
 

 

KUNSTNERISK CV 
 

Bente Kystad Syr 
Gift, 2 barn 

Født 31121966 i Asker 

Nåværende bosted: 50/50 Ski / Berlevåg 

 

Epost: kunst@kystad.no 

Mobil: 906 58 599 

SoMe: 

https://www.instagram.com/KunstnerBente/ 

https://www.facebook.com/KunstnerBente/ 

 

 

Jeg maler fordi jeg må. Bildene mine er fargesterke og -glade. Fargene kommer først 

deretter kommer motivet litt heseblesende etter. De er ofte blandingsfabel og med en enkel 

strek. Jeg ønsker å berøre deg på en underfundig god måte. Inspirasjon henter jeg fra 

indre og ytre landskap. Jeg maler med akryl, men blander gjerne inn blekk, pastell, kritt og 

kull.  

 

Jeg begynte min kunstneriske karriere som aktmodell på en gård i Bærum for over 20 år 

siden og begynte å male for alvor i 2004. Når jeg ikke maler, lager jeg glasskunst (fusing), 

støper tetrapoder i ulike materialer og størrelser – også som smykker. Jeg trykker med 

ulike metoder og på ulike materialer og utvikler mine egne kunstneriske sider og retninger.  

 

Jeg har gått flere tegne- og malekurs og er utdannet billedkunstner fra Nydalen 

Kunstskole.  Foruten å male så holder jeg kurs i ulike teknikker og med ulike produkter. 

 

Utdannelse  

2014 Sertified Golden Artist Educator – underviser i alle Goldens malingstyper og 

malingsprodukter innen akryl. 

2011-13 Nydalen Kunstskole 

1998-99 NæringsAkademiet – IT  

1995-96 Merkantil Instituttet 

 

Kurs og veiledning 

Jeg har fått veiledning/korrigering av bl a Henriette Finne, Peter Esdaile, Jørn Nilsen, Jan 

Cato Bøttger og Per Morten Karlsen og deltatt på ulike kurs i ulike teknikker. 

 

Medlem og styreverv: 

Innjuryert medlem i NFUK – Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere. Satt i styret som 

internettansvarlig i to perioder og utarbeidet foreningens nettside (de fikk ny i 2016). 

Er leder for Berlevågaterlieene – Kvitbrakka og sitter i styret i Ski Kunstforening 

Medlem og sittet i styre i ulike perioder i ulike kunstforeninger og malerklubber. 

 

Stipend: 

NFUK kunststipend 2014 - «Ønsker å reise dit lyset er på sitt vakreste og været på sitt 

verste» og dette resulterte i mitt første opphold i Berlevåg. 

 

Prosjekter: 

Prosjekt Skeidi – med fokus på søppel, 2019. Ferdig sveiset hest fyllt med søppel av elever 



fra Hebekk og Ski skoler og forært til Ski kommune som en evig påminnelse på vårt 

miljøansvar. 

Prosjekt …fordi rusmisbrukere føler seg tråkka på. Med fokus på overdosestatistikken, 

2018, 2019 

Prosjekt Takknemlighet, kunstmesse, 2016 

Prosjekt Regnskogfondet, 2015 

 

Galleri: 

Gallerist i kunstnerdrevet galleri perioden 2012-14 

 

Har hatt og vært med på en rekke separat og kollektivutstillinger i inn og utland. 

 

Juryerte utstillinger i utvalg: 

NFUK Landsutstilling 2019, Hamar 

NFUK Landsutstilling 2017, men her deltok jeg ikke da mine bidrag var solgt. 

NFUK Landsutstilling i Oslo Rådhus, 2011, 2014, 2016 

NFUK Landsutstilling, Nes, 2016 ble juryert inn, men deltok ikke da begge maleriene var 

solgt 

Rælingen kunstforening, 2016 

Nesodden kunstforening, 2015 

Rælingutstillingen 2014, 2015 

NFUK Landsutstilling i Stavern, 2012, 2014 

Sørum kunstforening, 2013 (fikk i tillegg en pris med det innjuryerte litografiet) 

Buskerud Bildende Kunstneres Novemberutstilling, Paviljongen Drammen Museum, 2013, 

2014 

NFUK Follo, Medlemsutstilling i Galleri D6, Ås, 2012   

NFUK Småbildeutstilling i Galleri OMK, 2012 

 

Konseptutstillinger: 

Akershus kunstsenter, anarkistisk juleutstilling, 2014, 2015 

Elva rundt, Norges lengste utstilling, Drammen, 2011, 2012 

Åpen Kunsthall i Oslo Kunsthall, Bjørvika, 2011 

 

Kollektivutstillinger utlandet: 

Twitrartexhibit, Edinburgh, Scottland, 2019 

Twitrartexhibit, Stratford upon Avon, UK, 2017 

The Artbox Project Miami, 2016 – en juryert utstilling/konkurranse 

Twitrartexhibit Trygve Lie Gallery, New York, 2016 

The Pink Mail Art, Sacramento, 2016 

Toscana: Crespina Stadshuset, 2015 

Köping Art & Music festival, LOVE, 2015 

Innkjøpt av: 

Kommunale og private institusjoner 

 

Ski, oktober 2019 
 

https://twitter.com/twitrartexhibit
https://twitter.com/twitrartexhibit

