
AURORA PASSERO (F. 1984)

The Sun`s Corona (2011)

Tekstilskulptur, 200x200cm

TRANSFORMASJONER
A 210 – Foto, maleri, tekstil, skulptur, 7 verk

Transformasjoner inneholder arbeider av Emma Wright (f. 1979), Ivan Galuzin (f.

1979), Espen Brændsrød (f. 1969), Patrick Huse (f. 1948), Aurora Passero (f. 1984) og

Rune Guneriussen (f. 1977). Utstillingen belyser forholdet mellom natur og kultur,

sammenbrudd og kontroll fra et kunstnerisk, filosofisk og miljøpolitisk perspektiv. Den

omhandler menneskets relasjon til naturen, både i konkret forstand men også på et

mer abstrakt plan. Naturen representerer en uoversiktlighet og irrasjonalitet som

mennesket forsøker å kontrollere og manipulere for ikke å miste grepet om seg selv og

tilværelsen.

Les mer om utstillingen på kpa.no/utstillinger/234

Kunsten er levert av Kunst på Arbeidsplassen - en medlemsorganisasjon som leier ut kunst til arbeidsplasser over hele Norge.

Organisasjonen forvalter en samling på over 6000 kunstverk av 700 norske, nordiske, og internasjonale kunstnere.

Kunstverkene er fordelt på 300 utstillinger med 10- 18 verk per utstilling og består av malerier, grafikk, fotografier, tegninger,

skulpturelle objekter, tekstilarbeider og akvareller.
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AURORA PASSERO (F. 1984)

The Sun`s Corona (2011)

Tekstilskulptur, 200x200cm

EMMA WRIGHT (F. 1979)

Grid Rupture (2012)

Myggnetting, 200x200cm

IVAN GALUZIN (F. 1979)

Uten tittel (Brown) (2011)

Olje på lerret, 121x95cm

PATRICK HUSE (F. 1948)

Perspective Displacement X (2012)

Fotogravyr, 70x180cm

ESPEN BRÆNDSRØD (F. 1969)

Bloom (2012)

Skulptur av akryl/tape

ESPEN BRÆNDSRØD (F. 1969)

OK (1-16)

Bearbeidet mdf, 30x30cm

RUNE GUNERIUSSEN (F. 1977)

Dicipline considered an option

(Landskapsinstallasjon) (2012)

Fotografi, 115x175cm

Kunsten er levert av Kunst på Arbeidsplassen - en medlemsorganisasjon som leier ut kunst til arbeidsplasser over hele Norge.

Organisasjonen forvalter en samling på over 6000 kunstverk av 700 norske, nordiske, og internasjonale kunstnere.

Kunstverkene er fordelt på 300 utstillinger med 10- 18 verk per utstilling og består av malerier, grafikk, fotografier, tegninger,

skulpturelle objekter, tekstilarbeider og akvareller.
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