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Av Eva Fretheim

Artikkelen er over 1 år gammel

Søndag åpner høstens første utstilling,
"Fragmenter og tid", i Rygge kunstforening.

UTSTILLING: Janet Sandø-Healey.

28. august 2018, kl. 15:00 
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Kunstnerene er Elisabeth Mysen fra Mysen og Larkollen og Janet Sandø-

Healey fra Horten.

– Høstens første utstilling viser to kunstnere som har mye til felles, men som

uttrykker det på hver sin måte. Det som blant annet forbinder dem er valget

av malemedium: encaustik, også omtalt som voksmaling. Dette mediet består

av blant annet av bivoks og pigment, sier Debbie Mathisen Przedpelska i

kunstforeningen.

– Utstillingen er sammensatt og flertydig, og utforskning og fordypning er

drivkraften hos begge. Her inviteres betrakteren til å hente frem sine egne

tanker og erfaringer, sier Przedpelska.

Få nyhetene servert i innboksen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lik Moss Avis på Facebook

https://www.aid.no/aid/nyhetsbrev/www.moss-avis.no/5a6765d2611dbf38c29be46e/


Flere saker

Les mer om: kultur Utstilling rygge

Se kommentarer

Slik holder Vinni seg i form: – Det å komme seg ut er det viktigste
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Glassblåser Marte (41): – Det er varmt med 1150 grader i ovnen

Marit (71) og Elisabeth (79) kan
miste helse-tilbudet etter 18 år

Konflikt rundt lederrollen i
musikkrådet
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Kommentarer til denne saken

Marit (71) og Elisabeth (79) kan
miste helse-tilbudet etter 18 år

Konflikt rundt lederrollen i
musikkrådet

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.
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