Øssur Johannesen

Fra september 2015 kan
publikum glæde sig til at
opleve den anerkendte
færøske kunstner Øssur
Johannesen (f. 1970) i kunstmuseets særudstilling. Øssur
Johannesen er blandt andet
kendt for sin meget ekspressive stil såvel i sine grafiske
værker som i malerierne.
Johannesen er en særdeles
alsidig kunstner – han skriver
både sange og digte udover
sin billedproduktion.
Øssur Johannesens kunstunivers er intenst og dybt. Og
som den kunstner han er –
er hans liv det tilsvarende.
For en kunstner som
Johannesen kan disse to ting
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