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N E S O D D P A R K E N - K U L T U R I S T E N 2 0 1 7"
"
"
"
PROGRAM "
"
"
L Ø 23.09. fra kl. 17:00-22:00!
"
Åpen kafé ved MATSALONGEN"
"
17:00 Wildlife skulpturpark / Omvisning utomhus ved kurator Aurora Passero"
"
18:30 Iben Sandemose - A la Carte / Utstillingsåpning "
"
"
Utstillinger"
Guri Guri Henriksen, Pumperommet / serie med tegninger"
Korridor / veggarbeider utført av 8 kunstnere og grafikere"
Butikk på gang / utsalg av smykkedesign, kunsthåndverk og billedkunst"
Wildlife skulpturpark / utomhus"
"

"
S Ø 24.09. fra kl. 12:00-16:00!
"
Åpen kafé ved MATSALONGEN"
"
13:00 Wildlife skulpturpark / Omvisning utomhus ved kurator Aurora Passero "
"
14:00 Butikk på gang - offisiell åpning av Nesoddparkens nye "
verkstedsutsalg"

"

Utstillinger"
Åpne atelier i Nesoddparken"
Iben Sandemose - A la Carte, hovedutstiling"
Guri Guri Henriksen, Pumperommet / serie med tegninger"
Korridor / veggarbeider utført av 8 kunstnere og grafikere"
Butikk på gang / utsalg av smykkedesign, kunsthåndverk og billedkunst"
Wildlife skulpturpark / utomhus"

"
"
"
"
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"
Iben Sandemose - A la Carte"
"

Iben Sandemose er hovedutstiller i Nesoddparken
under Kulturisten 2017. Til denne utstillingen
presenterer hun over 30 nye arbeider! Iben er kjent
for sin særegne strek og «ibenske uttrykk» og er
en kjær kunstner for mange."

"

Iben Sandemose har arbeidet som billedkunstner,
forfatter, illustratør og scenograf siden slutten av
syttitallet. Hun har skrevet og illustrert 28 bøker og
har over 60 egne utgivelser, deriblant en liten,
illustrert kalender, 2018-utgaven blir den 28. i
rekken. "
Hun har hatt over 30 separatutstillinger, offentlige
utsmykkinger og deltatt på kollektivutstillinger."

"

For sitt arbeid har Iben mottatt en rekke priser, her
nevnes Heddaprisen (1999), Bokkunstprisen
(2008) og Teskjekjerringprisen (2011). Hun er også
innkjøpt av Riksgalleriet, Norsk kulturråd og
Nasjonalgalleriet. Sandemose er medlem av NBK
og Forfatterforeningen. "

"

Utstillingen står t.o.m. 15.10. Åpningstider er: to/fr 12-18 og sø 12-16. Kurator er Randi Kalgraff. Utstillingen
er støttet av Nesodden kommune."

"

"
"
"

Matsalongen serverer i kaféen både lørdag og søndag:"
Lørdag (17-22): "
Assorterte pixtos og vin/mineralvann"
Søndag (12-16): "
Bringebærboller, sjokolademuffins med fruktsalat, bringebær og
jordbærfarfait med colis. Lunsjtallerken."

"
"

""
""
"
"

Wildlife skulpturpark åpnet 24. juni i år og markerte oppstarten på et
omfattende prosjekt både i lokal og nasjonal sammenheng. "
Nesoddparken inviterte kunstnergruppen NIKOTIN til å kuratere en temporær
skulpturpark. NIKOTIN består av Camilla Steinum, Robin Danielsson og
Aurora Passero som sammen med 24 internasjonale kunstnerne presenterer
20 prosjekter laget spesielt for skulpturparken. Hver skulptur varierer i skala,
materialbruk og innhold, og publikum inviteres til å erfare natur og skulptur på
nye måter. "

"

Skulpturparken er allerede godt synlig i kunstfeltet, med støtte fra KOROs
KOM midler. Som et av ti utvalgte prosjekter, fordelt på 7 fylker, er Wildlife
Skulpturpark det prosjektet som i 2017 er gitt størst prioritet."

"
"
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"

Guri Guri Henriksen, Pumperommet!
Serie med 35 tegninger og korte tekster a 14,5x14,5.
Penn og gul fargeblyant
Størrelse 80 x 110cm"
Jeg visste ikke at etter fødselen ville alle andre sanseorganer nulles ut.
Hele verden kjennes gjennom brystknoppene. Denne sanseligheten
føles som kalde ilinger fra knoppene og gjennom hele ryggen. Alle
kvinner som har født går rundt slik og kjenner alt på en helt ny måte, og
så er det ingen som sier noe om det? Hvorfor har ingen fortalt meg
dette?!

«Pumperommet» viser til en type rom de har på prematuravdelingene på sykehusene. Her inne kan kvinner
sitte side om side om side og pumpe seg for morsmelk."
Dette arbeidet er støtte av Norsk Kulturråd"

"

Korridor - veggarbeider utført av 8 kunstnere/grafikere"
Medvirkende kunstnere/grafikere: Randi Elmenhorst, Iben Sandemose,
Pere Galera, Christian Montarou, Hedvig Lien Rytter, Guri Guri
Henriksen, Ida Marie Simers, Anna Granqvist."

"

Korridor er et kuratert utstillingsprosjekt og veggarbeidene er presentert i
byggets mange korridorer. Utstillingen er temporær med en varighet på
tre år og den enkeltes kunstverk kan videreutvikles i perioden."

"

Om verkenes tematikk sier kurator at, disse representerer en slags
stedsspesifikk undring over husets historie og over livet generelt.
Overganger knyttet til livets mange faser og refleksjoner over levd liv.!

"
"
"
"
"

Korridor åpnet første gang 25.06.2017 med performance av Pere Galera, Mark Francombe, lyd. Iben
Sandemose leste Galeras tekst innledningsvis. "
Initiativtaker og kurator er Randi Kalgraff. Grafisk design: Anna Granqvist. Prosjektet er støttet av
Nesoddparken AS og Nesodden Kommune. "

Butikk på gang!
På Nesoddparken er det mange lange ganger, og i første etasje er det
”Butikk på gang”. Dette er et felles verkstedsutsalg fra kunstnere på
huset. Billedkunst, smykker, keramikk, tekstil og graverte glass, direkte
fra verkstedene."

"

Kunstnere: Ingrid Jangaard Ousland, Iben Sandemose, Trine Johnsen,
Ruta Pakarklyte, Liv Roald Page, Otto A. Meijer, Berit Blindheim"

"

Vi åpner butikken offisielt søndag 24. september kl. 14:00.!

"
"

Fast åpningstid er onsdager kl. 12-16, og torsdager kl. 12-19."
Hjertelig velkommen!"
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