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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. Window Box har eksistert siden  
2011 og Pushwagner ønsker med dette prosjektet å støtte kunstkretsløpet og den unge kunstscenen. 
 
Marit Roland: Paper Drawings er en serie i forlengelse av min tidligere klassiske tegnepraksis. De prosessuelle 
stedsbaserte installasjonene danner skulpturelle tegninger i rom, og er en forskyvning av papirets rolle i et 
tegneunivers. Paper Drawings har tredimensjonal form med skulpturelle trekk, men jeg fastholder at dette er 
tegning. Med bakgrunn fra klassisk figurativ tegning startet jeg å jobbe med et meditativt abstrakt tegneutrykk i 
søken på å utfordre streken min ytterligere. Gjennom denne prosessen kom jeg til et punkt hvor jeg ønsket å 
møte streken fysisk. Ikke strek som todimensjonal og kontrollerbar linje på papir, men som fysisk handling med 
romlig karakter. Jeg ønsket å bruke kroppen som tegneinstrument og papiret som medium. Jeg begynte derfor å 
tegne med, og ikke på papiret.  

Paper Drawings er fordypning og utfordring av tegnebegrepet. Jeg jobber med tegning som handling og idé, 
kontra tegning som en spesifikk teknikk. Ved hvert møte med nye utstillingslokaler forholder jeg meg til det 
spesifikke rommet arbeidet skal vises i, akkurat slik man forholder seg til det hvite papiret før blyanten får sette 
sine spor. Med en fenomenologisk tilnærming oppstår det en indre dialog mellom stedet jeg møter og meg selv, 
og jeg tar stilling til hva streken min kan tilføye eller si om visningsstedet. 

Paper Drawings er forgjengelige og kan ikke flyttes på i sin helhet. De kan lages på nytt, men vil aldri kunne 
vises identisk på to steder. Etter endt utstilling blir verket tatt ned og destruert. Papiret kan resirkuleres og få et 
nytt liv etter sin tid som kunst. Det ligger en tosidighet i dette. På den ene siden må jeg gi slipp på noe som har 
krevd stor dedikasjon, men på den annen side oppstår det en frihet i det at verket forsvinner. Jeg opplever en 
fascinasjon over at noe så enkelt kan bli verdifullt, for så igjen å bli nærmest ubetydelig.   
 

 
 
Marit Roland (f. 1981 Kristiansand) fullførte sin Mastergrad ved Kunstakademiet i Trondheim våren 2012. Samme år ble hun 
tildelt Sørlandet Kunstmuseums og Sparebanken Pluss kunstnerpris basert på hennes arbeid med serien Paper Drawings. 
Roland har etter endt utdannelse hatt separatutstilling ved Kristiansand Kunsthall, Tromsø Kunstforening, Galleri Maria 
Veie, Samtidskunstmuseet i Genova (IT) og Prosjektrom Normanns i Stavanger. I 2013 deltok hun ved Norsk 
Skulpturbiennale i Vigelandsmuseet og Sørlandsutstillingen Spriten Kunsthall. I 2014 har Roland skapt stedspesifikke 
installasjoner ved blant annet Østlandsutstillingen, Høstutstillingen og ved New York Art Book Fair på MoMa PS1. 
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