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Karlsøyfestivalen
har lenge forsøkt å
sikre seg kunstneren
Arnold Johansen. Og
nå kommer han en-
delig.
Tekst: Susanne Noreng
susanne.noreng@nordlys.no

Årets festivalkunstner under Karls-
øyfestivalen er kunstneren Arnold
Johansen. Med sine brettede foto-
printer og sjablongtrykk, som han
selv kaller brettebilder og stripebil-
der, har han sugd mang et øye mot
sin grafiker kunst. 

Etter gjentatte forespørsler kom-
mer i år kunstneren og stiller ut seks
av sine bilder på Galleri Carlsø
under festivalen. 

– Det er helt fantastisk. Vi har
ventet på han lenge. Å ha slike
spesielle kunstnere betyr mye for
oss. Det høyner festivalen, sier
Berit Margrethe Paulsen fra
Galleri Carlsø. 

Humanisme
Johansen, som bor og arbeider i
Hammerfest, har sin utdannelse fra
Statens Kunstakademi i Oslo. Han
er innkjøpt av blant andre Museet
for samtidskunst, Nasjonalgalleri-
et, Nordnorsk kunstmuseum og
Norsk kulturråd og har undervist
ved de fleste kunstakademier og in-
stitusjoner i landet. 

Selv kaller han seg en folkelig
kunstner, som med sine landskap-
og portrettbilder prøver å vise en
slags humanisme. 

Under utstillingen på Galleri
Carlsø vil han stille ut seks bilder;
blant annet to portretter, to land-

skap og et portrett av en sjark. I bil-
dene er et brukt to forskjellige tek-
nikker; bretteteknikk og folie på
stål.

Utstillingen åpner i kveld med to
performances, hvor den ene er dans

med Maya Mi og den andre er hem-
melig. 

Johansen sier han ser fram til å
still ut sine bilder på Karlsøy.

– Det er et spesielt samfunn, nes-
ten et symbol i Nord-Norge med

den grønne bølgen. Og så har jeg
hørt mye bra om festivalen, sier
han. 

Utstillingen vil blihengende på
Galleri Carlsø til 25. august. 

Under Karlsøyfestivalen vil gal-

leriet være åpenhver dag.
– Det vil være pub og musikk om

kveldene slik at folk får mulighet
til å ta seg et glass vin mens de ser
på bildene, sier Paulsen, som håper
mange vil komme. 

Etterlengta kunstner

MALO: Kunstner Arnold Johansen sammen med Berit Margrethe Paulsen fra Galleri Carlsø foran ett av bildene,  «Malo», som Johansen stiller ut på Gal-
leri Carlsø under Karlsøyfestivalen. Utstillingen åpner i kveld. Foto: Susanne Noreng


