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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. Galleri Pushwagner har eksistert 

siden våren 2010, og Pushwagner ønsker med dette prosjektet å støtte kunstkretsløpet og den unge kunstscenen. 

 

Marisa Ferreira viser verket Moving frame I vindusgalleriet. Verket er et tredimensjonalt maleri bestående av 

tretten MDF plater. De fargesterke platene henger fra taket og er ordnet i forskjellige dybder. Ferreira jobber 

med todimensjonal kunst som beveger seg inn i det tredimensjonale rommet, med en fargebruk som forsterker 

romfølelsen. Verket har en geometrisk stramhet, men fargene og de forskjellige dybdene en dynamisk lekenhet.  

Platene er malt på begge sider slik at betrakter, om vindusgalleriet hadde vært større, kunne beveget seg mellom 

platene. Ferreira er opptatt av forholdet mellom objektet, rommet og betrakter, hun jobber ofte med verk hvor 

betrakteren kan bevege seg inn og rundt i verkene. På denne måten aktiviserer hun betrakteren til å bli en aktiv 

deltager i møte med kunstverket. 

 

 
 

 

 

 

Marisa Ferreira undersøkelser blant annet temaer knyttet til det gylne snitt og bruker matematiske fenomener 

som et utgangspunkt for sine kompsisjoner. Kunstneren jakter på en balanse mellom objektivitet og 

uttrykksfullhet, og er i grenseland mellom innstallasjon og maleri.  

 

 
Marisa Ferreira (1983) er en portugisisk-Oslo basert kunstner. Hun har en MA i Billedkunst og ett år på mastergrad nivå i Kunst og Design i 

Offentlig Rom fra Portugal. I fjor hadde hun en separatutstilling på Galleri Sult i Stavanger og på Kunstplass -5 i Oslo. Hun var også med  

verket Forest flow på Henie Onstad sin Lost Garden utstillingen. Til neste år, sammen med Susanne Mader, viser hun utstillingen 
Constructions on Colour på Galleri BOA. 

 

For mer info, kontakt Galleri Pushwagner Adr. Tjuvholmen allé 10, tlf. 22 83 16 18                              www.pushwagner.com             

http://www.marisa-ferreira.com/ 
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