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Pushwagner presenterer: Liva Mork 
Åpning fredag 16. november kl. 18.00 – 20.00 
 
Pushwagner Galleri har gleden av å invitere til ny utstilling i visningsstedet Window Box. I Window Box 
presenteres utstillinger med yngre samtidskunstnere kuratert av Thale Fastvold. Galleri Pushwagner har eksistert 
siden våren 2010, og Pushwagner ønsker med dette prosjektet å støtte kunstkretsløpet og den unge kunstscenen. 
 
Liva Mork bruker karse og andre levende planter som materiale for å skape sanselige og grønne 
installasjoner der både lukt, syn og taktilitet blir tilfredsstilt.  
Ved å la karse vokse på tekstil dannes et innbydende grønt og mykt teppe av natur i et ellers grått og 
kaldt novembervær. I Window box henger myke grønne strimler, dekket av små karseplanter. Tett i 
tett vokser karsen og gir oss et bilde på den sterke og ustoppelige viljen til liv som ligger i naturen.  
 
Karse er en enkel og lite ressurskrevende måte å dyrke grønnsaker/mat på. Noe som kan gjøres hvor 
som helst, når som helst, av hvem som helst, og som i tillegg er estetisk vakkert. Karsen trenger kun et 
fuktig underlag og litt vann, daglig, i en liten uke før den er klar til høsting. Slik kan man på en svært 
enkel måte dyrke sin egen mat, uansett hvordan og hvor man bor.  
 
Ved å bruke karse og planter som materiale i kunsten, rettes fokus på vårt forhold til naturen, økologi 
og bærekraftig utvikling.  
 

 
                                                
Liva Mork er billedkunstner og jobber med installasjon, foto og performance. Hun har tidligere vist 
arbeider blant annet på Høstutstillingen, Skulpturarena Öst, One Night Only/UKS og Black Box 
Teater. Hun representerte Galleri Blunk på kunstmessen What A Mess! i Fredrikstad tidligere i år og 
sist viste hun arbeider på (Bruddstykker av) Revolution på Folkets hus.  
Liva Mork er utdannet fra Statens kunstakademi i 2004.  
 
 
For mer info, kontakt Galleri Pushwagner Adr. Tjuvholmen allé 10, tlf. 22 83 16 18 
Thale@pushwagner.com         www.pushwagner.com                                                  
 


