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Utstillingens hovedverk er en 2 x 17 meter kulltegning som var planlagt vist i Museum De Reede (MDR) 
i Antwerpen, Belgia fra 15. des. 2017. MDR er et nyåpnet privat museum som har hovedvekt på  
grafikk og tegning, med svært gode samlinger bl.a. av Edvard Munch, Francisco Goya og den belgiske 
nonkonformisten Félicien Rops (1833-1898).

Ness ble på bakgrunn av tidligere monumentale verk som Skisse for et århundre (2005), nå i  
Nasjonalmuseets eie, og Psykoplastisk elegi (2012) i Stenersen-museet, invitert til å presentere et verk 
som kunne gå i dialog med Félicien Rops’ arbeider. Én måned før utstillingsåpning ble imidlertid  
utstillingen avlyst grunnet verkets form og innhold fordi MDR fant det for risikabelt av hensyn til  
museets rykte.
 
På kort varsel har det latt seg gjøre å få til en visning av verket i Oslo Kunsthandel. I utstillingen er  
verket supplert med andre verk av Ness og slik satt i kontekst med andre sider av dette  
mangefasetterte kunstnerskapet.

Ole Jørgen Ness (f. 1961) har en befestet posisjon som en av våre mest interessante  
samtidskunstnere. Med sin mangesidige og grenseoverskridende kreativitet, og ulike kunstneriske 
identiteter, utforsker han en lang rekke forskjellige kunstneriske uttrykk – både i tegning, maleri,  
skulptur og installasjoner.

Ness har gjort flere store utsmykningsoppdrag, senest Nydalen T-banestasjon i Oslo (2016) og er  
innkjøpt av en rekke museer og samlinger, blant andre Nasjonalmuseet, Sørlandets Kunstmuseum, 
Nordnorsk Kunstmuseum, Astrup Fearnley Museet, Kulturrådet og Utenriksdepartementet.

PERPETUAL ELEGY 
OLE JØRGEN NESS
Oslo Kunsthandel er glade for å kunne vise utstillingen Perpetual Elegy av  
Ole Jørgen Ness.

ÅPNINGSTIDER:
Tirsdag - fredag 11.00-17.00 

Lørdag - søndag 12.00 - 16.00 

Hva er det så Ole Jørgen Ness forsøker å si med dette verket?

”Det er ikke noe jeg sier. Det er noe jeg gjør. Det er en handling.
Jeg kanaliserer fra psyke til materie. 
Gjennom kunstnerisk handling vil jeg fremvise labiliteten i forholdet mellom et  
indre og et ytre, det heslige og det skjønne. Mellom trykt og truende, behag og  
ubehag, kjent og ukjent, før og nå.”

PRISER PÅ FORESPØRSEL 
I tillegg kommer 5 % Kunstavgift

Alle verk selges på vegne av kunstneren. 
 Oslo Kunsthandel AS er kun formidlingsledd;  

organiserer utstillingen, salget og krever  
inn betaling på vegne av kunstneren.



1.
SCHOPENHAUER-SUITEN 
Installasjon 

 

4.
SELVPORTRETT, 1982 
Kull på papir, 
60 x 46 cm (L)
 

7.
ODYSSÉ, 2001
Akryl på folie, 
ca. 200 x 120 cm
 
 

3.
STUDIUM, 1984
Tusj på papp, 
45 x 38 cm (ink. ramme)
 
 

2.
PERPETUAL ELEGY
Kull og pastellkritt på papir, 
ca. 200 x 1700 cm
 
 

5.
ANIMA, 1985 
Kull på papir, 
62 x 47 cm (L)
 

6.
SALMON, 2015
Tusj på papir 
 100 x 70 cm

 

8.
RECYCLE, 2010
Aluminium, 
varierende mål 
Edisjon: 5

 



10.
DUDE, 1998
Olje på plate, 
20,5 x 25,5 cm 
 

9.
NEMO, 1987
Gouache på finér klebet på papir, 
29,5 x 25,5 cm
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BLIR KUNSTROMMET TRANGERE? 
 
Velkommen til paneldebatt  
ONSDAG 13. DESEMBER KLOKKEN 18.00 
i Kristian Augusts gate 13. 
 
Hvilke hensyn bør kunstnere ta, og hvilke begrensninger bør de,  
og visningsstedene, legge på seg selv. Har rommet for å ytre seg  
offentlig blitt trangere? Bedrives det en form for selvsensur?  
Hvilke reaksjoner er det man frykter, hvilken plass skal vi la frykten få 
og er den berettiget? Hvem skal ha definisjonsmakten i kunsten og 
hvem er kvalifiserte meningsytrere? Hvilken plass har betrakteren?

I panelet:
Kunstner Ole Jørgen Ness
Dr. philos. Knut Ljøgodt
Kurator ved Munch-museet Lars Toft-Eriksen
Direktør i Ekebergparken Ina Johannesen 

Representanter fra Museum De Reede vil være til stede.


