
TORGEIR HUSEVAAG (F. 1967)

Poker tegninger II (2007-08)

Tegning, 41.5x43.5cm

UNIVERSELLE FORTELLINGER
A 086 – Collage, tegning og silketrykk, 13 verk

Kunstnerne i denne utstillingen er bosatt i Norge, Berlin og New York, og en

fellesnevner er at de bedriver historiefortelling på ulike plan. Collage, tegning og

silketrykk er kunstneriske uttrykk som har fått sin renessanse de senere årene. Alle

verkene i utstillingen tar i bruk disse teknikkene på ulike måter. Flere av arbeidene er

preget av universelle tanker og ideer, som samtidig er komplekse.

Les mer om utstillingen på kpa.no/utstillinger/97

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



UNIVERSELLE FORTELLINGER
A 086 – Collage, tegning og silketrykk, 13 verk

TORGEIR HUSEVAAG (F. 1967)

Poker tegninger II (2007-08)

Tegning, 41.5x43.5cm

TORGEIR HUSEVAAG (F. 1967)

Poker tegninger I (2006)

Tegning, 49x61cm

PÄIVI LAAKSO (F. 1967)

Pappa Picasso (2007)

Blandingsteknikk, 40x50cm

PÄIVI LAAKSO (F. 1967)

Okse inni, oksemylder overalt

(2007)

Blandingsteknikk, 38x50cm

SVERRE MALLING (F. 1977)

True bright blossom (2007)

Tegning, 65x50cm

ARE MOKKELBOST (F. 1976)

ION Omni #9

Collage, 90x60.6cm

LARS ØYVIND RAMBERG (F. 1964)

Les Lignes des Châteaux (2007)

Silketrykk, 100x70cm

ANNIKA SIMONSSON (F. 1969)

Kekkan Sessan Velkan (2008)

Akvarell og tusj, 55.5x79cm

ØYSTEIN AASAN (F. 1977)

Mirror Piece (Hulk) (2008)

Silvergelatine prints mirror foil

på MDF, 49x33cm

ØYSTEIN AASAN (F. 1977)

Illustration 1942 (2007)

Collage på papir, 65x50cm

ØYSTEIN AASAN (F. 1977)

Text Piece (Gallery) (2006)

Blyant, folie og letraseth på papir,

63x56cm

TERJE NICOLAISEN (F. 1964)

Vi kan ihvertfall ikke borre

langfredag (2007)

Blekk og akvarell på papir,

39x26.5cm

TERJE NICOLAISEN (F. 1964)

Uten tittel (Hur kan du säja)

(2007)

Blekk og akvarell på papir,

48.5x62cm

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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