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Into the Woods, olje på lerret, 90x180 cm © Ingeborg Stana



The Arctic, litografi ed. 80

The Cloud, litografi ed. 100



INGEBORG STANA - LANDSKAP

Himmelen, havet, skogen, fjellet, åser og uendelige vidder er motivene i den norske kunstneren Ingeborg 
Stanas billedverden. Hun skildrer landskapet omhyggelig, og er kjent for sine poetiske skymalerier. De 
menneskefraværende landskapene skaper en spesiell stillhet. Det er som om den hektiske rytmen av 
hverdagen er stoppet opp.

Forfatteren Erlend Loe skriver i sitt essay «Landskap Endret» om Ingeborg Stana verk: «Når jeg ser de 
vakre maleriene hennes spør jeg meg også om det fins et dystopisk element i dem, er det avbildninger 
av jorda som henter seg inn etter menneskenes herjinger? Eller er det kanskje snarere jorda som puster 
lettet ut i fraværet av mennesker, den henter seg inn igjen og tar det med ro, slik den gjorde i millionsyk-
lyser før vi dukket opp og slik den kommer til å gjøre det igjen når vi har forsvunnet. Stana legger ikke 
igjen elementer som gjør det enkelt å bygge videre på slike tanker. Men spørsmålet ligger der likevel og 
dirrer.»

Velkommen til åpning av sommerens kunstutstilling på Galleri Ørje Brug Kanalmuseet, Østfoldmuseene 
lørdag 23. juni 2018, kl. 12:00. Åpningstalen vil bli holdt av billedkunstner Halvard Haugerud. Utstillingen 
består av malerier og grafikk. Ingeborg Stana vil være tilstede på vernissagen. Selve utstillingsåpningen 
skjer under Slusefestivalen. Kunsthallen har åpent hver dag kl. 11.00 – 17.00, gjennom hele sommer- 
sesongen frem til 30. august 2018.

Velkommen!

Cloud Nine, litografi ed. 120



Going Back the Way I Came, litografi ed. 50





Landskap Endret II, olje på lerret, 190x200cm © Ingeborg Stana

Cloudscape, olje på lerret, 90 x 120 cm © Ingeborg StanaStanaArctic, olje på lerret, 90x120cm © Ingeborg Stana



Northern Light, olje på lerret, 67x56 cm © Ingeborg Stana

Landskap Endret V, olje på lerret, 190x200cm © Ingeborg Stana



STIFTELSEN HALDENVASSDRAGETS KANALMUSEUM

“Always try to keep a
patch of sky above your life.”
– Marcel Proust, Swann’s Way

Fjorden, olje på lerret, 90x120cm © Ingeborg Stana
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For mer informasjon: www.kanalmuseet.no
Galleri Ørje Brug Haldenvassdragets Kanalmuseum
Adresse: Engebret Soots vei 13, 1870 Ørje

Kontakt: Reni M. Braarud
Mobil: 913 388 64
E-post: renibraarud@gmail.com


