
Invitasjon  
20.08-18.09  2016  

« PERISKOP »

Velkommen til utstillingsåpning lørdag 20. august kl 18.00 i Vedholmen Galleri    

Separatutstilling med malerier av Line Hvoslef  

 Tekstforfatter og sceneartist Heidi Tronsmo & komponist Glenn Erik Haugland, også 
kjent som Opera Omnia. Bak seg har de forestillinger som SUB, HavFest, PoY!, Hulda 

og Garborg, for å nevne noen. Foran seg har de et flunkende nytt samarbeid med 
forfatter, musiker og komponist Øivind Hånes. Disse fargerike tre, åpner utstillingen.  

Det er med stor glede å kunne be velkommen til en ny separatutstilling med malerier 
signert Line Hvoslef. Etter et hektisk og innovativt år med to store utsmykninger i det 

offentlige rom ( Stavanger og Voss), samt utstillinger og utvikling av det nye 
internasjonale kunstsenteret i Nord-Norge «Tare & Steigen AIR» vises nye malerier til 

en svær profesjonell og alsidig kunstner, hvilket et 10-årig arbeidsstipend, mottatt i 
2015, også avspeiler.                                                                                                             

« Jeg har lenge arbeidet innenfor et malerisk fabulerende billedspråk. I 
skjæringspunktet mellom det figurative og det nonfigurative. Ved å kombinere 
organiske og maskinliknende former forsøker jeg å skape uutgrunnelige møter                                    

mellom natur og teknologi.Tradisjonelt har jeg arbeidet på store lerreter, men har de 
siste årene også benyttet plate. I den forbindelse har jeg eksperimentert med å integrere 
ulike tekniske elementer i billedflaten. Dette har resultert i større lydinstallasjoner jeg 

har kalt ”lydvegger”. Sist som utsmykning ved Voss nye videregående skole. (KORO).                                                               
Utstillingen på Vedholmen Galleri kaller jeg for « Periskop », og består av store og 

små arbeider i olje på lerret og collage i blandet teknikk. Utgangspunktet for 
utstillingen er:                                                                                                                     

Vi lever på jordens overflate, men har sett bilder fra Mars og havets bunn.                                                                                                                                   
Hvor er vi egentlig? - Vi lever i en retusjert verden. - Kommer vi tett nok innpå ?              
- Jeg viser nærbilder fra en verden vi ikke nødvendigvis kjenner oss igjen i... »                    

Line Hvoslef,  juli  2016

___

    
Åpningtider

Torsdager kl. 16.00-20.00.
Fredag, Lørdag, Søndag kl. 12.00-16.00

Besøksadresse: Røttingeveien 23, 5216 Lepsøy

M. 97138119/ 90896336
https://www.facebook.com/vedholmengalleri

www.vedholmen-galleri.com                                      
(Postadr. Røttingeveien 472, 5216 Lepsøy)

- Neste utstilling: 24/9 - 30/10.                               
Reinhard Haverkamp. Skulpturer i metal og tre

 ( Maleri fremside: « Fartøy ». 160 x 190 eks. ramme.  Maleri bakside: « Periskop II «. 30 X 30 eks. ramme )
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