
FAEN UTSTILLING - UNGE OG EKSPERIMENTELLE

Atelier Nord, Oslo  
17.10 - 03.11.19 (Utstillingsåpning: torsdag 17. oktober kl. 19.00)

Kunstnere: Anja Malec (HR), Anne Cecilie Lie (NO), Annike Flo (NO), Natalie Seifert Eliassen 
(NO), Dragongirl (NO), Renate Synnes Handal (NO) og Unnur Andrea Einarsdóttir (IS / NO).

Darknet spa som meditasjon? Scenografi laget av et menneske som samarbeider med 
sopp? En kjærlighetshistorie mellom en kvinne og planten hennes? Kvinnelige eskorter 
som kunst? Fremtidens kjærlighet i den digitale tidsalderen? FY FAEN SÅ BRA!

FAEN UTSTILLING - UNGE OG EKSPERIMENTELLE er en gruppeutstilling som viser syv nye 
kunstverk av unge kvinnelige kunstnere med base i Norge. Kunstnerne ble valgt ut gjennom en 
“open call” lansert av FAEN våren 2019. Det var over 70 kunstnere som søkte på denne. Utstillingen 
på Atelier Nord viser de første verkene som er blitt utarbeidet av kunstnere i tett samarbeid med 
FAEN og våre partnere.

Anja Malecs mediekunstinstallasjon “No Strings Attached” utforsker fenomenet forelskelse og 
dannelse av romantiske forhold i den digitale tidsalder. Natalie Seifert Eliassens forestilling og 
videobruk “MyBMB: My body is my business” representerer banebrytende kunstnerisk forskning 
med fokus på temaene skjønnhet og feminisme ved å adressere et stigmatisert yrke i Norge: 
sexarbeidere. Renate Synnes Handals videoinstallasjon “En annen partner” viser en annen type 
en kjærlighetshistorie, som utforsker forholdet mellom en kvinne og en plante, og arbeider 
på denne måten med tematikker som økoseksualitet og Norges utbredte  usynlige sykdom: 
ensomhet. Anne Cecilie Lie sitt biokunstverk “Intersecta” gir publikum en sanseopplevelse av 
den usynlige verdenen til insektene vi har rundt oss. Annike Flo sin “cocreat: e: ures: s h i f t” 
er et performativt estetisk eksperiment som søker å finne måter å koble maskiner, mennesker 
og sopp til en hybridøkologi. Unnur Andrea Einarsdóttir inviterer publikum til sitt arbeid “The 
Darknet Spa” for å stille spørsmål ved hvordan teknologiene våre til slutt fungerer som speil 
som gjenspeiler de ødelagte delene av samfunnet vårt. Dragongirls (Nikoline Ursin Erichsen) 
oppslukende lydreise “Sentimental Clubbing”, vil utfordre den typiske sanseopplevelsen som 
tilbys av moderne klubbkultur, ved å utforske dens voldelige virkeligheter og komplekse 
emosjonelle landskap.

FAEN UTSTILLINGEN er organisert og kuratert av Zane Cerpina / TEKS, i samarbeid med Atelier 
Nord, PNEK, BEK, i/o/lab, Notam og FeLT. FAEN-ekspertne er Kirsty Kross, Kristin Bergaust, Hege 
Tapio, Gyrid Nordal Kaldestad og Ståle Stenslie. FAEN takker sine sponsorer: Norsk Kulturråd, 
Oslo kommune, PNEK, Atelier Nord og TEKS.

Les mer: https://faen.today/category/faen-exhibition/ 
FB event: https://www.facebook.com/events/445038786102781/
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