
 

 

PRESSEMELDING 

Fredrikstad 20.10.22 

 

Velkommen til nye utstillinger på Østfold kunstsenter! 

Utstillingene åpner lørdag 29. oktober kl.15.00 

 

 

Pressevisning på Østfold kunstsenter torsdag 27. oktober kl.12 eller etter avtale.  

Alle utstillerne er til stede på pressevisningen torsdag og på åpningen lørdag. 

 

Ingun Alette Mæhlum viser separatutstillingen Tussøy. 

Fotografi. 

 

Ingun Alette Mæhlum (f. 1973) er en dokumentarfotograf bosatt i Tromsø. Hun er utdannet ved 

fotojournalistutdanningen på Høgskolen i Oslo og ved Høgskulen i Volda. I 2017 gav Mæhlum ut 

fotokunstboken Tussøy der fotografiene ble stilt ut på Museum Kunst der Westküste (Tyskland).  

I utstillingen på Østfold kunstsenter vises fotografier fra serien Tussøy. 

 

Les mer om utstillingen her. 

 

Tove Kommedal viser separatutstillingen Oksymoron. 

 

Installasjon. 

 

Tove Kommedal (f.1970) jobber innenfor flere kunstneriske uttrykk og medier og er drevet av en 

gjennomgående materialnysgjerrighet. Forskningsbaserte tilnærminger er viktig for arbeidet, og utforsking av 

kunstens og kunstnerens potensial for sosial og politisk innflytelse. Enkeltindividets sårbarhet i samfunnet er et 

gjennomgående tema i kunstnerskapet hennes, og dermed også spørsmål om makt. Hvor ligger makten til å 

definere hva som har verdi i samfunnet -og i kunsten? 

 

Les mer om utstillingen her 

 

Anna Vasof viser separatutstillingen Opening the Mind and Other Stories. 

   

Videoinstallasjon. 

 

Anna Vasof studerte arkitektur ved University of Thessaly (2010) i Hellas og Transmedia Art (2014) ved 

University of Applied Arts i Wien. Siden 2004 har videoene og kortfilmene hennes blitt presentert på flere 

festivaler, og noen av dem har vunnet utmerkelser. I 2020 avsluttet hun sin Ph.D. avhandling om 

kinematografisk teknikk. Hun jobber nå med å designe og bygge innovative mekanismer for å produsere kritiske 

videoer, filmer, handlinger og installasjoner. 

 

Les mer om utstillingen her 

 

Hanne B. Nystrøm viser kaféutstillingen Fødevarer i Kafé ØKS. 

 

Modelert og glasert steingodsleire. 

 

Hanne B. Nystrøm (f.1964) er utdannet fra Statens balletthøgskole og Statens håndverks- og kunstindustriskole. 

Hun arbeider hovedsakelig med skulptur, men også innenfor andre kunstuttrykk som animasjon, tegning, 

grafikk og performance. På Østfold kunstsenter viser Hanne B. Nystrøm arbeider modellert i steingodsleire. I 

arbeidene formidles grunnleggende og allmenne følelser, og hun bruker både seg selv og sine omgivelser som 

modeller. 

 

Les mer om utstillingen her 

 

 

Kontaktperson: 

Silje Steinsvik, utstillingskoordinator 

silje.steinsvik@ostfold-kunstsenter.no 

480 53 936 

https://ostfold-kunstsenter.no/portfolio/ingun-alette-maehlum/
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