
 

 

PRESSEMELDING 

Fredrikstad 01.03.22 

 

Velkommen til nye utstillinger på Østfold kunstsenter! 

Utstillingene åpner lørdag 3. september kl.15.00 

 

 

Pressevisning på Østfold kunstsenter torsdag 1. september kl.12 eller etter avtale. For større artikler ber vi om at det 

tas kontakt før monteringen begynner 29. august. Da er det anledning til å intervjue Tulla Elieson og Sisse Lee i 

atelierene på Norsk Teknisk Porselen. Fra torsdag 1. september er det mulig å ta bilder i utstillingssalene på Østfold 

kunstsenter. Utstillingen vil åpnes av keramiker Hanne Heuch og boken lanseres av kunstkritiker Lars Elton på 

åpningen.  

 

 

Tulla Elieson viser den retrospektive separatutstillingen En keramisk reise. 

 

Keramiske arbeider. 

 

Tulla Elieson (f.1950) er en tyngde innen keramisk kunst, og mottok blant andre utmerkelser Kunsthåndverkprisen 

på Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling i 2018. Hun har i en årrekke hatt atelier på Norsk Teknisk Porselen i 

Fredrikstad. Utstillingen En keramisk reise er en retrospektiv utstilling som viser verk fra 80-tallet fram til i dag.  

I forbindelse med utstillingen blir det også utgitt en bok med samme tittel.  

 

Utstillingen er støttet av Kulturrådet, Norske Kunsthåndverkere, Billedkunstnernes hjelpefond, BKH og Regionale 

prosjektmidler. 

 

Les mer om utstillingen her 

 

 

Sisse Lee viser separatutstillingen Slow Feeder I. 
 

Keramiske arbeider. 

 

Sisse Lee (f. 1987, Danmark) bor og arbeider i Oslo. Hun fikk sin bachelorgrad fra Kunstakademiets Designskole, 

Bornholm i 2016, og fullførte i 2018 sin mastergrad i Medium- og materialbasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo. 

Hun har vært kunstnerassistent hos Tulla Elieson og har også stilt ut på Årsutstillingen på Hydrogenfabrikken i 2018. 

Utstillingen på Østfold kunstsenter består av en en rekke røde, havrebekledte fuglebeholdere i keramikk og 

innfargede porselensvaser.  

  

Utstillingen har mottatt prosjektstøtte til kunstnere i etableringsfasen, Porsgrunn Porselensfabrikk og Kulturrådet. 

 

Les mer om utstillingen her 

 

 

Astrid Grue viser utstillingen Gjennom ilden i Kafé ØKS. 

 

Keramikk. 

 

Astrid Grue (f.1957) bor og arbeider i Østfold. Hun bruker keramiske konstruksjonsteknikker når hun bygger 

skulpturene sine. Kunstnerskapet er forankret i figurasjon, i kroppens språk. Kunstneren er i en prosess med å 

bearbeide organisk materiale med flytende porselen. I denne prosessen oppstår uttrykksfulle, abstrakte former. 

 

Utstillingen er støttet med utstillingsstipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. 

 

Les mer om utstillingen her 

 

 

Kontaktperson: 

Silje Steinsvik, utstillingskoordinator 

silje.steinsvik@ostfold-kunstsenter.no 

480 53 936 

 

https://ostfold-kunstsenter.no/portfolio/tulla-elieson/
https://ostfold-kunstsenter.no/portfolio/sisse-lee/
https://ostfold-kunstsenter.no/portfolio/astrid-grue/
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