
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSEMELDING 
Fredrikstad 03. september 2020 
 
Østlandsutstillingen på Østfold kunstsenter åpner 12.september! 
 
Pressen inviteres inn i utstillingen lørdag 12. september kl.14.30 og til åpningsarrangementet med 
performance utendørs kl. 15.00. Presseinformasjon med utstillingskoordinator på Østfold kunstsenter 
torsdag 10. september kl. 11.00 eller etter avtale. 
 
 
Østlandsutstillingen 2020 
Østlandsutstillingen er en juryert vandreutstilling som viser performance, fotokunst, videokunst, grafikk, 
tegning og maleri og skulpturelle installasjoner. Årets utstilling er en spennende og mangfoldig utstilling 
som fanger opp viktige tendenser i tiden; vi finner vi en lengsel etter det autentiske, noe ekte, med 
utbredt bruk av tradisjonelle teknikker som vev, innfarging og naturmaterialer. Vi kan også se en samlet 
bekymring over klimakrisen, og hvilke konsekvenser den har og vil få både for naturen, dyr, insekter og 
oss mennesker som lever på jorden. Utstillingen rommer både konkrete og eksistensielle refleksjoner 
over samtiden som gir publikum mulighet til å fylle inn egne tanker og tolkninger.  
 
32 kunstnere og kunstnergupper deltar med verk av høy kunstnerisk kvalitet. Utstillingen viser 
performance, fotokunst, videokunst, todimensjonale verk som grafikk, tegning og maleri og skulpturelle 
installasjoner. Både tematikkene og de mange debutantene gjør at Østlandsutstillingens visjon om å 
være fersk, engasjerende og aktuell speiles tydelig i årets utvalg. Kunstnerne som vises på Østfold 
kunstsenter er: 
 
Hedevig Anker – Line Berget – Stefan Christiansen – Renate Dahl – Shwan Dler Qaradaki – Axel Ekwall 
– Jan Grüner-Moström – Linda Spaun Hauglie – Hilde Honerud – Hennie Ann Isdahl – Anne-Kari Jansen 
– Anne Karin Jortveit – Anne-Liis Kogan – Egil Martin Kurdøl – LOCUS /Thale Fastvold og Tanja 
Thorjussen – Andreas Lærum – Åse Løvgren – Odd Maure – Eirik Melstrøm – Jóhanna Ellen 
Ríkhardsdóttir – Gjert Rognli – Stefan Schröder – Torunn Skjelland – Siri Skjerve – Catrine Thorstensen 
– Torgrim Torve – Trude Viken – Kirsten-Marie Wagle – Anne Kari Ødegård – Aapent Saar /Milan 
Benza og Jørn Bjercke 
 
Bakgrunn for Østlandsutstillingen 
Østlandsutstillingen en årlig åpen, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst fra og 
på Østlandet. Den viktigste oppgaven er å arrangere den årlige vandreutstillingen i fylkene, med fokus 
på høy faglig kvalitet i utvelgelse, konseptutvikling og presentasjon av kunstverk. Ved å opprettholde 
prinsippene om fri innsendelse og en fagfellejury med et flertall av kunstnere, ønsker vi å gi en 
demokratisk mulighet for deltakelse og en faglig kvalitet i utvelgelsen av kunstverk. Gjennom å formidle 
kunsten gjennom en vandreutstilling i regionen, gjøres kunst av høy kvalitet tilgjengelig for publikum i 
tillegg til å gjøre synlig regionens mange kunstnere.  
 
Østlandsutstillingen samarbeider med fylkeskommunene gjennom Østlandssamarbeidet som er et 
politisk samarbeid mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Vestfold 
og Telemark fylkeskommune. Østlandssamarbeidet gir institusjonell og finansiell grunnstøtte til 
Østlandsutstillingen. Øvrige sentrale støttespillere er billedkunstnernes distriktsorganisasjoner, 
kunstsentrene og andre visningssteder på Østlandet. 
 



 
 
Årets jury 
Tor-Magnus Lundeby, kunstner (Østfold bildende kunstnere) 
Lars-Andreas T. Kristiansen, kunstner (Buskerud BK) og daglig leder ved Vestfossen  
Josefine Lyche, kunstner (Billedkunstnere i Oslo og Akershus) og kurator 
Josephine Lindstrøm, kunstner og kunsthistoriker, daglig leder Østlandsutstillingen 
Christel Sverre, kunstner og kurator, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter  
 
På åpningsdagen 
Kl 14.45 Kunstnerduoen Aapent Saar/Milan Benza & Jørn Bjercke viser performancen «Sønner av Råtten 
Sol» i hagen til Østfold kunstsenter. 
  
Kl 15.00 Offisiell åpning i hagen 
Taler fra terrassen ved Trine Eriksen (daglig leder Østfold Kunstsenter), Camilla Eidsvold 
(kulturpolitiker/Fylkestinget i Viken) og Marit Silsand, (styreleder Østlandsutstillingen). 
 
Utstillingen åpner for publikum etter talene. 
 
Kontakt for pressevisning:  
Utstillingskoordinator  
Silje Steinsvik 
silje.steinsvik@ostfold-kunstsenter.no  
tlf 48053936 
 
Kontakt for Østlandsutstillingen:  
Daglig leder 
Josephine Lindstrøm 
kontakt@ostlandsutstillingen.no 
Tlf 920 11 053  
 
 
Velkommen til Østlandsutstillingen 2020! 
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