PRESSEMELDING
Sted/dato: Fredrikstad

2. mars 2015

To separatutstillinger
Lørdag 7. mars kl. 15.00 har Østfold kunstsenter gleden av å ønske velkommen
til åpning av to separatutstillinger:
Kari Cavén: Traditional Blend (tredimensjonale arbeider)
Leif Nyland: Nye spor (malerier) i Kafé Nyt
Åpningstale ved Åsa Jusli, direktør ved Finsk-norsk kulturinstitutt.
Utstillingene står til 19. april.
Pressevisning på Østfold kunstsenter torsdag 5. mars kl. 11.00. Kunstnerne vil
være til stede.
Kari Cavén viser separatutstillingen Traditional Blend
Kari Cavén er en av de mest respekterte finske billedhoggere i sin generasjon. Cavén er spesielt
kjent for bruk av resirkulert materiale i sin kunst. Hans skulpturer fanger med humor og varme
både absurditeter og det universelle vi deler, likevel subjektive dyptfølte erfaringene, av hverdagen.
Spillet med skiftende betydninger mellom ord og bilde er også karakteristisk for hans praksis.
Kari Cavén (f. 1954) bor og arbeider i Helsinki og Korpo i Finland. Cavén har deltatt på flere
biennaler som Sao Paolo (1987) og Venezia biennalen (1988, 1990, 1995), og har hatt utallige
utstillinger i museer og gallerier både i Finland og internasjonalt. Hans arbeid er inkludert i de
viktigste kunstsamlinger i Finland, og spesielt i Sverige. Cavén har også gjennomført mange
offentlige kunstprosjekter i Norden. Ved siden av sin egen kunstneriske praksis er han en anerkjent
lærer, blant annet på Aalto Universitetets arkitekturskole i Helsinki.
http://contemporaryartarchipelago.fi/exhibition/artist/26
Leif Nyland viser separatutstillingen Nye spor i Kafé Nyt.
Leif Nyland går inn i materialet og leter og leker. En platearbeider. Gjennomborrede plastikkmaler
og tørre treplater. Det er alltid spennende å søke etter kvaliteten i underlag eller trykkeformer, i
grafikk, tegning eller maleri., og også da finne uttrykk som kan samles og kommunisere med
hverandre. En nysgjerrighet... Gjort før, men må gjøres igjen.
Leif Nyland (f. 1968) bor og arbeider i Fredrikstad og er utdannet ved Oslo tegne- og maleskole og
Kunsthøgskolen i Oslo. Nyland har deltatt i flere separat- og gruppeutstillinger i Norge.
Kontaktperson:
Astri Tonoian, utstillingsprodusent, epost: astri.tonoian@ostfold-kunstsenter.no,
tlf: 69 31 09 95 – 45 46 86 19
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Vedlegg:
Bilde Kari Cavén: UHO (unidentified hanging object), 260x150x150 cm, Steel bowls and chains,
2010.
Bilde Leif Nyland: Fra ørakaia, Olje på plate, 42x55 cm.
CV Leif Nyland
ØKS på nett
ØKS på facebook
Vennlig hilsen
ØSTFOLD KUNSTSENTER
Siri Heide Hannestad Larsen
prosjekt- og informasjonskoordinator
Ferjestedsveien 5
1606 Fredrikstad
Tel. 69 31 09 95 – 48 09 02 27
Åpningstider: Onsdag-søndag 12-17. Gratis adgang.
Åpningstider Kafé Nyt: Tirsdag-fredag 10-18, lørdag-søndag 12-17.
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