
 

         9. mai 2020 

Kauffeldtgården åpner for utstillinger igjen 

Etter to måneder med stengt dør er Hilde Grønstad Sunde den første kunstneren, som igjen 
kan invitere inn til utstilling i Kauffeldtgården. Utstillinga "Spire" åpner i morgen, lørdag. 
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Lørdag åpnes dørene igjen for utstillinger i Kauffeldtgården. Her ønsker Hilde 
Grønstad Sunde velkommen til utstillingen «Spire». 

– Jeg må si at jeg både gruer og gleder meg til dette, siden det er noe av det første som åpner 
igjen,  sier Hilde Grønstad Sunde. Hun er første utstiller i Kauffeldtgården etter nedstegninga 
for to måneder siden.  

Det så lenge mørkt ut for at den håpefulle utstillinga, som hun har planlagt det siste året, 
skulle bli noe av. De nye koronabestemmelsene for kulturarrangementer, som trådte i kraft fra 
torsdag, gjør det nå mulig å gjennomføre.  

Maks ti personer 



Nå tillates kulturarrangementer, hvor inntil 50 personer kan være samlet, forutsatt at man kan 
holde en avstand på én meter.  
 
– Så mange er det ikke plass til her, så skulle det komme mange på en gang, vil jeg måtte 
slippe inn folk i puljer med maks ti personer samtidig, sier hun. Det blir naturligvis håndsprit 
ved inngangen og toalettet vil ikke være tilgjengelig for gjester.  

– Det blir selvsagt heller ingen offisiell fernissage som planlagt, sier Grønstad Sunde. 
Utstillingen vil være åpen og tilgjengelig for publikum på torsdager, lørdager og søndager 
fram til 31. mai. 

–  Temaet for utstillingen med håp, spire og det skjøre i tiden vi er i, og lever i, var bestemt 
for over et år siden. Jeg ønsker å  formidle et budskap om at det er håp, selv om det er aldri så 
mørkt, sier Grønstad Sunde.  

Med utstillingen «Spire» ønsker Hilde Grønstad Sunde å formidle at det er håp uansett hvor 
mørkt det ser ut. Her ved maleriet «Perle på jord».  

Ikke siden 2007 

 – Sist gang jeg hadde utstilling her på Kauffeldtgården var i 2007, forteller kolbuingen. Hun 
valgte å bosette seg på Gjøvik da hun i 2015 vendte nesa «hematt» etter tre tiår i hovedstaden. 
Hun dro tidlig til Oslo for å satse på kunsten og har jobbet som fulltidskunstner i hele sitt 
voksne liv. 

Utstillingen er den del av prosjektet  F U G E, som er et samarbeidsprosjekt mellom 
kunstforeningene på Gjøvik og Toten.  


