PRESSEMELDING
Groovy norsk-californiske bilder i nytt
Oslo-galleri
(Oslo 10. juni 2003) Det nyeste
tilskuddet blant Oslos gallerier,
nordic art info presenterer
fargesterke malerier i sine loftslokaler på Vaterland. Første
utstiller er Elisa Linda Saether,
en norsk-californisk maler med
sterke innflytelser fra sirkus og
scenografi. Saether er en ekte
nomade med røtter både i alternativkulturen og i det klassiske
maleriet, noe som gir maleriene
et høyst originalt uttrykk.

«Rear View». Elisa Linda Saether © 2003. Olje på lerret.
35 x 70 cm. Foto: Elisa Linda Saether

Med en fot på hvert kontinent
Elisa Linda Saether ble født i Oslo i 1973, men vokste opp i Los Angeles hvor
hun gikk i lære hos sin far, maleren Jan Valentin Sæther. Elisa flyttet først
tilbake til Norge i 1990 og har etter det studert både maleri og skulptur
samt scenografi. Denne bakgrunnen, kombinert med en levende interesse
for performance, gateteater og -sirkus, speiles i kunsten hennes. Hun er en
slackermaler med en klassisk disiplin i bunnen, men hvor denne disiplinen
allikevel er referert til ved en veldig fri og lekende behandling av stoffet.
I utstillingen «Between Here and There» settes fokus på hennes
maleriproduksjon de siste årene. Utstillingen har som hovedfokus selvportrettet og byscener fra Los Angeles.
Elisa Linda Saether.

Nytt galleri med fokus på det nordiske
Foto: Ulf Rokkan
Utstillingen med Elisa LInda Saether markerer begynnelsen for
nordic art info. Galleriet eies og drives av kunsthistorikeren Hanne Storm Ofteland, tidligere
redaktør for BarokkMinimalist: e-zine for kunstkritikk. Ofteland har de siste ti årene jobbet
både ved Statens kunstakademi, Museet for samtidskunst og nå sist Munch-museet, og har
solide kunnskaper om den nordiske samtidskunstscenen. Intensjonen er å gi de yngre kunstnerne et visningsrom. Galleriet vil i tillegg til å vise 3-4 kortere utstillinger per halvår også
formidle kunst via nettsidene, produsere tekster og utstillinger for andre visningssteder, samt
gi ut publikasjoner om samtidskunst bl.a. artists books og
nyhetsbrev.
Tid og sted:
12.-13. juni, kl. 18.00-22.00
14.-15. juni, kl. 12.00-16.00
Kontakt for mer informasjon
Hanne Storm Ofteland: mob. 913 36 283, tlf. 22 38 02 88,
e-post: gallery@nordicart.info
Høyoppløselige pressefoto på www.nordicart.info
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