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Lions Club Langhus-Siggerud har igjen gleden av å invitere til sin årlige
kunstutstilling, Galleri Langhuset. Som vanlig har vi forsøkt å lage en
utstilling med stor bredde både i kunstnerisk uttrykksform og prisnivå.
Utstillingen danner et vesentlig grunnlag for klubbens humanitære arbeid.
Resultatet går uavkortet til veldedige formål. Midlene brukes lokalt, nasjonalt
og internasjonalt. En stor andel brukes lokalt. Også i år er fokus på barn i
en vanskelig situasjon i vårt eget nærområde. Vi ønsker alle velkommen til
utstillingen. Et besøk på Galleri Langhuset vil være en kjærkommen støtte til
vårt arbeid.
Katalogen gir kun en kort presentasjon av kunstnerne. For en grundigere
presentasjon anbefales internett. Det tas forbehold om evt. endringer fra
trykkstart til utstillingsåpning.
JEAN-LOUIS ADORSEN er født i 1949 i Marseille, bosatt på Langhus. Han er forfatter og
har i mange år arbeidet med film, datagrafikk og foto. Han har ofte lokale motiver.
BJØRN ALGRIM er født i 1956 i Oslo. Han er utdannet ved Oslo tegne- og reklameskole og
arbeider i en klassisk figurativ teknikk. Har deltatt på utstillinger i inn- og utland.
TOM ERIK ANDERSEN er født i 1964 i Drammen hvor han fortsatt bor. Multikunstner.
Utdannet ved bl.a. Asker Kunstskole. Utstillinger i inn- og utland.
SHABAN BAMERNI er født i 1976 i Kurdistan, nå bosatt i Sarpsborg. Maler med
kunstutdannelse fra Kurdistan. Arbeider hovedsakelig i akryl, gjerne med kniv.
JAN BAKER er født i Stange og bosatt i Ski. Maler, grafiker og materialkunstner. Han har
utviklet en helt egen stil. Baker er utstilt i inn- og utland.
RONNY BANK er født i 1971 i Larvik, bosatt i Drammen. Maler og grafiker. Han har sin
kunstutdannelse fra England og Norge. Bank er utstilt i inn- og utland.

Shaban Bamerni: The night for love

Ronny Bank: Portrett av Lille My
BRITA BEEN er født i 1947 i Moss, nå bosatt i Porsgrunn. Hun er en anerkjent norsk
tekstilkunstner som er utstilt i inn- og utland. Been er innkjøpt av bl.a. Norsk Kulturråd
og kunstindustrimuseene i Oslo og Bergen.
ARNE BERG er født i 1949, oppvokst på Gjøvik og bosatt i Bærum. Selvlært med
veiledning fra billedkunstnere i Norge og Sverige. Berg debuterte i 2013.
EVA BERNTSEN er født i 1960 i Lørenskog. Maler og grafiker. Hun arbeider både figurativt
og abstrakt. Kunstnerisk utdannelse fra Oslo. Utstilt i inn- og utland.
SVERRE BJERTNES er født i 1976 i Trondheim, bosatt i Oslo. Maler og grafiker.
Kunstutdannelse fra Oslo og Nederland. Bjertnes er en sentral samtidskunstner.
ARNE BORRING er født i 1956 i Bærum, bor og arbeider i Oslo. Kunstutdannelse fra
Norge. Han arbeider først og fremst med landskapsmaleri i olje og pastell.
CHRISTIAN BOZON er født i 1969 i Frankrike, bosatt i Spania. Kunstutdanneet i
Frankrike. Han arbeider ofte med koldnål og aquatint. Utstilt i Europa og Japan.
FRANK BRUNNER er født i 1971 i Kristiansand, bor og arbeider i New York og Oslo.
Kunstutdannet i Norge, Russland og USA. Utstilt og innkjøpt i Norge og utlandet.
JAN BRÆNDE er født i Oslo i 1951. Kunstutdannelse fra USA, Spania og Norge. Abstrakt/
ekspresjonistisk stil med figurative innslag. Bl.a. utstilt i Sverige, Israel og Frankrike.
MAUD BUGGE er født i 1962. Maler, keramiker og glasskunstner. Bosatt i Oslo. Designsjef
ved Hadeland Glassverk. Hun har også hatt flere store utsmykningsoppdrag.
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HELGE BØE er født i 1954, bosatt i Oslo. Han har sin kunstutdannelse fra Norge.
Grafiker og illustratør som er vist på utstillinger både i inn- og utland.
RANDI CLUTCH er født i 1967, bosatt i Oslo. Arbeider innen keramikk og skulptur.
Hennes spesialitet er figurer i leire med svært personlige, ofte tragikomiske uttrykk.
HANS NORMANN DAHL ble født i Lørenskog i 1937, døde i 2019. Maler, grafiker, tegner
og instruktør. Han er mest kjent for sine frodige, romantiske bilder. Han underviste ved
flere kunstskoler.
SALVADOR DALI ble født i 1904 i Spania og døde i 1989. Maler, grafiker, skulptør og
designer. Dali regnes som en av 1900-tallets største og mest omtalte kunstnere.
TORBJØRN ENDRERUD er født i Oslo i 1955, hvor han fortsatt bor. Billedkunstner med
akrylmaleri og digital billedbehandling som verktøy. Popmusikk og spesielt Beatles er
hans inspirasjonskilde.
NISSAN ENGEL er født i 1931. Han flyttet fra Israel til Paris på 60-tallet. Han har utviklet
en egenartet teknikk innenfor maling og grafikk og har hatt utstillinger over hele verden.
KRISTIAN FINBORUD er født i 1964 i Porsgrunn og bosatt på Voss. Utdannet grafiker. Han
har utviklet sin egen særegne stil, gjerne med humoristiske innslag.
REIDAR FINSRUD er født i 1946 i Drøbak, hvor han fortsatt bor. Maler, billedhugger,
grafiker og tegner. Finsrud driver også egen kunstskole i Drøbak.
KAI FJELL ble født i 1907 og døde i 1989. Tegner, maler og grafiker. Fjell regnes som en
av 1900-tallets betydeligste norske kunstnere og er stadig populær hos publikum.
BETTY FOG er født i 1951 i Odense. Dansk fotokunstner og grafiker. Hun benytter ofte
DGA (Digital Graphic Art) som uttrykksform. Motsetninger er ofte tema i hennes bilder.
REIN FOLLESTAD er født i 1943, bosatt i Oslo. Internasjonale studier i keramikk-kunst.
Follestad lager keramikk for hånd i engelsk stengodsleire med selvlagete glasurer.
PER FRONTH er født i 1963 i Kristiansand. Kunstutdannelse fra USA og Norge. Fronth
bruker foto som råmateriale i sin kunst. Utstilt og innkjøpt i inn- og utland.
HÅKON GULLVÅG er født i 1959 i Trondheim. Kunstutdannet i Norge, London og Paris.
Maler og grafiker. En av Norges markante nålevende kunstnere med særegen stil.
TOM GUNDERSEN er født i 1951 i Skien. Han er utdannet bl.a. ved Statens
kunstakademi. Han har deltatt på flere utstillinger og er innkjøpt av Nasjonalgalleriet og
Norsk Kulturråd.
BODIL GRYTTEN er født i 1947 og er med i Døla Atelier i Lillehammer. Hun jobber
med ulike teknikker som akvarell og collage. Grytten holder også kurs i eksperimentell
akvarell.
DZEVAD HANDZIC – ÅRETS KUNSTNER
Dzevad Handzic er født i 1956 i Bosnia-Hercegovina og er utdannet ved kunstakademiet
i Sarajevo. Etter eksamen jobbet han som kunstlærer i skolen ved siden av sitt arbeid
som kunstner. Handzic mestrer en rekke grafiske teknikker, samt maleri, tegning,
collage og skulptur. Han har bl.a. laget flere motiver fra Oslo som fanger de urbane
øyeblikkene i bybildet. Dzevad Handzic lever og ånder for kunsten. Idéene kan komme
fra alt som omgir ham i hverdagen eller fra en fiktiv fantasiverden. Vi er stolte over å
kunne presentere ham som årets kunstner på Galleri Langhuset.
JAN HARR er født i 1945 i Harstad, bosatt i Oslo. Kunstutdannelse fra Norge. Særegen stil
med eventyrlige naturskildringer. Innkjøpt av Nasjonalgalleriet og Riksgalleriet.
KARL ERIK HARR er født i 1940 i Kvæfjord, bosatt i Oslo. Maler, tegner, grafiker og
illustratør. Nordnorsk natur og folkeliv er blant hans favorittmotiver.

www.skibygg.no

PÅL HERMANSEN er født i 1955 i Oslo, nå bosatt på Siggerud. Fotograf, billedkunstner og
forfatter. Han omtales som en av verdens ledende naturfotografer.
INGER HOFF er født i 1952, bosatt i Bærum. Anerkjent akvarellkunstner som har deltatt
på en rekke separat- og kollektivutstillinger.
GRO MUKTA HOLTER er født i 1976. Designer og billedkunstner. Kunstutdannelse fra
Norge. Mukta Holter har jobbet internasjonalt og hatt flere store utstillinger i Norge.
KJERSTI RAHBEK HVAMB er født i 1967 i Kongsberg, bosatt i Bærum. Hun har
kunstutdannelse fra Oslo. Hennes arbeider er gjerne akrylmalerier på pleksiplater.
ALF CHRISTIAN HVARING er født i 1976, bosatt i Oslo. Maler og grafiker. Kunstutdannet i
Norge og Kina. Hvaring har mastergrad i grafikk.
DANILO IVANOVIC er født i 1953 i daværende Jugoslavia, nå bosatt i Oslo. Utdannet ved
kunstakademiet i Montenegro. Danilo regnes som en av landets fremste ikonmalere.
ALVIN JENSVOLD er født i 1954 i Målselv, bosatt på Gratangen. Maler og grafiker.
Kunstutdannet i Norge og Kina og har en mastergrad i grafikk. Han har deltatt på en
rekke utstillinger.
JENS JOHANNESSEN er født i 1934 i Orkdal. Internasjonalt kjent kunstner som har
satt sitt preg på norsk billedkunst. Eksponent for modernistiske kunstnere. Utstilt og
innkjøpt over store deler av verden.
SIRBEY KEMAL er født i 1939 i Jugoslavia. Fransk statsborger. Maler, grafiker, mosaikk-og
akvarellkunstner. Han regnes som en av Europas fremste linoleumsgrafikere.
CATHRINE KNUDSEN er født i 1974 og bor i Oslo hvor hun også har atelier. Hun er
autodidakt innen billedkunst og har deltatt på en rekke kollektiv- og separatutstillinger.
DAGFINN KNUDSEN er født i 1953 i Oslo, hvor han fortsatt bor. Kunstutdannet i Oslo.
Knudsen er utstilt i inn- og utland. Koldnålsraderinger er hans spesialitet.
LASSE KVERNEBO er født i 1949 i Oslo, hvor han også fikk sin grafiske utdannelse, bl.a.
hos Gunnar S. Gundersen. Han er utstilt i en rekke land i Europa og USA.
EVA LANGAAS ble født i 1940 og døde i 2016. Sterke farger og lett abstraherte landskap
var hennes spesielle stil. Hun har satt betydelige spor etter seg i norsk kunsthistorie.
RINO LARSEN er født i 1961 og bosatt på Skjetten. Illustratør, designer, maler og grafiker.
Hans grafiske arbeider baserer seg på moderne teknikker med bruk av data (DGA).
TOM E. LARSEN er født i 1966 i Oslo og oppvokst i Oppegård. Kunstfaglig utdannelse fra
Oslo. Larsen er en eksperimentell kunstner som arbeider innen flere teknikker.
GEORG LEDERER er født i 1952 i Drøbak, nå bosatt på Langhus. Han har bred
kunstutdannelse fra Norge og utlandet. Han har eget atelier i Oppegård.
MORTEN LEINE er født i 1967 på Lillehammer, nå bosatt i Moss. Kunstfotograf med bl. a.
3-årig utdannelse i foto fra New York. Hans motiver er ofte fra naturen.
KURT MAIR er født i 1954 i Tyskland, bor og arbeider i Italia. Grafiker med egen teknikk
som gir et helt spesielt inntrykk. Utstilt og omsatt over store deler av Europa.
BERIT NORDLI er født i 1944 og bosatt på Langhus. Hun er opptatt av natur, landskap
og blomster. Nordli arbeider først og fremst med akvarell.
GEIR NYMARK er født i 1956 i Bergen, og bor og arbeider på Voss. Kunstutdannet i
Norge. Grafiker og treskulptør. Nymark har hatt flere utsmykningsoppdrag.

NYE RAV4 HYBRID

2WD fra 399 300,-* AWD-i fra 440 100,-*
Kolbotn
Peder Sletners vei 2
Tlf.: 66 80 19 80

Toyota Kolbotn
www.toyota-oslo.no

*Inkl. frakt- lev. og reg.omk. 11 900,-. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO₂ og NOx: RAV4 Hybrid fra 0,45 l/mil, 102 g/km, 2,1 mg/km. Avbildet modell
kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Kjersti Rahbek Hvamb: Striper i horna
ANNE VALEN NÆSS er født i 1953 i Sandefjord, bosatt i Porsgrunn. Billedkunstfaglig
utdannelse fra inn- og utland. Hun har deltatt på en rekke utstillinger i Norge.
ERIK GELLEIN NÆSS er født i 1946 i Oslo, nå bosatt på Langhus. Elev av Reidar Finsrud.
Han arbeider med grafikk i form av linoleum- og tresnitt samt skulptur.
SIGMUND OLSVIK er født i 1937 i Haugesund. Kunstutdannet i Norge og England. Maler
og grafiker. Innkjøpt av bl.a. SAS, Norske Shell og Sørlandets Sykehus.
ØRNULF OPDAHL er født i 1944 i Ålesund, hvor han fortsatt bor. Toneangivende Norsk
billedkunstner og professor ved Statens kunstakademi. Han regnes som en av landets
fremste tolkere av vestlandsnaturen.
ELDAR PARR er født i 1963 i Hellesylt, bosatt i Oslo. Kunstutdannelse fra Norge. Maler,
tegner og grafiker. Parrs kunst er stilt ut og solgt over hele landet.
GUNILLA HOLM PLATOU er født i 1972, bosatt i Sande i Vestfold.. Maler og grafiker.
Kunstutdannet i Oslo. Platou er mest kjent for sine kumotiver og sin humoristiske strek.
TROND PETTERSEN er født i 1958. Han er selvlært billedkunstner og har også drevet
med fotografering. Pettersen benytter pastellkritt i sine bilder som ofte har motiver fra
naturen.
SIV PETTERSSON er født i 1955 i Sverige, bosatt og arbeider i Oslo. Utdannet
videografiker. Hun arbeider i flere teknikker. Hennes bilder har gjerne et innslag av
popart og glamour.
LIZ RAVN er født i 1951 og bor og arbeider i Son. Kunstutdannet i Norge og Stockholm.
Hun har utviklet en helt egen fargebruk og har en lekende og eksperimentell
arbeidsform.
ELLING REITAN er født i 1949 i Trondheim. Elev av Odd Nerdrum. Maler og grafiker.
Egen uttrykksform i brytningen mellom det klassiske og det modernistiske. Utstilt i
mange land. Innkjøpt av bl.a. Dronning Sonja og høyesterett.

Gaveartikler
Kjøkkenartikler
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TORSTEIN RITTUN ble født i 1929 i Skien og døde i 2018. Maler, grafiker og keramiker.
Med sin særegne, positive stil ble han en av Norges mest populære kunstnere.
ELIN BERGSTØ ROSSING er født i 1964 på Radøy. Hun er utdannet innen grafiske fag og i
tegning, form og farge. Rossing har mange uttrykk med hovedvekt på maleri og skulptur.
JARLE ROSSELAND er født i 1952 i Bergen, bosatt i Oslo. Kunstutdannet i New York.
Internasjonal multikunstner, bl.a. kjent for sine klare farger og vikinginspirerte bilder.
RICHARD RYAN er født i 1974 i Chile, og bor og arbeider i Stockholm, hvor han også fikk
sin kunstutdannelse. Han har en egen teknikk med integrering av foto i sine kunstverk.
VEBJØRN SAND er født i 1966 i Bærum. Multikunstner og markert person i norsk
kunstliv. Bl.a. kjent for sine sydpolbilder og flere utendørsprosjekter, som Da Vinci-broen
i Ås.
FARNOOSH SHAHAMATDAR er født i 1961 i Iran, nå bosatt i Oslo. Grafiker, maler og
tegner. Hun har et figurativt formspråk der mennesker ofte framtrer i en symbolsk
sammenheng.
SinnSykShit er født og oppvokst i Oslo. Streetart-kunstner, illustratør, designer og
visuellartist. Han har et moderne formspråk inspirert av det urbane liv. Utstilt i inn- og
utland.
ATLE SKUDAL er født i 1972 på Karmøy, bosatt i Bergen. Kunstutdannet på
kunstakademiet i Firenze og hos Odd Nerdrum. Han arbeider i klassisk stil. Utstilt i innog utland.
WILLIBALD STORN er født i 1936 i Østerrike, bosatt i Norge siden 1957. Kunstutdannet i
Norge. Han har en helt særegen stil. Storn er innkjøpt av store, sentrale gallerier i Norge.
BEATE STRINDBERG er født i Oslo i 1956. Maler, tegner og grafiker. Bosatt på Nøtterøy,
der hun også har eget atelier. Hun har allsidig kunstutdannelse fra Norge.
ALEXANDER STUB er født i 1978, bosatt i Bergen. Kunstutdannelse fra Bergen. Grafiker
med linoleumssnitt som spesialitet. Stub tar gjerne utgangspunkt i vestlandsnaturen.
JAN OTTO SØDERHOLM er født i 1957 i Nordkapp kommune, bosatt på Skjetten. Han
har grafisk fagutdannelse. Han arbeider gjerne i akryl. Nordnorsk natur og sjømotiver er
hans inspirasjonskilder.

Jan Otto Søderholm:Ved Kirkeporten

Telefon 64 91 44 30 - www.langhushagesenter.no
Hos oss får du alt til hagen:

Prydbusker - Vintergrønt - Roser Frukttrær - Stauder.
Gjødsel - Torv - Jord - Bark

BJØRN SAASTAD er født i 1946 og er oppvokst i Hong Kong, USA og Norge. Bosatt i Oslo.
Grafiker, maler, kunstfotograf og illustratør. Utstilt over hele Norge og i utlandet.
ANNE KRISTINE THORSBY er født i 1952 i Oslo, nå bosatt på Lillehammer.
Kunstutdannet i Oslo. Ofte abstrakte motiver med lysets spill som vesentlig innslag.
THEO TOBIASSE ble født i 1927 i Palestina, flyttet til Paris og døde i 2012. Verdenskjent
multikunstner. Hans stil er en blanding av surrealisme og ekspresjonisme. Utstilt og
innkjøpt over hele verden.
BENITA TORNHOLM er født i 1960 i San Francisco, bosatt i Larvik. Tekstilkunstner.
Hennes tekstilbilder skapes ved en kombinasjon av applikasjon, stoffmaling og
brodering.
KARIN TORP er født i Sarpsborg, bosatt i Skjeberg. Hun er utdannet modist, men
interesserte seg tidlig for tegning og maling. Hun arbeider både i olje, akvarell og tusj.
DANG VAN TY er født i 1954 i Vietnam, bosatt i Oslo. Maler, tegner og grafiker. Folkekjær
og populær kunstner, ofte med barn som motiver i sine bilder. Utstilt og innkjøpt i innog utland
TYVEN har ikke kjent identitet, men har mange års erfaring innen billedkunst og
behersker ulike teknikker. Hans bilder er gjerne en kombinasjon av humor, provokasjon
og gjenkjennelse.
HILDE FYSTRO VASBØ er født i 1966 i Tønsberg, hvor hun fortsatt bor. Adjunkt med
fordypning i kunst og håndverk. Diverse kurs i kunstteknikker. Utstilt i Norge og
Danmark.
JUTTA VOTTELER er født i 1959 i Tyskland hvor hun fortsatt bor. Maler og grafiker med
fargeetsning og tresnitt som spesialitet. Votteler er utstilt over store deler av Europa.
NICO WIDERBERG er født i 1960 i Oslo hvor han også bor. Formell kunstutdannelse
i Norge. Han har opparbeidet seg posisjon som en av Norges betydelige nålevende
kunstnere.
TORILL WOLDHEIM er født i 1953 i Halden hvor hun fortsatt bor. Hun har utviklet sin
egne spesielle og lett gjenkjennelige stil og er stilt ut i en rekke gallerier i inn- og utland.

Klubben er med i ordningen ”Grasrotandelen”. Hvis du melder fra der du
leverer tipping, lotto el.l., vil 7% av din innsats bli gitt videre til Lions
Club Langhus-Siggerud og deres humanitære arbeid. Slik kan du gi en
kjækommen støtte til klubbens arbeid uten at det koster deg en krone.
Bare oppgi vårt org.nr. 984313713 til kommisjonæren.
Vi takker alle våre sponsorer for velvillig støtte til utstillingen. Deres bidrag er
en god hjelp i vårt arbeid for å hjelpe medmennesker i nød.

Vi ønsker alle velkommen til en spennende kunsthelg.

Lions Club Langhus-Siggerud

Ski Renseri gir deg bedre tid!

ALT I VASK OG RENS
• Vask og rull av duker
• Vask/rens av tepper, dyner, overmadrasstrekk og gardiner
• Vask og impregnering av båtkalesjer og alt i garderobe m.m.
• Utleie av duker, og servietter til selskaper av alle slag
• Hente- og bringetjeneste

Mer info: www.skirenseri.no - Tlf. 47 47 22 88
Bl. 103499 - ArkTrykk AS

