal er den eneste ber-
genseren i trioen. Hun arbeider 
med digital vev i svært store 
formater. Fredag åpner hun to 
utstillinger i Bergen. I tillegg til 
Kode, stiller hun også ut i galle-
ri Kraft. I Tårnsalen på Kode 
skal et av teppene hennes byg-
ges opp som en skibakke. Det er 
altså stor spennvidde i uttryk-
kene de tre kunstnerne står for, 
og arbeidsmetodene de bruker. 
Men som Kvasbø sier: 

– Hvis gjenstanden fungerer, 
betyr det ingenting hvordan 
den er laget.     


