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Det var like før midnatt. 
Kari Rindahl Endresen 
(49) trykket send på 
e-posten til arbeidsgi-
veren. Sjefen hadde 
sagt det var på tide å ta 
et valg, etter at Kari 
hadde hatt permisjon i 
en periode for å male.

Hun sa opp fast journalistjobb i 
NRK, en jobb hun stortrivdes i. 
Drømmen om å leve av akva-
rellmalingen hadde dratt i hen-
ne i mange år.

Modig. Skummelt. Vågalt.
– Jeg var ganske redd, ja. Jeg 

har aldri tatt det for gitt at jeg 
skulle lykkes.

Jubileumsutstilling
Ti år senere:

– Sjokolade! Jeg fikk så lyst på 
sjokolade til kaffen.

Handlingens kvinne Kari 
Rindahl Endresen (49) griper 
pengeboka og forsvinner ned 
fra kontoret i andre etasje av 
Krane Galleri i Strandgata i 
Tromsø sentrum. Kort tid etter-
på suger hun fornøyd på en 
melkerullbit.

Torsdag denne uka åpner 
Kari Rindahl Endresen jubile-
umsutstilling i galleriet. Det 
var her det hele begynte. 

Eller, det er ikke helt riktig. 
Det begynte allerede med en li-
ten jente som gikk på akvarell-
kurs og malte søte blomstermo-
tiv i lag med kvinner på rundt 

70. Eller, heller ikke det er helt 
riktig. Det startet lenge før hun 
satt bøyd over porselenskopper.

Hun har alltid malt og tegnet.

En akrylaffære
20 akvareller og fem akrylmale-
ri ligger og venter på å vise seg 
fram for publikum.

Samarbeidet med Krane Gal-
leri begynte da daglig leder 
Cathrine Krane fikk se Karis 
akvareller. De skilte seg ut. Bil-
dene var røff og annerledes i 
streken. En helt egen strek. 
Galleriet engasjerte henne.

Ikke så dumt.  Endresen har 
hatt fire separatutstillinger i gal-
leriet, utsolgt alle i hopen, og en 
rekke utstillinger i inn- og ut-
land. Gjennom ti år har hun blitt 
et kjent kunstnernavn som hen-
ger på store offentlige vegger så 
vel som hjemme i stua til folk.

Nå er hun klar for å feire at 
det er ti år siden reisen begynte 
med jubileumsutstilling.

– Samarbeidet med Krane 
Galleri har vært uvurderlig for 
meg, sier Kari og lar superlati-
vene strømme, nesten litt rørt.

Om hvordan galleriet har hatt 
trua, hvordan de har hjulpet 
henne å ta gode valg, samt fått 
henne til å utfordre uttrykket.

Lysere farger
Det har hun gjort denne gangen 
også. Flere av bildene er malt i 
Spania, der Kari for tida bor i lag 
med ektemannen. 

– Bildene tørker annerledes i 
Spania. Og lyset er annerledes. 
Jeg har jobbet mye med lyset. 
Og så har jeg løsnet enda mer 
opp. Bildene er mer litt mer ab-
strakte og overlater med til fan-
tasien, eller det man ønsker å 

se. Jeg jobber med å fortelle 
mindre og mindre. Da kan be-
trakteren finne sin historie i bil-
det, eller gjensynsglede med et 
sted man fornemmer i bildet, 
sier Endresen.

Ikke nok med det. Hun har 
også hatt en affære.

– Jeg har vært utro mot den 
helsikes akvarellen, ler Endre-
sen.

Blant akvarellene venter også 
fire akrylbilder. Og hun har 
tenkt til å utforske affæren vi-
dere når hun flytter hjem igjen 
til Tromsø i januar.

– Men jeg har ingen planer om 
å gjøre det slutt med akvarellen.

50-årsdag
– Og dagen etter utstillingen? Da 
fyller du 50, fortell.

– Oi. Jeg har jobbet med 
den.

Fra NRK til 
kunstnerliv

sissel  
wessel-hansen
sissel.wessel-hansen 
@nordlys.no

Journalist
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For informasjon om
de ulike arr. og UiTs
50-årsjubileum:

uit.no/50

Finn alle UiT50
arrangement på:
Happens appen

UiTs 50-årsjubileum
markeres hele 2018,

på alle UiTs studiesteder.

10. november, Tromsø
LØRDAGSUNIVERSITETET

«Pasientfortellinger
– et møte mellom litteratur

og medisin»
KulturHuset, Lillescenen
klokken 13:00-14:00

14. november, Tromsø
Musiker og komponist
Nils-Aslak Valkeapää
«Ett sätt att lugna renar.
Att skrämma vargar»
Tromsø Museum

klokken 19:00-20:30

13.-17. november
Jubileumskonserter med
UArctic World Ensemble!

13. november, Bardufoss
Istindportalen
klokken 19:00

14. november, Narvik
Narvik Kulturhus,

Mørkholla konsertsal
klokken 18:00

15. november, Harstad
Harstad Kulturhus,

Lillesalen
klokken 18:00

16. november, Alta
Studenthuset City Scene

klokken 14:00

17. november, Tromsø
Tvibit

klokken 13:00

Alle arrangement er
gratis og åpne for alle.

Velkommen!

KULTURHUSET.TR.NO

BillETTER: AuRoRA kino 1100–2100

820 01 330

idag: gRaTiS
LUNSjKONSERT
kl. 12.00

i dag: KaRi BREmNES
UTSOLgT
kl. 19.30 og 22.00 og
løRdAg kl. 19.30

HaBiBi -mysteryof the orient
10. novEmBER 17.30
FÅBiLLETTER
vERksTEdET 250,-/200,-/150,-

PUTTi PLUTTi POTT
12. og 13. novEmBER 16.30 / 19.00
FÅBiLLETTER
hovEdscEnEn 310,-/295,-

TROmSø jazzKLUBB:
marit Sandvik ogNovaOnda
17. novEmBER 20.00
vERksTEdET 150,-/250,-

STaTSTEaTRET
1980 aKER BRyggE
29. novEmBER 19:30
hovEdscEnEn 380,-/330,-

KvELi RÅNES BREmSETH
dete itj størrelsadetkjæmanpå
21. novEmBER 19:30
vERksTEdET 350,-/320,-

ORdKaLOTTEN POESiSLam
09. novEmBER kl. 22.00
lillEscEnEn 500,-/400,-/200,-/150,-

ORdKaLOTTEN
POESiKONSERT
10. novEmBER kl. 22.00
lillEscEnEn 500,-/400,-/200,-/150,-

øRjaN BURøE
FORdOmmER
16. novEmBER kl 21.00
hovEdscEnEn 395,-/350,-

Søndag 11. november

DOMKIRKEN
KL. 11.00

Høymesse. Nattverd. Dåp.
S. Hasselknippe

DOMKIRKEN/TROMSØ
INTERNATIONAL CHURCH

KL. 17.00
Sunday gathering & supper.

J. S. Kjølaas

ELVERHØY KIRKE
KL. 11.00

Familiemesse. Nattverd. Dåp.
E. Yttervik

GRØNNÅSEN KIRKE
KL. 11.00

Høymesse. Nattverd. Søndagsskole.
J. Schjøth

KROKEN KIRKE
KL. 11.00

Familiegudstjeneste. Nattverd. Dåp.
Utd. av 4-årsbok. B. Lockertsen

OLDERVIK SKOLE
KL. 17.00

Gudstjeneste. Nattverd. B. Lockertsen

SANDNESSUND
INTERIMKIRKE

KL. 11.00
Barnas gudstjeneste – tilrettelagt for
barn fra 0-3 år, sanger fra babysang.

D.Sæter og S. Johnsen

TROMSDALEN KIRKE
KL. 11.00

Familiegudstjeneste. Nattverd. Dåp.
Utd. av 4-årsbok.

M L. Angell og A. Aguirre

ULLSFJORD KIRKE
KL. 11.00

Høymesse. Skrifte. Nattverd.
Vidar N. Mygland

SENGSKROKEN KIRKE
KL. 11.30

Gudstjeneste v/sokneprest B. Lian.
Allehelgensdag.

Vi minnes de som er gått bort.
Presentasjon av konf. og gullkonf.

DÅP, KONFIRMASJON
OG VIELSE

Har du spørsmål ang. mulige kirker
og datoer for dåp, konfirmasjon eller
vielse, så får du gjerne ta kontakt
på telefon 776 05 090 (sentralbord
Tromsø kirkekontor, man.-fre. kl.

9-14) eller bruke påmeldingsskjema-
ene på hjemmesiden www.kirken.
tromso.no (kirkelige handlinger).
Gjelder det kirkelige handlinger
i Karlsøy sokn, ring 900 96 150

(soknepresten) eller sjekk
http://www.karlsoy.kommune.no/

kirkelige-handlinger.413640.no.html

NESTE UKE
Andakter
TORSDAG

KL. 11.00 Mellomveien bo-
og rehabiliteringssenter

KL. 12.00 Sør-Tromsøya sykehjem
KL. 11.00 Kvaløysletta sykehjem

KL. 11.00 Havtun
FREDAG

KL. 12.00 Laureng
Tirsdag 13.11.

ELVERHØY KIRKE
KL. 17.30-19.00

Myndighetsmarkering for
konfirmanter 2014/2015.

Middag serveres, åpning av
hemmelige brev og Kahoot m.m.

Påmelding og spørsmål til
aksel.bjerke@kirken.tromso.no

(mobil: 97 76 76 15)
Onsdag 14.11.
DOMKIRKEN

KL. 19.00
Pusterommet – kveldsgudstjeneste
med musikk og nattverd. Kaffe/te.
J. S. Kjølaas og G. Braathen

Torsdag 15.11.
GRØNNÅSEN KIRKE

KL. 18.00
«UNIK – en kirke for alle». Gudstje-
nestefellesskap med sang og musikk
for mennesker med en utviklingshem-
ming. Påmelding jill.kjolaas@kirken.

tromso.no
Lørdag 17.11.

DOMKIRKEN
KL. 12.00-12.30
Lunsjkonsert

KL. 12.30-16.00
Domkafé

Tromsø k i r k e l i g e f e l l e s r ådTromsø dompros t i

For mer informasjon se:
www.kirken.tromso.no

DENNE HELGEN

BILLETTER: AURORA KINO 11-21
TLF: 820 01 330 (2 KR PR. MIN)
www.halogalandteater.no

URPREMIERE 22.NOVEMBER

TIDENS KORTHET

PRØVESALEN
27. oktober - 10. november
Hverdager kl. 19:00 - Lør kl. 18:00
195,-/175,-/150,-

Nordlys

iTromsø

DE USYNLIGE

SCENE ØST
22. november - 15. desember
Hverdager kl. 20:00 - Lør kl. 18:30
195,-/175,-/150,-

TEATERKAFEEN
1. - 11. november
Tir - Fre kl. 21:00 - Lør - Søn kl. 20:00
300,-

NÅR HJERTET SLÅR UT MED ARMAN

SCENE VEST
15. november - 15. desember
Hverdager kl. 18:00 - Lør kl. 14:00
300,-/250,-/190,-
ANBEFALES FRA 7 ÅR

NYPREMIERE 15.NOVEMBER
ET JULEEVENTYR

EKSTRAFORESTILLING
10. NOVEMBER KL. 15:00

UTSOLGT!

FÅ BILLETTER!

EKSTRAFORESTILLINGER!
18. OG 19. DES KL. 18:00

FÅ BILLETTER!
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Fra NRK til 
kunstnerliv

FEIRING:  I høst bor Kari 
Rindahl Endresen (49) i Spania. 
Det vises i bildene hennes. Denne 
helga er hun hjemme i Tromsø for 
å åpne jubileumsutstilling og for 
å gå i egen bursdag.  
 Foto: Rune Stoltz BeRtinuSSen)

Altså, ikke festen. Den har 
hun mye godt overlatt til an-
dre å stelle i stand. Men dagen 
etter utstillingsåpningen fyl-
ler Kari 50. Overgangen har 
hun jobbet med.

– Jeg synes det er rart. Det er 
et tall som er så mye, på en 
måte. Det har vært veldig dei-
lig å si 49 i et helt år. 50 virker 
så mye sammenlignet med 
alt forut, sier hun.

Hun kjenner det kribler litt 
usikkert og forventningsfullt i 
magen når det nærmer seg en 
så stor dag.

– Men jeg synes det er en fin 
alder å være i for tiden, rundt 
50. Det er 50 år med levd liv 
som har gitt meg et mangfold 
av erfaringer, sanselige øye-
blikk, nydelige opplevelser, 
dramatiske hendelser.

Vel verdt å feire, mener hun.


