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Sverre Malling | Christian Messel | Ingri Haraldsen | Charlotte Rostad
24. januar – 15. mars 2015

Velkommen til utstillingsåpning lørdag 24. januar kl. 13.00 
(12.30 for medlemmer av venneforeningen). Musikalsk innslag av Synne Wekre Kvistad.

Å rets første utstilling på Nils Aas Kunstverksted har tradisjonelt fokus på tegning. 
Nyfigurasjon er fellesnevner for kunstnerne på denne utstillingen. De deler en sterk 

håndverksmessig presisjon, og verkene kan ha et fragmentert uttrykk og være fulle av 
ulike referanser.

S verre Malling (f. 1977) arbeider med svært detaljerte tegninger med et rikt og 
sammensatt uttrykk. Han er en uttalt tilhenger av Theodor Kittelsens tegninger, men 

har selv en postmodernistisk tilnærming i sine verker, hvor vi finner referanser til bl.a. 
kunsthistorie, hippiekultur, heavy metal-estetikk og nitide naturstudier.

C hristian Messel (f. 1980) arbeider med tegninger og collager. Utgangspunktet er 
bilder som allerede finnes. Maleri og foto har gjerne et underliggende ideologisk bud-

skap som fremhever enkeltpersoner og enkelthendelser som spesielt viktig. Men hvem er 
betydningsfulle, hva er viktig og hva er høyverdig? Ved å manipulere allerede eksisterende 
bilder, prøver han å utsi noe nytt om både vår samtid, vår historie og de aktuelle bildene.

I ngri Haraldsen (f. 1984) er i stor grad inspirert av menneskets forhold til naturen. 
Hvordan vi benytter oss av den, deler den opp, iakttar og prøver å forstå den. Hun liker 

å balansere i krysningspunktet mellom det kjente og det fremmede. Arbeidet kan sees på 
som en slags utforskning hvor fragmenter løsriver seg fra den opprinnelige konteksten 
hvor det aldri søkes etter å gi et svar, men heller åpner opp for undring av det som før 
føltes så kjent og nært.

C harlotte Rostad (f. 1984) arbeider med fragmenter av tekst og bilder. Umulige 
fortellinger, historier som ikke forteller noe, er et stikkord for arbeidet. Blyantstreker 

danner mennesker; revet ut av sin opprinnelige kontekst. Hvem de er og hva de gjør; er i 
stadig forandring. Det er i møtet mellom disse, i mellomrommet – tegningene, tekstene, 
betrakterne – at historiene oppstår. 


