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UTVALG VED: SIV KERSTIN BAKKE

Nostalgisk
preg
GALLERI A, OSLO
ERLE KYLLINGMARK - UTENFOR TID (FREM
TIL 04.03.2018)

Erle Kyllingmark (f. 1974) er fotograf og
filmskaper med et bredt spekter av prosjekter
bak seg. I denne utstillingen tar hun
utgangspunkt i et simpelt plastkamera og 30
ruller med ueksponert film. Bildene hennes
består av flere eksponeringer i lag, og utstillingen rører ved både det mørke og det lyse i
tilværelsen, galleri-a.no.
galleri-a.no.

Malte interiører
LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM, LILLEHAMMER
KITTY L. KIELLAND – FRI LUFT
(FREM TIL 29.04.2018)

Utstillingen viser en stor bredde av Kitty L.
Kiellands (1843–1914) kunstnerskap. Hun inntok
mannens arena som yrkesaktiv, landskapsmaler
og som samfunnsdebattant. Selv om hun er
mest kjent som landskapsmaler, var hun tidlig
ute med interiørmalerier. Fri luft er produsert
av Stavanger Kunstmuseum i samarbeid med
Lillehammer Kunstmuseum og Haugar Vestfold
Kunstmuseum, og den går videre til sistnevnte
museum fra 26. mai til 16. september 2018.
Bildet viser Kiellands Atelierinteriør, 1883.
(Foto: Jørn Hagen Artphoto).

Majestetisk galleri
DRONNING SONJA KUNSTSTALL
SLOTTSPARKEN, OSLO

TILBAKEBLIKK
Bymuseet spoler tiden tilbake, og viser
glimt fra 1970-tallet. Tiåret var preget
av kvinnekamp, miljøvern og EF-strid.
Utstillingen Søttitallet varer helt til april
2019. Se mer på oslomuseum.no.

MODERNE LIV
Følg Drammen Museum på Instagram
og se hva som skjer. Museet har mange
faste utstillinger, blant annet 1900-tallet.
Gjenstander for det moderne livet.
@drammensmuseum eller se mer om
utstillingen på drammens.museum.no.
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SKAPT I NÅTIDEN
GALLERI F 15, MOSS
REPEAT FORWARD (FREM TIL 07.03.20I8)

Seks unge kunstnere viser sine tolkninger av
kunst satt i dagens sammenheng. Her møter
vi høyst ulike kunstneriske uttrykk hvor
nærkontakt med materialer og objekter vies
oppmerksomhet. Lina Norell med Cocoon
(bildet) er en av kunstnerne som deltar, de
andre er Anna Daniell, Carl Mannov, Kim Kvello,
Ragna Bley og Therese Frisk, punkto.no.

Som gave til Dronningens 80-årsdag 4. juli
i 2017, ble Den kongelige stall gjort om til
kunstgalleri. Dronning Maud (bildet) ga stallen
den utformingen den har i dag, og den sto
ferdig samtidig med Slottet i 1849. De siste
hestene forlot Den kongelige stall høsten 1940.
Og der hestene sto i spiltau, kan publikum nå
glede seg over kunst og historie. Utstillingene
varierer utover året, neste utstilling åpner
i mars med bilder av Kjell Erik Killi Olsen,
se mer på slottet.no.

