NY åpning av stort kunstprosjekt på Østfold kunstsenter
Lørdag 19. oktober kl. 15.00

KUTT UT! 2 er et prosessorientert utstillingsprosjekt der 18 kunstnerne har satt opp et grafisk kunstnerverksted,
en grafikkutstilling, og et drop-in publikumsverksted.
21. september var det åpning av grafikkutstillingen i 2. etg. I utstillingsperioden etter åpningen har kunstnerne
skapt nye verk i verkstedet i 1. etg - og vi inviterer til ny åpning 19.oktober der det er mulighet for å kjøpe de
nyproduserte verkene rett fra veggen i verkstedet!

Pressevisning med initiativtakerne Hege Liseth og Arne Revheim + kunstnere, fredag 18. oktober kl. 11.00
Åpning lørdag 19. oktober kl. 15.00. Utstillingen står fra 21. september – 03. november.

Kunstnere: Jan-Erik Beck • Stian Borgen • Stefan Christiansen • Geir Tore Holm • Jane Hupe • Trude
Johansen • Britt Juul • Jens Stegger Ledaal • Hege Liseth • Tor-Magnus Lundeby • Gerd Wevling
Matre • Hanne B. Nystrøm • Arne Revheim • Camilla Wexels Riser • Kristin Romberg • Magne
Rudjord • Tommi Sarkapalo • Ellen Solberg

SAL 1: Grafisk verksted
SAL 2: Utstilling med tresnitt
SAL 3: Publikumsverksted

Link til prosjektet på våre nettsider: https://ostfold-kunstsenter.no/portfolio/3776/
Link til facebookevent: https://www.facebook.com/events/1596617133813488/
Link til fotoalbum fra prosjektet:
https://www.facebook.com/pg/ostfoldkunstsenter/photos/?tab=album&album_id=10156327423247175
Link til video instagram: https://www.instagram.com/p/B3cMOUrItm_/

Kontaktperson:
Silje Steinsvik, utstillingskoordinator
silje.steinsvik@ostfold-kunstsenter.no
480 53 936

Kort tekst om prosjektet:
Velkommen til KUTT UT! 2 - et verksted som starter med en utstilling og som ender opp med en ny utstilling
med resultatene fra verkstedet. Hva skjer når man samler kunstnere for å jobbe side om side? Hva skjer med
arbeidsprosess og resultat når atelier og omgivelser endres?
Tresnitt er fellesnevner, men underordnet i seg selv. Den grafiske teknikken fungerer som en ramme som
kunstnerne jobber innenfor for lettere å skyve grenser, samtidig som man henter impulser fra hverandre på en
felles plattform. Dette er et samarbeidende kunstprosjekt, en hard treningsøkt i kreativitet og i å la alle barrierer
falle.
I motsetning til å vise publikum et ferdig evaluert resultat, er dette en kunstutstilling der verkstedet flyttet til
galleriet og deler av utstillingen blir til i utstillingsperioden. Et fellesverksted for kunstnerne i galleriet retter fokus
på det prosessbaserte.
Publikum inviteres inn for å få innblikk i de ulike fasene i arbeidet med grafikk og tresnitt, i tillegg er det
tilrettelagt for at publikum selv kan prøve ut trykketeknikken.
Midtveis i utstillingsperioden inviteres det til en ny utstillingsåpning med verk som er skapt i verkstedet/ galleriet.
Grafiske blad blir tilgjengelig for salg rett fra vegg.
Hege Liseth (ØBK) og Arne Revheim (ØBK) står for idé, utforming og prosjektledelse av KUTT UT!
prosjektene. De er også deltagende kunstnere i prosjektet.

