
TERJE RESELL (F. 1949)

The morning sun, Fra serien Masai Mara (2017)

Etsning, 58x41cm

NATURENS RÅSKAP
A 219 – Maleri, fotografi, grafikk, 10 verk

Menneskets lengsel etter urørt natur har vært et tilbakevennende tema i norsk

kunsthistorie. Fra IC Dahls nasjonalromantiske landskapsskildringer på 1800 tallet, via

malere som Gude, Munch og Weidemann og den modernistiske kunsten rundt 1950,

ser vi hos dagens kunstnere fortsatt en interesse for den ville og ubesudlede

naturopplevelsen. Lyriske landskapsskildringer har dominert norsk landskapsmaleri,

men med stadige påminnelser om hvordan vårt moderne levesett truer klima, dyre- og

plantearter over hele verden, ser vi en annen tilnærming til opplevelsen av hva et

landskap kan være. Romantiseringen av det urørte tar andre former og påminner oss

om vår egen forgjengelighet.

Les mer om utstillingen på kpa.no/utstillinger/332

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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NATURENS RÅSKAP
A 219 – Maleri, fotografi, grafikk, 10 verk

ESTHER MARIA BJØRNEBOE (F.

1971)

Re-Novasjoner #13, serie 1 (2016)

Akryl på polykarbonat,

150x130cm

ESTHER MARIA BJØRNEBOE (F.

1971)

Re-Novasjoner #1, serie 1 (2016)

Akryl på polykarbonat,

150x130cm

JENS HAUGE (F. 1953)

Landskap 3 (2001)

Fotografi, 43x43cm

JENS HAUGE (F. 1953)

Landskap 7 (2001)

Fotografi, 43x43cm

JENS HAUGE (F. 1953)

Landskap 1 (2001)

Fotografi, 43x43cm

TERJE RESELL (F. 1949)

The morning sun, Fra serien

Masai Mara (2017)

Etsning, 58x41cm

HELLE KAAREM (F. 1966)

Untitled (2019)

Akryl på lerret, 70x70cm

ANNE INGEBORG BIRINGVAD (F.

1967)

Folklore (2008)

Akryl på lerret, 150x145cm

LEA STUEDAHL (F. 1998)

Fragment (2019)

Fotografi, 70x50cm

DANUTA HAREMSKA (F. 1954)

Growth IX (2019)

Blyant på papir, 78x108cm

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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