
S A L G S U T S T I L L I N G
24. og 25. april 2004

60 UTSTILLERE

CAFÉ LANGHUSET

Med bl.a. Eser Afacan, Kjell Stig Amdam, Magne Austad,
Inger Hoff, Jens Johannessen, Odd Nerdrum,

Carl Nesjar, Elling Reitan, Vebjørn Sand,
Øivind Sand, Gino Scarpa,

Jacob Weidemann med flere.

Kaffe, kaker, brus og pølser

ÅPNINGSTIDER

Lørdag 10.00–18.00
Søndag 12.00–17.00

ADKOMST FRA SKI:
Fra riksvei 152 til høyre mot Siggerud ved Langhus stasjon (Vevelstadveien).

Følg skilting til parkering ved Langhushallen.

ADKOMST FRA OSLO/RYEN via E 6:
E 6 til stor rundkjøring (etter avkjøring Kolbotn)

med retningsskilt Siggerud/Langhus. 
Kjør Vevelstadveien, passer industriområdene Regnbuen og Bjerkhagen.

Følg skilting til parkering ved Langhushallen. 

ADKOMST MED TOG:
Til Vevelstad stasjon. Passer stor P-plass mot

Langhushallen og Langhuset.

LIONS LANGHUS-SIGGERUD

KUNSTTELEFON:
I åpningstiden tlf. 907 60 486

GALLERI LANGHUSET
Gamle Vevelstad vei 34 v/Langhus idrettspark 

SALGSUTSTILLING
6. OG 7. APRIL 2019

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk, avd. Ski

Kjærlighet – omsorg – trygghet

DET ER FOREBYGGENDE DET!

Kontakttelefon   
Postboks 61, 1401 Ski

SALGSUTSTILLING
23. OG 24. APRIL 2005

79 UTSTILLERE bl.a.:
Jan Baker, Kai Fjell, Jøran Flo, Jens Johannessen, 

Harald Kihle, Guy Krohg, Odd Nerdrum, 
Carl Nesjar, Elling Reitan, Vebjørn Sand, 

Inger Sitter, Jacob Weidemann, Franz Widerberg
m. fl.

Kunsttelefon 907 60 486

Åpningstider:
Lørdag kl. 10.00–18.00
Søndag kl. 12.00–17.00

Kafeteria
Kunstlotteri

ADKOMST FRA SKI:
Fra riksvei 152 til høyre mot Siggerud ved Langhus st. (Vevelstadveien)

Følg skilting til parkering ved Langhushallen.

ADKOMST FRA OSLO:
E6 via Ryen til avkjøring med retningsskilt Siggerud/Langhus. 

Kjør Vevelstadveien, og følg skilting til Langhushallen.

ADKOMST MED TOG:
til Vevelstad stasjon. Passér stor P-plass mot

Langhushallen og Langhuset

GALLERI LANGHUSET
LIONS CLUB LANGHUS-SIGGERUD ARRANGERER

Lions Club
Langhus-Siggerud 

ønsker alle hjertelig 
velkommen til vår 

kunstutstilling.
Vi arbeider etter strenge

regler når det gjelder 
inntekter fra våre 

aktiviteter.
Resultatet fra utstillingen 

vil uavkortet gå til 
humanitære formål.

Vennlig hilsen

Snorre Stubmo
President

NYE TOYOTA AVENSIS OPPLEV KVALITETSFØLELSEN
Endelig er nye Avensis her, med kvalitetsfølelse du knapt har kjent maken til og sikkerhet som
overgår det meste. Avensis leveres med hele ni kollisjonsputer, inkl. Europas første kollisjons-
pute som beskytter knærne til sjåføren. Velg sedan, kombi eller stasjonsvogn med flere motor-
alternativer og en regnbue av farger. Stikk innom forhandleren for en brosjyre og en prøvetur.

Toppresultat
med 5 stjerner
av 5 mulige i 
Euro NCAP-
testen

KOLBOTN AUTO AS
Peder Sletners vei 2, 1410 Kolbotn - Tlf. 66 80 19 80 - Fax 66 99 19 30

HARALD KIHLE ble født i Horten i 1905 og døde i 1977. Han fikk sin utdan-
nelsae ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og studerte under Henrik
Sørensen, Axel Revold og Per Krogh. Kihle er mest kjent for sine malerier av naturen
og folkelivet i Telemark, og særlig sine hestemotiver. Med sin kraftige og ekspressive
stil regnes han blant Norges betydelige kunstnere.

ROAR KJÆRNSTAD er født i 1975 og oppvokst på Espa i Hedmark.  Han er
utdannet ved Nansenskolens kunstlinje og Det Kongeliuge Academie i Antwerpen.
Kjærnstad har deltatt i en rekke utstillnger, bl.a. Stockholm Artfair, Galleri Steen og
Galleri Rõnnqvist & Rõnnqvist i Malmø.

GUY KROGH ble født i Oslo i 1917 og døde i 2002. Han vokste opp i Frankrike.
Han pendlet hele tiden mellom sine atelier i Paris og landstedet på Hvaler. Krogh
debuterte på Høstutstillingen i 1937.  Med tradisjoner fra sin bestefar Christian og far
Per gjorde han seg sterkt bemerket i kunstnermiljøet. Han er bl.a. innkjøpt av
Nasjonalgalleriet og den franske stat.

SVEND ÅGE MADSEN er født i Danmark i 1928 hvor han fortsatt bor.
Madsen må betraktes som selvlært.  Selv om han debuterte i 1948, skulle det gå 40
år før han ble kunstner på full tid. Han har spesielt vært opptatt av Færøyene, men
fra 1981 har han også hyppig besøkt Norge Madsens styrke ligger i gjengivelsen av
det vare lys og nordiske stemninger. Han har deltatt på en mengde utstillinger og er
innkjøpt over store deler av verden.

MAY S. MATHISEN er født i 1944 og er bosatt i Sarpsborg Kommune. Hun har
privat skolering og har bl.a. gått i lære hos kunstmaler L. Kristoffersen.  Hun arbei-
der innen olje og akvarell.  Inspirasjon hentes fra reiser i inn- og utland.  Mathisen
har bl.a. deltatt i utstillinger i Råde, Våler, Kragerø og Lofoten.

ARNE W. MYHRE er født i Oslo i 1963 og er bosatt i Drammen.  Han har Oslo
tegne- og maleskole 1992 - 95.  Arbeider i olje, kull og grafikk og er bokillustratør.
Han har flere offentlige dekorasjonsoppdrag, og har deltatt i en rekke utstillinger,  og
er innkjøpt av såvel private som offentlige institusjoner.

TERJE ADLER MØRK er født i Odda i 1949 og flyttet til Sarpsborg i 1949.
Han har opprinnelig sin bakgrunn innenfor IT, men vendte IT-bransjen ryggen i 2001
for å gå over til å male på full tid..  Mørk arbeider først og fremst med studiet av
menneskekroppen.  Hans uttrykksform er malerier og litografier.

ODD NERDRUM er født i 1944 og nå bosatt på Island.  Han er godt kjent og
etterspurt også utenlands.  Hans portretter, figurkomposisjoner og landskap bygger
på barokkens malerstil.  Hans stilromantiske uttrykksform har vært utgangspunkt for
en "skole" av yngre kunstnere.  Nerdrum har i hele sin karriere vært gjenstand for
adskillig diskusjon og omtale.

CARL NESJAR er født i 1920 og bosatt i Oslo.  Han er en av våre mest interna-
sjonalt kjente nålevende kunstnere.  I lang tid samarbeidet han med Picasso.
Regjeringsbygningen i Oslo har dekorasjoner i sandblåst betong utført av Nesjar etter
tegninger av Picasso.  Foruten malerier og litografier har han også laget lydskulpturer
og fontener.

SONJA NILSSON er født i Sarpsborg i 1962.  Hun har gått i lære hos land-
skapsmaler Leif Kristoffersen og kurs i anatomi hos kunstmaler Bjørn Steinar Skalle
Johansen.  Hun har deltatt i flere utstillinger, bl.a. på Aker Brygge i Oslo og Park
Hotell i Drammen.  Hun er innkjøpt både i Norge og Sverige.

MONA PRESTBØEN er født i Sandefjord, og startet tidlig å eksprimentere med
ulike former for kunsthåndverk. Hun er utdannet fra Westerdals Reklameskole i
Oslo, og arbeidet først noen år som grafisk designer i Oslo. Senere flyttet hun tilbake
til Sandefjord og arbeider nå som grafisk designer der.

MAY REILO er født i Brekstad i Sør-Trøndelag i 1965 og er nå bosatt på Kolbotn.
Hun har vært aktiv maler i 20 år.  Reilo har deltatt i flere kollektivutstillinger og har
hatt separatutstillinger bl.a. i Akershus, Bodø og Oslo.  Hun er innkjøpt av samlinger
i bedrifter og hos privatpersoner.

PERNILLA TORGER GUSTAVSSON er født i 1971 og bosatt med sin
familie i Edsleskog ved Åmål i Sverige Hun har sitt daglige arbeid innen tannpleie.
Helt siden hun var ganske liten har hun vært glad i å tegne.  Siden 1985 har hun
beskjeftiget seg med akvarell som er hennes favoritteknikk.  Gustavsson har deltatt på
flere utstillinger. 

WANDA E. HAREIM er født i Oslo i 1951 og er nå bosatt og arbeider på
Skarnes. Hun henter inspirasjon i naturen til sin billedkunst. Hun arbeider både i
akvarell, olje og pastell. Hareim har deltatt i en rekke utstillinger i inn- og utland.
Hennes oljemalerier er innkjøpt av bl.a. Ringnes, Aker Engineering og Norsk
Skogbruksmuseum. Ett av hennes bilder henger på Slottet.

EVA HARR er født i Harstad i 1951 og bosatt i Oslo.  Hun har sin utdannelse fra
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.  Harr har hatt en
rekke separatutstillinger fra Kirkenes til Stavanger, bl.a. i forbindelse med Festspillene
i Nord-Norge. Hun har deltatt på Høstutstillingen, stilt ut i Moskva og Hamburg og er
bl.a. innkjøpt av Nasjonalgalleriet.

JAN HARR er født i Harstad i 1945. Han er utdannet ved Statens Håndverks- og
Kunstindustriskole i 1964 på keramikklinjen Statens Kunstakademi, malerlinjen
1970. Hans stil er særegen med eventyrlige naturskildringer.  Harr er innkjøpt av
Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Statens Konstråd i Sverige og har hatt utsmykninger
av bl.a. Hurtigruta.

INGER HOFF er født i 1952 og bosatt på Slependen.  Hun er utdannet dekora-
tør og startet med akvarell i 1985.  Hennes kunstneriske utdanning har hun tatt pri-
vat, bl.a. med studiebesøk til Sicilia og Mallorca. Fra 1988 har hun deltatt i en rekke
utstillinger. Hun er innkjøpt av bl.a. Norwegian Contractors, Telenor og Forsvaret.

DAG HOL er født i 1951 og gjennomførte universitetsutdannelse i språk og littera-
tur før han begynte på Statens Kunstakademi i Oslo i 1980. han har vært en aktiv
utstiller i hele Sør-Norge Han har stilt ut i Kunstnerforbundet i Oslo, har deltatt på
Høstutstillingen, og har flere suksessfylte utstillinger bak seg i USA.

MIKAEL JANSSON er 42 år og bosatt utenfor Åmål i Dalsland og tilhører
"Åmålsgruppen".  Han arbeider innen elektronikk.  Jansson arbeider i akvarell og er
spesielt opptatt av natur og dyremotiver.  Han har deltatt i flere utstillinger.

JENS JOHANNESSEN er født i Orkdal i 1934. Han har bl.a. studert ved Statens
Kunstakademi.  Johannessen er en internasjonalt kjent kunstner som også har satt sitt
preg på norsk billedkunst.  Med rik koloritt og sans for detaljer har han vært ekspo-
nent for modernistiske kunstnere med tradisjonelt tilsnitt.  Han har hatt en mengde
utstillinger og er innkjøpt over hele verden.

JORUNN JOHANSEN begynte å male i ung alder og hennes uttrykk har vært i
stadig utvikling fra det helt figurative til det modernistiske. I en alder over 60 år er
hun aktiv som aldri før med flere uttrykk både innenfor det koloristiske og og mer
jordfargepregete.  Hun har deltatt på en rekke utstillinger og er innkjøpt av bedrifter,
private hjem og samlinger.

ØYVIND S. JORFALD er født i Oslo i 1950, bor og arbeider nå i Asker. Han er
utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, bok og illustratørlinjen.
Videreutdanning innen grafikk: litografi og etsninger. Jorfald arbeider som grafiker,
freelance illustratør og produsent av tegnefilmer.

YVONNE JEANETTE KARLSEN er født i 1966. Hun er opprinnelig utdannet
innen estetiske fag og reklametening.  Etter flere år som selvstendig næringsdrivende
begynte hun i lære hos Eser Afacan.  Hun dektok på sin første kollektivutstilling i 2001
og i 2002 hadde hun sin førsate separatutstilling. Hun er en av flere unge kunstnere
som arbeider i et romantisk/realistisk kunstneruttrykk med menneskekroppen.

GABRIELLE KIELLAND er født i Oslo i 1945. Hun er utdannet ved Statens
Håndverks- og Kunstindustriskole. Etter sin første separatutstilling i Bergen i 1979
har hun deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland. Med sine motiver fra norsk
natur og sin fargesterke grafikk regnes hun i dag som en av våre viktige ekspresjonis-
ter. Kielland er innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet og Riksgalleriet. 

WILLIBALD STORN er født ved Wien i 1936.  Han er utdannet ved Statens
Håndverks- og Kunstindustriskole 1957 -60.  Etter sin debyutstilling i 1959 har han
hatt et utall utstillinger over hele landet.  Storn her en særegen og debattert stil og er
representert bl.a. i Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Muséet for Samtidskunst.

FRANZ WIDERBERG er utdannet ved SHKS, deretter på Kunstakademiet
under Alexander Schultz i 1957-59. Hans motiver burde være kjent for de fleste. Han
er opptatt av opposisjon mot autoriteter, indre motsetninger, tvetydighet og gåtefullhet.
Han har deltatt på en mengde utstillinger i Norge og utlandet, bl.a. Høstutstillingen,
og er innkjøpt av en mengde offentlige institusjoner.

TORIL HØSTAD WIK er født i Trondheim i 1960 og bosatt i Oslo.  Hun har
sin utdanning fra Kunstskolen i Kabelvåg, Oslo Tegne- og Maleskole og Statens
Kunstakademi.  Hun har hatt studiereiser bl.a. til Paris, London og Berlin. Wik har
deltatt i en rekke kollektivutstillinger og har hatt flere separatutstillinger. Hun er inn-
kjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet.

THOMAS WILHELMSEN er født i 1944 i Bergen og er bosatt i Oslo.  SKHS
1961-64 og Grafisk Høyskole i København 1968-71. Wilhelmsen arbeider som rådgi-
ver og grafisk designer. Fra 1985 har han arbeidet med acryl på lerret og benyttet
blandingsteknikker med tusj, fargeblyant og vann på papir i en meget personlig
uttrykksform.  Han har deltatt i en rekke separat- og kollektivutstillinger.

TORILL WOLDHEIM er født i Halden i 1953 hvor hun fortsatt bor.  Hun har
gått i lære hos kunstneren Walther Aas der hus lærte så vel teknikk som å se skjønn-
het.  Hennes stil er romantisk.  Woldheim er representert i Guinnes Rekordbok med
Norges minste maleri (1,6 x 2 mm). Hun har stilt ut i en rekke gallerier over hele
landet og i utlandet og er innkjøpt av en rekke kunstsamlere.

SOLVEIG MARIE RAAEN er fra Hole i Buskerud.  Hun er utdannet ved Oslo
Tegne- og maleskole, Maleskolen DuKan og Nutheim Malerskole.  Hun har hatt en
rekke separatutstillinger og deltatt i flere fellesutstillinger. 

800 56 777

Lørdag og søndag kl.10.00 –17.00
Kafé, fri parkering og gratis inngang
Kunstlotteri - trekning begge dager

Internasjonale, nasjonale og lokale kunstnere
samlet under ett tak

Kunsttelefon 907 60 486
www.gallerilanghuset.no

facebook: www.facebook.com/gallerilanghuset

Dzevad Handzic: Komposisjon III

400 m2 med spennende og variert kunst i alle 
prisklasser for enhver smak

ÅRETS KUNSTNER:
DZEVAD HANDZIC
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ROAR KJÆRNSTAD er født i 1975 og oppvokst på Espa i Hedmark.  Han er
utdannet ved Nansenskolens kunstlinje og Det Kongeliuge Academie i Antwerpen.
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har bl.a. deltatt i utstillinger i Råde, Våler, Kragerø og Lofoten.
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Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Statens Konstråd i Sverige og har hatt utsmykninger
av bl.a. Hurtigruta.

INGER HOFF er født i 1952 og bosatt på Slependen.  Hun er utdannet dekora-
tør og startet med akvarell i 1985.  Hennes kunstneriske utdanning har hun tatt pri-
vat, bl.a. med studiebesøk til Sicilia og Mallorca. Fra 1988 har hun deltatt i en rekke
utstillinger. Hun er innkjøpt av bl.a. Norwegian Contractors, Telenor og Forsvaret.

DAG HOL er født i 1951 og gjennomførte universitetsutdannelse i språk og littera-
tur før han begynte på Statens Kunstakademi i Oslo i 1980. han har vært en aktiv
utstiller i hele Sør-Norge Han har stilt ut i Kunstnerforbundet i Oslo, har deltatt på
Høstutstillingen, og har flere suksessfylte utstillinger bak seg i USA.

MIKAEL JANSSON er 42 år og bosatt utenfor Åmål i Dalsland og tilhører
"Åmålsgruppen".  Han arbeider innen elektronikk.  Jansson arbeider i akvarell og er
spesielt opptatt av natur og dyremotiver.  Han har deltatt i flere utstillinger.

JENS JOHANNESSEN er født i Orkdal i 1934. Han har bl.a. studert ved Statens
Kunstakademi.  Johannessen er en internasjonalt kjent kunstner som også har satt sitt
preg på norsk billedkunst.  Med rik koloritt og sans for detaljer har han vært ekspo-
nent for modernistiske kunstnere med tradisjonelt tilsnitt.  Han har hatt en mengde
utstillinger og er innkjøpt over hele verden.

JORUNN JOHANSEN begynte å male i ung alder og hennes uttrykk har vært i
stadig utvikling fra det helt figurative til det modernistiske. I en alder over 60 år er
hun aktiv som aldri før med flere uttrykk både innenfor det koloristiske og og mer
jordfargepregete.  Hun har deltatt på en rekke utstillinger og er innkjøpt av bedrifter,
private hjem og samlinger.

ØYVIND S. JORFALD er født i Oslo i 1950, bor og arbeider nå i Asker. Han er
utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, bok og illustratørlinjen.
Videreutdanning innen grafikk: litografi og etsninger. Jorfald arbeider som grafiker,
freelance illustratør og produsent av tegnefilmer.

YVONNE JEANETTE KARLSEN er født i 1966. Hun er opprinnelig utdannet
innen estetiske fag og reklametening.  Etter flere år som selvstendig næringsdrivende
begynte hun i lære hos Eser Afacan.  Hun dektok på sin første kollektivutstilling i 2001
og i 2002 hadde hun sin førsate separatutstilling. Hun er en av flere unge kunstnere
som arbeider i et romantisk/realistisk kunstneruttrykk med menneskekroppen.

GABRIELLE KIELLAND er født i Oslo i 1945. Hun er utdannet ved Statens
Håndverks- og Kunstindustriskole. Etter sin første separatutstilling i Bergen i 1979
har hun deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland. Med sine motiver fra norsk
natur og sin fargesterke grafikk regnes hun i dag som en av våre viktige ekspresjonis-
ter. Kielland er innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet og Riksgalleriet. 

WILLIBALD STORN er født ved Wien i 1936.  Han er utdannet ved Statens
Håndverks- og Kunstindustriskole 1957 -60.  Etter sin debyutstilling i 1959 har han
hatt et utall utstillinger over hele landet.  Storn her en særegen og debattert stil og er
representert bl.a. i Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Muséet for Samtidskunst.

FRANZ WIDERBERG er utdannet ved SHKS, deretter på Kunstakademiet
under Alexander Schultz i 1957-59. Hans motiver burde være kjent for de fleste. Han
er opptatt av opposisjon mot autoriteter, indre motsetninger, tvetydighet og gåtefullhet.
Han har deltatt på en mengde utstillinger i Norge og utlandet, bl.a. Høstutstillingen,
og er innkjøpt av en mengde offentlige institusjoner.

TORIL HØSTAD WIK er født i Trondheim i 1960 og bosatt i Oslo.  Hun har
sin utdanning fra Kunstskolen i Kabelvåg, Oslo Tegne- og Maleskole og Statens
Kunstakademi.  Hun har hatt studiereiser bl.a. til Paris, London og Berlin. Wik har
deltatt i en rekke kollektivutstillinger og har hatt flere separatutstillinger. Hun er inn-
kjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet.

THOMAS WILHELMSEN er født i 1944 i Bergen og er bosatt i Oslo.  SKHS
1961-64 og Grafisk Høyskole i København 1968-71. Wilhelmsen arbeider som rådgi-
ver og grafisk designer. Fra 1985 har han arbeidet med acryl på lerret og benyttet
blandingsteknikker med tusj, fargeblyant og vann på papir i en meget personlig
uttrykksform.  Han har deltatt i en rekke separat- og kollektivutstillinger.

TORILL WOLDHEIM er født i Halden i 1953 hvor hun fortsatt bor.  Hun har
gått i lære hos kunstneren Walther Aas der hus lærte så vel teknikk som å se skjønn-
het.  Hennes stil er romantisk.  Woldheim er representert i Guinnes Rekordbok med
Norges minste maleri (1,6 x 2 mm). Hun har stilt ut i en rekke gallerier over hele
landet og i utlandet og er innkjøpt av en rekke kunstsamlere.

SOLVEIG MARIE RAAEN er fra Hole i Buskerud.  Hun er utdannet ved Oslo
Tegne- og maleskole, Maleskolen DuKan og Nutheim Malerskole.  Hun har hatt en
rekke separatutstillinger og deltatt i flere fellesutstillinger. 

800 56 777Støttetelefon for pårørende: 800 40 567 



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
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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.

Ronny Bank: Portrett av Lille My



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.
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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
Hval sjokolade

Blomster
Lys/servietter
Askim frukt- & bærpresseri

mandag – lørdag 10–18
Langhusveien 213 - 1405 Langhus

Kjersti Rahbek Hvamb: Striper i horna
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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 inn- 
og 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



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 inn- 
og 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.

Bl. 103499 - ArkTrykk AS

Ski Renseri gir deg bedre tid!

ALT I VASK OG RENS

Mer info: www.skirenseri.no - Tlf. 47 47 22 88

• 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

Lions Club Langhus-Siggerud

Vi ønsker alle velkommen til en spennende kunsthelg.


