PRESSEMELDING
Fredrikstad 25. april 2016

Fire nye utstillinger på ØKS - åpner 30. april
Elisabeth Mathisen: Et rom med utsikt mot brunt, grått, blått (tegning, grafikk)
Bjørn Hegardt & Theo Ågren: Lightness of Matter (installasjon)
Ellen Sofie Griegel: Shrine of lost and unwanted elements (mixed media
installasjon/funnede gjenstander)
Camilla Fonneland Sandberg: Time in dissolution- oppløyst tid (maleri) i Kafé ØKS
Utstillingene åpner lørdag 30. april kl. 15.00, og står til 5. juni.
Pressevisning på Østfold kunstsenter torsdag 28. april kl. 11.00. Kunstnerne
vil være til stede.
Elisabeth Mathisen viser separatutstillingen Et rom med utsikt mot brunt, grått, blått
Utstillingen består av tegning, grafikk, og stedsspesifikt arbeid på vindu som inkluderer utsikten
mot himmelen. Serien med tegninger er tegnet i kull og pastell, med utgangspunkt i Mathisens
interesse for miljø og bier.
Mathisens arbeider omfavner tema som vidt handler om tid, svermer, og det forgjengelige.
Tegningene stilles ut sammen med en serie koldnålsarbeider med tittelen: ””Terapeutiske
arbeider om døden””. De grafiske bladene er bygget opp av sirlige koldnål streker i trykkplaten,
og trykket i svart hvitt. Tegningene er skisseaktige og romlige, og direkte tegnet med et intuitivt
utrykk. Mens koldnålsarbeidene har et mer meditativt formspråk.
www.elisabethmathisen.no
Bjørn Hegardt & Theo Ågren viser separatutstillingen Lightness of Matter
Ideen og drømmen om vektløshet og levitasjon har fulgt mennesket gjennom tidene. Før
romalderen var vektløshet et nærmest mytisk fenomen, med religiøse, magiske, spirituelle og
parapsykologiske kjennemerker. I dag er det mulig å oppnå vektløshet på mange måter, også
uten å reise ut i verdensrommet. For eksempel lyktes forskeren Andre Geim i 1997 med hjelp av
elektromagnetisme å få en levende frosk å levitere, og det finnes høyhastighetstog som svever
over skinnegangen med hjelp av maglev-teknikk. Fascinasjonen og drømmen om levitasjon og
vektløshet er til tross for dette fortsatt like stor.
Lightness of Matter er en del i prosjektet A Study of Free Fall & Levitation. Prosjektet dreier seg
om å utfordre gravitasjonen med hverdagslige gjenstander og material, men også om
situasjonen da alt faller sammen.
Bjørn Hegardt og Theo Ågren har jobbet sammen kontinuerlig siden 1998 med forskjellige
fenomen som sorte hull, hvitt lys og virvelvinder, ofte i kombinasjon med en stedsspesifikk
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tematikk. Felles i deres installasjoner er en interesse i rommet og rommets grenser, visuelt og
innholdsmessig.
www.bjornandtheo.net
Ellen Sofie Griegel viser separatutstillingen Shrine of lost and unwanted elements
I et forsøk på å undersøke om alt har en forbindelse visualiserer Ellen Sofie Griegel systemer
som hittil ikke har vært synlige. Med fokus på prosess, intuisjon og bevegelse, er arbeidene
hennes deler av en større helhet som ofte tar utgangspunkt i en ekspedisjon. Tilfeldigheter i
form av møter og gjenstander funnet underveis, blir materiale til objekter, tegning og mixed
media-installasjoner som bygges opp lagvis og over tid. Sammen prøver de å vri tenkemåter og
perspektiv, lage nye strukturer og oppdage komplekse forbindelser.
Griegel er opptatt av håndens arbeid og hvordan noe er konstruert. Arbeidene kan sees som
bruddstykker av en historie betrakteren selv må ferdigstille.
www.ellensofiegriegel.com
Kafé ØKS: Camilla Fonneland Sandberg viser separatutstillingen Time in dissolutionoppløyst tid
Camilla Fonneland Sandbergs siste maleri beskriver menneske mellom situasjoner - på vei mellom
steder, eller som et utsnitt av en relasjon eller handling mellom folk. De beveger seg i rom med
referanser til hjemmet, natur- og bylandskap. Kanskje som mentale rom.
Samhandlingen mellom sted og menneske er av betydning. Rommet blir til gjennom menneskets
forbindelse til det, og menneskelige handlinger gir betydning til et sted. En situasjon kan påvirke
vårt mentale bilde av et kjent sted. En situasjon som bringer det ukjente inn i det kjente. Sandberg
bruker disse rommene, eller mellomrommet, i bildene for å sette mennesket ut av balanse, trekke de
vekk fra det de har kontroll over.
I utstillingen Time In Dissolution -oppløyst tid, vil Sandberg kommentere en følelse av å ikke
høre til. Der krisene dominerer, opphører enkeltmenneske. Mange lever i midlertidighet, i en
tilstand av kaos.
www.camilla-fonneland-sandberg.com
CV: http://camilla-fonneland-sandberg.com/about.html
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