
ANDERS SLETVOLD MOE (F. 1978)

Cut out Variations nr 1 (2013)

Silketrykk, 69x88cm

NYE ABSTRAKSJONER
A 213 – Tegning, collage, inkjet print, 15 verk

Den abstrakte kunsten har på ny befestet sin posisjon på den norske kunstscenen.

Denne utstillingen er ment å kaste lys over hvordan norske samtidskunstnere i dag

bygger videre på modernismens prinsipp om kunstverkets autonomi, samtidig som de

benytter seg av materialer og teknikker som skaper interessante forbindelser til

kontekster som befinner seg uten for verkets sfære.

Les mer om utstillingen på kpa.no/utstillinger/297

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.

WWW.KPA.NO



NYE ABSTRAKSJONER
A 213 – Tegning, collage, inkjet print, 15 verk

TINA JONSBU (F. 1968)

uten tittel (2011)

Tegning nr 3, 21.5x15.5cm

TINA JONSBU (F. 1968)

uten tittel (2011)

Tegning nr 1, 21.5x15.5cm

TINA JONSBU (F. 1968)

uten tittel (2011)

Tegning nr 2, 21.5x15.5cm

TINA JONSBU (F. 1968)

uten tittel (2011)

Tegning nr 4, 21.5x15.5cm

MARIE BUSKOV (F. 1980)

Across surface IX (2015)

Collage, 31x40.5cm

MARIE BUSKOV (F. 1980)

Across surface XI (2015)

Collage, 30.5x22.5cm

MARIE BUSKOV (F. 1980)

Across surface XII (2015)

Collage, 30.5x22.5cm

MARTE AAS (F. 1966)

uten tittel (fra serien Body in

Space) (2013)

Inkjet print, 16x12.5cm

MARTE AAS (F. 1966)

uten tittel (fra serien Body in

Space) (2013)

Inkjet print, 16x12.5cm

IVAN GALUZIN (F. 1979)

By Polar Nights (2015)

Tegning, 29.8x21cm

IVAN GALUZIN (F. 1979)

By Polar Nights (2015)

Tegning, 28.9x21cm

WENCHE GULBRANSEN (F. 1947)

Ideology (2015)

Collage, 62x42cm

HEIDI KENNEDY SKJERVE (F. 1954)

Tavle 4 (2010)

Pastell/fargeblyant på teknisk

papir, 38x21cm

ANDERS SLETVOLD MOE (F. 1978)

Cut out Variations nr 1 (2013)

Silketrykk, 69x88cm

MARTHE ELISE STRAMRUD (F.

1984)

uten tittel (Livingroom Poetics no

11) (2013)

Inkjet print på bomullspapir,

99.5x124.5cm

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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