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Utstillingen SOUVENIR iscenesetter en indre reise i hukommelsens landskap, 
hvor steder, fortellinger og historiske hendelser har satt spor. Tre kunstnere 
som utforsker sine egne erfaringer fra reiser, møter med omgivelsene og 
den kollektive historien, har samlet på naturfunn og minner som tolkes og 
omtolkes gjennom kunstens filter. 
  
Hanna Roloffs Bara tillsammans er en serie fotografiske stilleben av døde 
koraller som kunstneren har samlet med seg fra en reise til den indonesiske 
øyen Bandaö. Korallene amorfe karakterer speiler både naturens og 
menneskets evige syklus. 
  
Andreas Olavssønn Rongen viser installasjonen Studie med brukket arm, en 
pågående tankerekke omkring et lengre opphold i Tanger våren 2018. 
Prosjektets problematiserer ulike fremstillinger av tilstedeværelse mot en 
bakgrunn av maskuline representasjoner i billedlig og litterær 
reiseskildringstradisjon. 
  
Dafna Staretz arbeider med monumentale akvarellmaleri ofte i forbindelse 
med lydspor. Ved å lage malerier med lyd forsøker hun å undersøke gapet 
som ligger mellom et bilde og dets historie. I The Final Dissolutions møter vi 
et ungt par på besøk i et Holocaust museum, en historie som befinner seg i 
grenseland mellom det personlige og politiske. 
 
  
Hanna Roloff (f.1985 Växjö, Sverige) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, 
ved avdeling tekstil. Roloff bor og arbeider i Oslo. 
 
Andreas Olavssønn Rongen (f. 1989) bor og jobber i Oslo. Han har en MFA 
fra Kunstakademiet i Oslo. 
 
Dafna Staretz (f. 1981, kibbutz Gal-On, Israel) har en MFA i billedkunst fra 
Kunstakademiet i Bergen. Staretz bor og arbeider i Tel Aviv, Israel. 
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Hanna Roloff 
Bara tillsammans I–VI, 2018 
Print på photoragpapir av bomull 
27 x 40 cm  
Opplag: 3 + 2 AP 
Kr. 5.000,- inkl. ramme pr. stk  
 
Andreas Olavssønn Rongen 
Studie med brukket arm (selvportrett som egen fremmedgjøring), 2020 
Håndfarget ull, avrevet t-skjorte, hamp, oste-, carnauba- og bivoks, pigment, 
dammarharpisk, pulverisert marmorino, plast, brodert navnelapp 
230 x 128 cm 
P.E.A. 
 
Dafna Staretz 
The Final Dissolution, 2018 
Akvarell på papir, lydverk 
210 x 150 cm 
Kr. 50.000,- 
 
For å høre lydverket følg link eller scan QR kode: 
 

 
 
https://soundcloud.com/dafna-staretz/the-final-dissolution 
 
Andreas Olavssønn Rongen 
Studie med brukket arm (hjemlengsel i utsnitt), 2020 
Oste-, carnauba- og bivoks, pigment, dammarharpisk, pulverisert marmorino, 
plast 
44 x 43 cm 
P.E.A. 

 

Kunstavgift på 5% tilkommer på alle priser. 


