
PRESSEMELDING  

Punkt Ø annonserer kuratorteam for Momentum 8 

Momentum 8  

13. juni – 27. september 2015  
Momentum – Nordisk biennale for samtidskunst 

    
Fra venstre: Jonatan Habib Engqvist, Birta Gudjonsdottir, Stefanie Hessler, Toke Lykkeberg 

 

Gruppen som har fått det ærefulle oppdraget består av fire meget kompetente og 

markante kuratorer, som hver og en kan vise til omfattende internasjonal 

kuratorpraksis. Alle har levert interessante søknader med konseptideer som på ulike 

måter responderer på, og reflekterer over, begrepet «nordisk». 

Svenske Jonatan Habib Engqvist har bakgrunn i filosofi og estetisk teori. Han har blant 

annet vært kurator på Moderna Museet i Stockhomm, kuratert Reykjavík Arts Festival i 2012, 

og er for tiden engasjert i prosjektet Thinking through painting med en kommende 

publikasjon og utstilling i løpet av 2014. Birta Gudjonsdottir er kurator og kunstner bosatt i 

Reykjavik, hvor hun arbeider som sjefskurator ved Nasjonalgalleriet. Hennes siste kuraterte 

prosjekter inkluderer utstillingene Kellingin - Alte Weib på Emerson Gallery, Berlin og 

Elemental på Havremagasinet, Boden, Sverige. Stefanie Hessler er en uavhengig kurator 

og skribent fra Tyskland. For tiden er hun bosatt i Sverige. Hennes siste kuraterte prosjekter 

inkluderer blant annet utstillingen Outside på Index – The Swedish Contemporary Art 

Foundation med en filmprojisering på Moderna Museet i Stockholm i 2014.  Toke Lykkeberg 

er freelans kunstkritiker og kurator med base i København. Hans seneste utstillinger er 

Branding as Branding: The Making of Superflex på Kunsthal Charlottenborg i København i 

2013 og gruppeutstillingen Rematerialized på New Galerie, Paris/New York, 2013.  

Beslutningen om å engasjere Jonatan Habib Engqvist, Birta Gudjonsdottir, Stefanie Hessler 

og Toke Lykkeberg falt etter en lengre prosess med reiser til de nordiske landene, og møter 

og intervjuer med et stort antall potensielle kandidater. Etter en siste gjennomgang av over 

åtti innkomne søknader ble valget tatt. Punkt Øs direktør og faste stab ser fram til å utvikle 

Momentum 8 sammen med kuratorene.  

Interessen for å kuratere Momentum 2015 har vært enorm. Vi vil takke 

billekunstorganisasjonene Frame, Iaspis, Kunststyrelsen og OCA for et meget godt 

samarbeid i prosessen med å finne kuratorer. 

Hovedarenaene for Momentum 8 er Momentum kunsthall i Møllebyen i Moss og Galleri F 15 

på Jeløy i Moss. Hvilke offentlige uterom som blir tatt i bruk meldes i en senere 

pressemelding. Punkt Ø er tildelt Kunstgaven 2015-2017 fra Sparebankstiftelsen DNB 

(Dextra Artes). Gaven skal bidra til et større uteromprosjekt under Momentum 8, samt 

formidling og dokumentasjon. Deler av gaven skal også gå til innkjøp av et verk fra 

biennalen.   

Mer utfyllende om kuratorene 

 

 

 

http://www.punkto.no/kuratorteam.324474.no.html


For mer informasjon kontakt: 

Dag Sveinar, direktør, sveinar@punkto.no +47 47466331 

Maria C. Havstam, Informasjonsleder, mch@punkto.no + 47 92268408Punkt Ø er fylkesgalleri for 

Østfold og driver Galleri F 15 og Momentum – Nordisk biennale for samtidskunst. 
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