
Utstillingen gjenspeiler nok en fornyelse av Fronths helt 
særegne billedspråk og kunstnerskap, og bekrefter   
hvorfor hans verker oppnår anerkjennelse fra Ny-
Hellesund til New Dehli til kunstmetropolen New York.

Per Fronth, født 1963, er en samtidskunstner som 
arbeider med Fotografi som Maleri.  
I over tretti har han utviklet sin egen måte å tolke 
sin samtid og sitt liv på, og med det utviklet et eget 
billedspråk med en helt egen kunstnerlig teknikk.  
Fronth arbeider med fotografi som sitt råmateriale, et 
materiale han på en unik måte transformerer til maleri, 
film, skulptur, vev og papirarbeider. 

Verkene er ofte seriebaserte med en klar 
historiefortelling som diskuterer utfordrende aspekter 
ved den menneskelige natur, i spenningsfeltet mellom 
politikk og poesi.

Utstillingen Sea of Tranquility forsterker Fronths 
stemme som historieforteller av vår tid.  
I verket Celebration / A Troubling Future skildres 
den usikkerheten mange unge mennesker ( og voksne) 
har i dag: En frykt for fremtiden, en plagende uro over 
at alt ikke er som det skal: miljø, rettferdig fordeling, 
konfontrerende politikere med militær makt.
Det monumentale verket viser en tre-enighet av unge 
jenter, tyllet inn i badehåndklær like etter et rensende 
sjøbad; ettermiddagsolen maler ansiktene deres, 
verkets nedre del viser et Olsok-bål rituale  Høyt over 
svever en enorm cumulus-sky som et bakteppe for fem 
jagerfly som i formasjon splitter luft-atomer over hodene 
på dem. En av jentene uttrykker en stoisk bekymring, 
assosiasjoner til miljøaktivisten Greta Thunberg er trer 
frem og forstyrrer. Hva kreves av oss?
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Dualiteten i Fronths kunststemme finner vi også i 
verket Buoyancy / Archimedes 212 BC, der 
fire harmoniske barn leker med badeballer på en 
strand. Barna er vendt mot en flytevest som ligger 
som et uromoment i vannskorpen. Med dette 
trekker Per Fronth subtilt inn vår tids store spørsmål; 
flyktning- og emigrasjonskrisen i Europa. På denne 
måten arbeider Per Fronth kontinuerlig med 
humanistisk tematikk og utforsker relevante mixed 
medie metoder som speiler vår visuelle tidsstrøm.

– Fronth kombinerer flere bilder slik at det oppstår 
bildekonfrontasjoner, påpeker kunsthistoriker 
Gunnar Danbolt om Per Fronth i boken Norsk 
Samtids kunst etter 1990.

 
Per Fronth (f. 1963): Norsk billedkunstner
Fronths arbeider er kjøpt inn i permanente offentlige 
samlingene til bl. a.: Museum of Modern Art, Wakayama 
(Japan), Biblioteque Nationale, Paris, Sørlandet 
Kunstmuseum SKMU såvel som i en rekke betydnings- 
fulle samlinger til m.a. Sting og Trudie Styler, Ex. US 
Vice President Al Gore, Norges Bank, Rederiforbundet, 
NHO, Eiendomsspar, OXER Eiendom, NATO, 
Etterretningstjenesten, Sjømannskirken i Palma,
Folkebiblioteket i Valle, Setesdal,
MGM Grand Las Vegas og Grand Hyatt New York.
Fronth er representert ved Dillon + Lee, New York. 
I 2009 ble Fronth utnevnt til Nobel kunstner og laget 
diplomet til Nobels fredspris tildelt US President Barack 
Obama. I 2015 Olsok kunstner på Stiklestad Nasjonale 
kultursenter.
Sea of Tranquility er Per Fronths femte separatutstilling i 
Kunstgalleriet.

Per Fronth:  
Celebration / A Troubling Future / Ritual (Blue Line)
Mixed Media / Oil on MDF
Dip-tych
120 x 200 cm
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Kunstgalleriet har gleden av å invitere til Per Fronth´s nye separatutstilling  
Sea of Tranquility:  et energisk møte med en av landets fremste og suksessrike 
kunstnere - og kontroversielle stemmer innen samtidskunsten. 


