
Høstutstillingen i Asker
Med nasjonal og lokal kunst

13.–21. NOVEMBER 2021 I VENSKABEN
Hovedutstiller: SVERRE SCHYBERG OLSEN 

Arrangør: Lions Club Asker · www.hoestutstillingen.com
askerkunst@lions.no · Høstutstillingen i Asker Lions · lca_kunst
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Åpningstider utstilling  

CAFÉ PALETTEN
Åpen i Venskaben under hele utstillingen.
Servering av rykende ferske vafler, kaker og kaffe.
Mineralvann. Te. 

Lørdag 13. november kl. 11–17
Formell åpning kl. 11:30. I denne forbindelse vil det også være 
overrekkelse av årets kunstnerstipend.

Søndag 14. november kl. 11–17
Mandag– fredag 15.–19. november kl.12–16
Lørdag 20. november kl. 11–17
Søndag 21. november kl. 12–16

Entré kr 50,– (Barn sammen med voksne gratis)
Gratis inngang i ukedagene med Budstikka-kortet.
Rampe for rullestolbrukere på baksiden – kontakt dørvakten for åpning.

3

  Katalog 2021_   Katalog 2013 grotesk  18.10.21  10.06  Side 3



4

SeaDream setter standarden for luksus til sjøs og representerer superyachting på sitt 
beste. En reise om bord vil bli like minneverdig som hvert enkelt reisemål. SeaDream 
lar deg få oppleve unike destinasjoner større skip ikke har tilgang til. Alt fra små havner,
eksotiske øyer samt anerkjente storbyer og skjulte perler. Her får du alt fra hvite strender
med turkist vann til vin og shopping i de vakreste byene.

Kontakt SeaDream Yacht Club på tlf. +47 410 40 122 eller ditt reisebyrå.

SEADREAM.COM
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Velkommen til Høst utstillingen 
i Asker 2021

Lions Club Asker ønsker deg hjertelig velkommen til Høstutstillingen i Asker 2021.
Etter et år preget av koronasituasjonen er det en ekstra stor glede å kunne
 invitere til denne tradisjonsrike kunstutstillingen. Fra en lang liste med kandi -
dater har vi valgt ut 33 kunstnere. Du vil finne en rik bukett av meget dyktige
kunstnere som møter ulike behov og prisklasser. For eksempel tilbys det dags -
aktuelle kunstnere, klassikere, kolorister, rimelige bestselgere, nyskapende
 kunstnere, naturalister og de litt mystiske. En distinkt profil er en faktor vi søker
etter fra alle kunstnere som blir invitert. Årets hovedutstiller vil være Sverre
 Schyberg Olsen, som omtales nærmere på side 8.

Hva er god kunst? De fleste kunstnere er på en livslang reise med utviklingen 
av sin egen kunst. Et felles særtrekk ved vellykkede kunstnere er at de evner på
ulike måter å skape seg en distinkt profil eller fotavtrykk basert på strek, teknikk,
tema og stemning som appellerer til publikum. 

Årets utstilling inkluderer kunstnere som har markert seg på ulike måter, 
I tillegg til hovedutstiller Sverre Schyberg Olsen nevnes Ørnulf Opdahl, Kjell
 Nupen, Vebjørn Sand, Anne Valen Næss og Rolf Nerli. 

Hjertelig takk til alle kunstnere for de mange bidrag til en spennende utstilling.
Takk også til samarbeidspartnere og annonsører som har bidratt til utstillingens
økonomiske suksess. Videre en stor takk til Trafo kunsthall for kunstfaglige råd
og til koordinator for montering av utstil lingen, Thor Christian Pethon. 

Utstillingens overskudd går i sin helhet til ideelle formål, se side 11 og 13.  
Vi  håper du vil nyte utstillingen, kose deg og gjøre gode kjøp. Årets kunstner -
stipend går til en ung kunstner fra Asker og vil være på 20 000 kroner. 

Kunstkomiteen i Lions Club Asker
Kjell Warholm (leder), Lars Windju, Olav Rådstoga,

Per Nos og Arnt-Jørgen Nilsen
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Kunstlotteriet
I forbindelse med utstillingen blir det  avholdt et stort lotteri med gevinster
hovedsakelig donert av de del tagende kunstnerne. Alle gevins tene er vist 
i egen  utstilling på  scenen i den store  salen i Ven skaben under utstillingen. 
Det vil bare bli solgt 5.000 lodd, og vinnersjansen er stor! 

Lotteriet har i år 24 gevinster til en verdi av kr 84 550.
Loddene selges i utstillingslokalet og koster kun kr 25,–. Siste salgsdag er 
21. november. Trekningen foretas 22. november. Trekningsresultatet kunn -
gjøres i Budstikka fredag 26. november. 
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NAVN TITTEL TEKNIKK VERDI

1 Sverre Schyberg Olsen Earthforce akryl på papir 10 000,-
2 Torild B. Andersen Gjenskinn akryl m. struktur/sand 8000,-
3 Torbjørn Endrerud Baby It’s you DGA 5400,-
4 Hans Normann Dahl Manuel litografi 5200,- 
5 Elling Reitan Allegori litografi 5000,-
6 Shaban Bamerni Skiing is life akryl på lerret 4500,-
7 Anne Valen Næss Lyseblå kvelder akryl på akvarellpapir 3900,-
8 Liz Ravn Den Gode Flyt DGA 3800,-
9 Børge Rødfjell One love giclée 3600,-

10 Mia Gjerdrum Helgesen Home litografi 3500,-
11 Mia Gjerdrum Helgesen Reisen litografi 3500,-
12 Kari Anne Marstein uten tittel akryl 3000,-
13 Knut T. Frøyhaug Checkpoint Charlie digital grafikk 3000,-
14 Lars H. Torjusson Lilly akryl/mix media/lerret 3000,-
15 Nico Widerberg Skall litografi 2800,-
16 Ellen Hesthaug Fra Røros akvarell 2600,-
17 Liv Solberg Andersen Kveldslys giclée 2600,-
18 Petite W. Skaugen Playtime litografi 2600,-
19 Svanhild Rohdin Key to success giclée og maling 2000,-
20 Hilde Fystro Vasbø Huset til Munch etsning 1800,-
21 Daina Deksne-Gundersen På vei høytrykk 1500,-
22 Daina Deksne-Gundersen 100 monotypi 1500,-
23 Øivind Jorfald        Samleren og hans hustru lito 900,-
24 Øivind Jorfald Hund og han lito 850,-

Mer enn bare regnskap!
Vår påstand er at vi kan klare å frigi ressurser i din bedrift 

ved å justere eller forbedre eksisterende prosesser.

Ofte kan en liten justering gi en stor effekt i form av 
frigjorte ressurser og/eller reduserte kostnader.

Bankveien 4, 1383 Asker – Tlf. 66 75 88 30
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HOVEDUTSTILLEREN:

Sverre Schyberg Olsen

Sverre Schyberg Olsen bor på Holmen i Oslo, sammen med sin Anne-Marie og
sønnen Scott. Han har vært profesjonell kunstner siden 1998 og er innkjøpt av
Norges Rederiforbund, NSB, Rica kjeden, Ferd og Justisdepartementet og mer
enn 40 kunstklubber rundt om i Norge. 

Han har hatt over 30 separatutstillinger og en solo- utstilling på museet
Stadgalerie Bad Soden ved Frankfurt, og er representert i en rekke private og
offentlige samlinger. I år er han hovedutstiller ved Høstutstillingen i Asker,
«Se Norges Kunstnerdal».

– For det meste har jeg stått ute og malt i de siste årene. Det en stor glede, for
 bilder som ser bra ut ute er ofte enda finere inne, forteller Sverre Schyberg Olsen. 
– Jeg er glad i å være ute, ofte i båt, og jeg fisker gjerne rundt øyene i Asker. 
Ellers er det hageliv og turer som gjelder.

– Hvordan vil du beskrive din egen kunst? Hva er ditt særpreg?
– Jeg anser meg selv som en ekspressiv kolorist som jakter etter vakkert lys, samti-
dig som det skal være kraftfullt. Særpreg for meg er nok forskjellige skrapeteknik-
ker og farger som synger. Jeg lager også lakkarbeider med egenutviklet teknikk.

Jomfruland, 120x100 cm akryl på lerret.

8

Soling. 120x100 cm akryl på lerret.
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Sverre Schyberg Olsen er årets  hovedutstiller. 
Han er  utdannet ved Strykejernet Kunstskole,
 Granum Kunstskole og har en BA Honours Fine
Art fra Staffordshire University i England. 

Foto: Anne-Marie Røren

– Hva er det viktigste du ønsker å formidle 
med kunsten din?
– Bildene mine er en respons på det jeg har tatt
inn av vakre inntrykk, omstendigheter, situa -
sjoner, landskap og alt annet. Jeg prøver rett og
slett å synge sanger om dette – med penslene.

– Hvordan har du forberedt deg til høstutstil-
lingen på Venskaben?
– Jeg står gjerne og maler under et stort lønnetre
som fungerer både som parasoll og paraply. 

Etter en lang sommer har jeg samlet mange inntrykk som skal oversettes til ut-
trykk. Jeg prøver å male bilder som kan fungere ålreit sammen.

– Har du en liten hilsen til oss her i Asker, nå som du er på vei hit?
– Jeg gleder meg veldig til å stille ut som hovedutstiller på Venskaben, spesielt
 siden det ble avlyst i fjor – så tusen takk for det! Jeg gleder meg til å møte dere 
og til å henge opp utstillingen.

9

Du kan se Sverre Schyberg
 Olsens kunst på hans instagram-
konto: 
@sverreschybergolsen

A summer's love story, akryl på lerret.

ASKER
Rørlegger……

Bad……
Butikk……

Inspirasjon
Adr.: Kirkeveien 54, 1395 Hvalstad - post@rorkompaniet.no 

Åpn.tider: (07)10-18 (lør.10-15) - Tlf. 66 77 6020 - Faks 66 77 6039
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Lions er en frivillig humanitær serviceorganisasjon med 1,4
millioner medlemmer på verdensbasis som ønsker å bruke
noe av sin fritid til å hjelpe andre. I Lions Club  Asker er vi 
34 medlemmer. Vi er opptatt av at innsamlede penger 
skal gå til hjelpearbeid og ikke til administrasjon.

Lokalt i Asker har vi de siste årene gitt pengestøtte til 
en rekke formål, herunder Frelsesarmeen, Forening for
 Psykisk helse, Asker Musikkorps og Gatelaget Asker
(et fotballinitiativ med visjon om et bedre liv med flere
 dager uten rus), for å nevne noen.

Nasjonalt har vi støttet Lions Norges arbeid på en rekke felter, herunder
 Helsesportuken i Alta, Ridderrennet på Beitostølen, Leger uten grenser, inn -
samling av penger til kreftsyke barn og deres familier og ikke minst Røde Fjær
 aksjonen, som omtales nærmere på side 13.

Internasjonalt støtter vi blant annet arbeidet for utrydding av unødvendig
blindhet, brønnboring, solcelleprosjekter og midler til generell katastrofe -
beredskap.

De siste par årene har vi bevilget nesten 700 000 kroner fordelt på 45 % til
 formål i Asker, 40 % til nasjonale – og 15 % til internasjonale formål.

Høstutstillingen er den viktigste inntektskilde for oss i Lions Club Asker. Du kan
være trygg på at overskuddet som følge av ditt kunstkjøp går til nøye evaluerte
prosjekter der behovet er som størst. 

Skulle du har lyst til å bli bedre kjent med oss og vårt arbeid kan du gjerne 
ta kontakt med oss under utstillingen eller ringe min mobil 930 52 255.

Trygve Lia
President
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Om Lions 
og hva vi arbeider for
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www.oxer.no

Stolte
tradisjoner

Oxer Eiendom eier og forvalter ca. 160.000 kvm   
eiendom i områdene Oslo Nord, Asker, Drammen,  

Ytre Enebakk og i Stokke. I tillegg har vi ca.  
260.000 kvm bolig og næring for utvikling.

Bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige  
løsninger er vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945.  

I dag er vi en av landets største aktører innen utleie,  
forvaltning og utvikling av fast eiendom.
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Lions Røde Fjær aksjon 2021–2022
går til nytt  familie- og kompetansehus 
på Beitostølen  Helsesportsenter

I 2020 var det 50 år siden Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) stod ferdig. Dette
etter at Lions i 1966 gjennomførte den landsomfattende Røde Fjær aksjonen for
å samle inn midler til et slikt rehabiliteringssenter. 

BHSS er et ledende kompetansesenter både nasjonalt og internasjonalt innen-
for området rehabilitering knyttet til forskjellige former for funksjonsnedsettelse.
I dag får rundt 850 barn, ungdom og voksne hvert år rehabiliteringsopphold på
BHSS. Imidlertid endrer behovene seg i takt med samfunnet og i denne sammen-
heng ønsker BHSS å legge til rette for at hele familien kan bo samlet i tilpassede
familieleiligheter under oppholdet. 

Nye behov, samt 50 års virksomhet, burde være et godt grunnlag for en ny
 nasjonal dugnad. Etter initiativ fra Lions Club Asker og Lions klubbene i Valdres
vil BHSS bli tildelt resultatet av aksjonen Lions Røde Fjær. Midlene går denne
gang til bygging av et familie- og kompetansehus på Beitostølen Helsesport -
senter, et Lions Familiehus. Med denne utbyggingen gis det mulighet til å tilby
 tjenester slik at alle funksjonshemmede skal få likeverdige muligheter, uavhengig
av funksjonsnedsettelser, etnisk bakgrunn og bosted.

Hendelser knyttet til Røde Fjær aksjonen:

– 20. november vil BHSS markere sitt jubileumsår. Dagen vil sammen med Beito -
sprinten som går samme helg promotere Røde Fjær aksjonen.

– BHSS har inngått en samarbeidsavtale med Para-VM som finner sted på Lille-
hammer/Hafjell 12.–23. januar 2022. Lions er invitert til å stille som frivillige og
vil da sørge for ytterligere promotering av Rød Fjær aksjonen.

– Bøsseinnsamling 11.–13. februar 2022. Her satser vi både på tradisjonell bøsse -
innsamling og digitale bøsser.

– Ridderrennet 19. mars 2022. Aksjonen avsluttes med gaveoverrekkelse 
til BHSS fra Lions.

Lions Club Asker vil i tillegg gi en vesentlig del av overskuddet fra årets Høst -
utstilling til Røde Fjær aksjonen. Kom til utstillingen vår, støtt opp om vår virk-
somhet og ta vel imot våre bøssebærere 11.–13. februar 2022. 

Du kan være med å støtte opp om Lions Røde Fjær allerede nå ved å gi ditt
 bidrag til konto; 9001 23 04330 eller med Vipps til; 577237.

Kontaktperson Lions Club Asker: Kay Arne Sørensen, 
Tlf.: 906 26 000, E-post: karne-s@online.no

13
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Tlf. 66 98 77 00
asker@handelsbanken.no  

Det er en
kunst å spare.
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Årets kunstnere
Her er en kort presentasjon av årets deltagende kunstnerne, 
samt en smakebit fra  arbeidene som skal stilles ut. 

1. ANNE VALEN NÆSS www.annevn.com
Født 1953 i Sandefjord. Hun bor og arbeider
i Porsgrunn. Utdannelse: Adjunkt i musikk ved
Østlandets Musikkonservatorium. Billedkunstfag-
lige kurs i  inn- og utland, bl.a. med Peter Esdaile.
Studier med de danske malerne Jens Sørensen,
Mogens Andersen og Saeed Fadavi. 
Utstillinger: Diverse separatutstillinger og
 kollektivutstillinger. Utsmykninger: Diverse, bl.a.
Drammen sykehus og Rikshospitalet. Utsmyknings-
oppdrag i flere  kirker og kommuner.
Innkjøpt: bl.a. av kommunal- og moderniserings-
departementet statsrådens kontor, Conoco Philips,
Nordea, Gjensidige, Sparebank 1. Benyttet av
 Fagforlaget i Signatur2. 

2. BJØRGE RØDFJELL www.gallerirodfjell.no
Bjørge Rødfjell ble født i 1977 og er for tiden bo-
satt på Nærsnes i Asker. Han var elev av professor
Jan Valentin Sæther 2009–2014 og deltidsstudent
ved Asker kunstfagskole 2011–2013. Han er en
klassisk figurativ ekspresjonistisk portrettmaler
 representert ved Fineart i Oslo, Galleri Nobel og
Gategalleriet i Bergen. Hans unike malerier der han
kombinerer sine klassiske figurative ferdigheter
som portrettmaler med elementer fra street art og
pop art kulturen gjør ham til en av vår tids mest
spennende portrettkunstnere.

3. DAINA DEKSNE-GUNDERSEN 
www.dainadg.com
Daina har en Master i visuell kunst og en Bachelor 
i tekstilkunst fra Latvias Kunstakademi. 

I flere år har hun deltatt på Novemberutstil-
lingen på Drammens Museum, Kunst rett Vest og

1, 3
2

en rekke andre juryerte utstillinger i Norge og
 internasjonalt.

Daina evner å se verdien i de nære og hverdags-
lige tingene som er rundt oss og vil gjerne beholde
det barnlige og rene uttrykket. Samtidig er det
både alvor, dybde og ro i motivene. Daina utford -
rer grensene mellom ulike teknikker – maleri,
 akvarell og tekstil.

15
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4. ELLEN HESTHAUG www.hesthaug.no   
Utdannelse: SHKS, Inst. for Kunstterapi,  Gerles -
borgskolan, Mosebekk tegneskole, Drammen
Kunstskole, Asker kunstskole. 
Separatutst.: Vollen Kystkultursenter, Galleri
Fram heim, Galleri Namsskogan, Galleri Dovre,
Tysvær kulturhus, Galleri Jøa, Galleri Blakstad,
 Galleri H11.  
Kollektivutst.: Kunstfabrikken Heggedal,
 Oslofjord-museet, Asker Museum,  Galleri Wala-
ker, Oscarsborg Festning, Inderøya kulturhus.  
Innkjøpt: Sjøfartsdirektoratet Haugesund, Oslo
Motorbåt forening, Orkanger Sykehus, Tysvær
Kunstlag, Fosnes kommune. 

17

5, 4

Røykenveien 136, 1386 Asker 

5. ELLING REITAN www.ellingreitan.com
Utvalgte utstillinger: 2004: The Nordic Heritage
Museum, Seattle. Soloshow.  2009: Chinese –
 European art show in the Forbidden City, Beijing.
Gruppevisning.  2008/2011: Time & Space Gallery,
Bangalore.  2012: Redwood Museum, Beijing.
2014: Edward Munch Tribute Exhibition, West-
wood Gallery, New York.  2018: Noyes Museum,
Atlantic City, USA. Art Miami & Art. Context
 Miami & Art. New York many times. Also Art
 Chicago, Los Angeles Art Fair and San Francisco
Art Show.  2016/2018: Art Stage Singapore.
 Utstillinger i hele Norge. Fra 2006 årlig utstilling
Galleri Pingvin Oslo.  2012: Galleri Fineart, Oslo.
Samlinger: Gave fra Kristiansund kommune til
H.M. Dronning Sonja. Statoil. Fiskeridepartemen-
tet. Riksrevisjonen. Norsk Kulturråd. David Beck-
ham. David Sackler ++. To bilder solgt på Heritage
Auksjon USA. Dallas 2015, New York 2016.
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6. EVA LANGAAS (1940–2016)
Eva Langaas var en av Norges mest etablerte
kunstnere. Hun debuterte på Høstutstillingen i
Oslo allerede i 1972 og hadde sin første separat-
utstilling på det prestisjefylte galleriet Helland på
Kungsträdgården i Stockholm et par år senere. 
Opprinnelig var Eva Langaas tekstilkunstner, men
hun konverterte til billedkunstner og arbeidet
med maleri og litografi. 

I 1991 var Langaas gjesteutstiller hos oss i
 Asker og gjorde seg bemerket med sine  farge -
sterke litografier. Siden den gang  vokste hun seg
internasjonal med utstillinger i Roma,  Genève,
Singapore, New York og Paris.

7. GUNN VOTTESTAD www
Gunn Vottestad er født 1949 i Vesterålen og
 arbeider som maler og grafiker. Hun debuterte
som kunstner i 1997, etter å ha tegning og ma-
ling i 5 år, blant annet som elev hos Hans Köhler
i Stuttgart og ved Oslo Tegne og Maleskole. 
I 2001 begynte Vottestad å male motivene hun
kjærlig omtaler som «husan mine». Hus fra
Nord-Norge er nettopp kjernen i Vottestads
 produksjon, og bildene viser ofte sjelfulle hus
knyttet til barndommen fra Vesterålen. Hun
fanger også det spesielle lyset i Nord-Norge. 
Utstillinger: Vottestad har presentert sin kunst 
i et meget stort antall separate og kollektivutstil-
linger, og hennes kunst har blitt innkjøpt av et
sekstitall kjente offentlige og private institusjoner
og bedrifter.

8. HANNE-MAY SCHEEN
www.hannemayscheen.no
Født i Oslo 1960.  Utdanning: 1982–87 KHiO.
Separatutst. bl.a.: Galleri Semmingsen, Trønde-
lag Senter for Samtidskunst, Sogn og Fjordane
Kunstnersenter, Galleri F 15, Galleri Norske Grafi-
kere, Ålesund Kunstforening, Sandefjord Kunst-
forening, Galleri Brevik Tromsø, Tallinn Art Hall
Estland, Galleri Konstepedemin Göteborg, S.E.A.
Gallery W. Australia.  Kollektivutst. bl.a.: Høst-
utstillingen, Østlandsutstillingen, Kunstnerfor-
bundet, «Mostra di fine Anno» Firenze, «Kryss-
punkt» Høvikodden, «Norske Bilder» Hanoi
Viet nam, «Norske Grafikere» Sofia Bulgaria,
 «Jugend Gestaltet» Mün chen (prisvinner). Inn -
kjøp: Norsk Kulturråd, Norges Bank, Kunnskaps-
dep., Telenor Art collection. Utsmykn. i utvalg:
Kysthospitalet i Stavern, Oppdal Kulturhus, Gren-
land Group Sandefjord, Hotell Continental.

9. HANS NORMANN DAHL  (1937–2019)
Utdannelse: SHKS. Kunstakademiet i Warszawa.
Separatutst. utvalg: Oslo kunstforening. Kunst-
nerforbundet. Kunstindustrimuseet. Galleri F 15.
Galleri 27. Tegnerforbundet.  Kollektivutst. ut-
valg: Statens Høstutstilling.  Plakat biennale i

Warzawa. Tegnerforbundet. Norske tegnere
(USA) m.fl. Innkjøpt: Nasjonalgalleriet. Riks -
galleeriet. Norsk Kulturråd. Oslo Bys Kunstsam-
linger. Bergen  Billedgalleri. Stavanger faste sam-
ling. Montreal Bys faste samling. Nasjonalmuseet
i Warszawa. Kunstmuseum  Køben havn. m.fl.
Hallen i Arnestad skole. 

10. HILDE FYSTRO VASBØ
www.hildefystrovasboe.com
Utdanning innenfor fagområdet tegning, form og
farge. Adjunktskompetanse med fordypning i
kunst og håndverk, gått i tegne- og grafikklære,
kurs i tresnitt og grafikk hos henholdsvis  Astrid
Skaaren-Fystro og Nanti Bryn Hansen. Separat -
utst.: Lier kunstfor. 03. Hovedutstiller  Lions Slotts-
fjellet, Tønsberg 06. Galleri Gamle Tomb. Råde
kunstfor. 09 og 14. Lerkekåsa Vingård og Galleri,
Gvarv 14. Hovedutstiller Stokke Lions 14, Galleri
Nystugu, Nesbyen 17.  Kollek tivutst. utv.: Vest-
fold  bildende kunstneres juryerte sommerutstilling
85. Nordiske tegneres 6. biennale for illustrasjon
og grafisk design i København 94. 3. International
Biennial of small graphic forms, Vilnius 98.  Galleri
primstaven, Bergen 03. Vasbø har utført ulike
 illustra sjonsoppdrag, bl.a. tegnet Klåstadskipet,
hatt oppdrag fra Pilgrimskontoret i Tønsberg.
Medlem: GRAFILL, Norske grafiske designere og
illustratører.

11. HÅKON BLEKEN www.hakonbleken.no
Bleken er utdannet ved Statens Kunstakademi
(1949–53). Han arbeidet fra 1960 til 1972 som
førsteamanuensis ved Institutt for form og farge
på NTH. Gjennombrudd i 1971 med kulltegninger
kalt «Fragmenter av et diktatur». Han vant kon-
kurransen om det offisielle signingsbildet av kong
 Harald V og dronning Sonja. Bleken har portrettert
flere kjente skikkelser, blant andre kong Olav V og
Wenche Foss. Han har hatt separatutstillinger ved
Nasjonalgalleriet og Henie-Onstad Kunstsenter og
er kjøpt inn til en rekke kunstsamlinger i Norge,
bl.a. Nasjonalmuseet, Norsk Hydro og Stat oil. Ble-
ken har flere utsmykningsoppgaver bak seg, bl.a. 
i St. Olav katolske kirke, Olavs hallen i Trondheim,
Oslo Konserthus og på Sentralstasjonen i Oslo.

12. JAN BAKER www 
Født i 1939. Utdannet Statens Håndverks- og
Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Stu-
dieopphold i Paris. Svært aktiv utstiller. Debuterte 
i Kunstnerforbundet  og Høstutstillingen 1967,
 siden en mengde separat- og gruppeutstillinger 
i Norge og utlandet. Internasjonale priser i Frank-
rike og Tyskland: (Diplom i Entrevaux, Æresmedalje
i Frechen, Paul Harri's Æresmedalje). Kongens
 Fortjenestemedalje i Gull. Mange betydelige ut-
smykningsoppdrag over hele landet. 

18
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TOYOTA
MIRAI

BILEN SOM RENSER LUFTEN

Pris fra: 549 760,- ekskl. mva.

toyota-ab.no

TOYOTA ASKER OG BÆRUMRUD
Olav Ingstads vei 7
67 17 80 00

ASKER
Drengsrudbekken 4
66 76 56 00

Fyllestasjon 
på Høvik

DRU
i 7es vdatsgnv IalO

00 07 87 16

ERKSA
ursgnerD

6 06 56 76

A ATOYOT
 4nekkbedu

06 0
on.ba-aotoyt

MURÆG BR OEKSA A

STRAI KJØKKEN ASKER
Bleikervn. 8, 1387 Asker   Tlf. 66 90 15 20, asker@strai.no
Åpent: hverdager 10-17, torsdag 10-18, lørdag 10-15
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15. KJELL NUPEN www
Som 13-åring bestemte han seg alt for å bli
kunstner. Bare 17 år gammel begynte Kristian-
sanderen sitt treårige løp på Statens Kunstaka-
demi i Oslo, for så å dra 20 år gammel til Düssel-
dorf og Staatliche Kunstakademie og læreren
Gerhard Richter. For Gerhard Richter var bildets
evne til kommunikasjon av sentral betydning.

I dag er Kjell Nupen anerkjent over store deler
av kloden. Han har stilt ut i Paris og Hamburg,
Seoul og Buenos Aires. Han har vært gjestepro-
fessor i Shanghai og jobbet med arkitekten Oscar
Niemeyer i Rio de Janeiro.

16. KNUT T. FRØYHAUG
http://knutfroyhaug.wix.com/kunst 
Etter en lang yrkeskarriere som art direktor og
kreativ leder i flere reklamebyråer, trakk jeg meg
tilbake i 1991, og som sekstiåring tok jeg fatt på
en videreutvikling innen tegning og maling,
kjære hobbyer jeg hadde dyrket i alle år. Etter 
en del prøving og feiling og ikke minst kyndig
veiledning, debuterte jeg med separatutstilling 
i 1994 i daværende Asker Kulturhus med meget
godt resultat. Utover relatert utdannelse knyttet

13. KAREN INGEBORG BYE
www.kareningeborg.no
Karen Ingeborg Bye er utdannet ved Kunstaka -
demiet i Oslo, og Statens Håndverks- og Kunst -
industriskole. Hun har et omfattende antall
 separatutstillinger bak seg, og er innkjøpt av bl.a.
Nasjonalmuseet og Utenriksdepartementet. 
Bye har blitt tildelt en rekke stipender, og har
 siden 2014 mottatt Statens Stipend for Senior-
kunstnere. 

14. KARI ANNE MARSTEIN 
www.kariannemarstein.no
Født i 1977, bor og arbeider i Lillestrøm.
Det har alltid vært naturlig for meg å skape
ting. Helt siden jeg var liten har jeg tegnet, malt
og lagd rare ting på sløyden. Jeg liker det som er
litt uperfekt, enten det er merkelige neser eller
rare fargekombinasjoner. Jeg har funnet min
strek, men føler meg ikke fastlåst i noen stil. Det
handler like mye om å utforske fargene og tek-
nikker så vel som selve motivet. Og det er viktig
for meg at betrakteren får en opplevelse! Enten
du blir glad eller litt skremt av mine figurer så
 håper jeg du sitter undrende tilbake.

15, 14
13, 16

21
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til mitt virke innen reklame, er jeg autodidakt. 
I 1995 ble det deltagelse i en kollektivutstilling 
i daværende Galleri Dronning Tyra ved Sundvol-
den. Samme år ble jeg opptatt i Asker Bildende
Kunstnere hvor jeg også var styremedlem i to år.
Fra å være trofast naturalistisk, er min uttrykks-
form blitt stadig mer abstrakt og fabulerende,
noe som gjør seg synlig i mange av bildene i dag.
Jeg har gjennom årene deltatt i en lang rekke
 utstillinger. 

17. LARS H. TORJUSSON
www.larstorjusson.com
Utdannelse: Nuova Accademia di Belle Arti,
 Milano 92–94, Oslo Tegne og Maleskole 96–98.
 Separatutst.: Utstilling m Edvard Gran, Galleri
Blakstad, 02. Galleri A12, Oslo, 02. The Chimney
Pot, Oslo, 03.  Kollektivutst. i utv.: Ceriana Art,
Italia 11 og 13. Vårutst i Nittedal 12–15. ABK/
 Lions 03–15. Thereses Kunstsalong 00–11. «Fire
 variasjoner», 4 utvalgte kunstnere i Asker Kunst-
forening 05.  Innkjøpt/utsmykning: Volmax AS.

18. LIV SOLBERG ANDERSEN
www.livsolberg.no
Liv Solberg Andersen har vokst opp i Bø i Tele-
mark, bor og arbeider på Rjukan hvor hun til
daglig driver Galleri L – atelier og galleri. Hun har

22

en Master Tradisjonskunst og Bachelor Visuelle
Kunstfag og Design fra Høgskolen i Sørøst-
Norge. Etterutdanning fra Slade School of Fine
Art, London. Praksis oljemaleri hos Jon Bakken.
Medlem av NBK og BIT – Norske billedkunstnere
og Billedkunstnerne i Telemark.   

19. LIZ RAVN www.art-of-heart.com
Kunsten til Ravn beskrives som nytenkende, farge-
rik, varm, vakker og oppløftende. Den har vist seg
å være svært publikumsvennlig, en spennende
kontrast til den tradisjonelle kunsten. Det meste av
Ravns kunst og grafikk er en mix av tegning og
maling.. Hun lager også collage av skrift og utklipp,
og med innslag av detaljer fra foto. Hun kan be-
gynne på lerret eller papir, men har i den senere ti-
den tegnet og malt mer og mer rent digitalt. 

20. MARIANNE SANDSTØ
Utdannelse: 3-årig lærerutdanning med hoved-
vekt på praktisk/estetiske fag. Senere elev hos
 Reidar Finsrud, Drøbak, kunstskole. Ettårig elev
hos Martine Ruppol, Brussel, oljemaling. 
 Diverse akt/ croquie-kurs, Oslo, Arkitekthøgskolen,
Kunstakademiet m.m. Tok steget: Fra fast lærer-
stilling til freelance billedkunstner høsten 2005.  
Utstillinger: Separatutstilling ca. to ganger i året.
Deltar hvert år ved flere av Lion Club’s Kunstutstil-

Følg oss på  
facebook.com/biliafornebu

Bilia Fornebu
Widerøeveien 5
Tlf. 530 25 300

bilia.no/volvo

Volvos nye kunstverk
– Volvo C40 –

bestiller du hos Bilia Fornebu
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linger. Separat utstilling ca. 2 ganger i året.
Store private visninger på Atelieret for et stadig
 bredere publikum.

21. MIA GJERDRUM HELGESEN
www.artmia.no   
Hun arbeider som billedkunstner, billedhugger og
designer i Asker. Hennes halvabstrakte malerier i
akryl har vært utstilt i gallerier i Norge, New York
og København. Hun har sin kunstutdanning fra
Kunsthøyskolen i Oslo (MA) og (BA) fra Westerdals
Oslo ACT samt kunstfag i San Francisco. Hun har
utsmykket hotell-suiter i New York og holdt sepa-
ratutstillinger i Oslo, Ålesund og  Bærum. I Oslo er
hun representert ved Galleri -A, og Galleri Fine Art,
og I USA ved gallerier i New York og California. 

17, 18
20, 19

21
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Oppnå formålet
Hver formue har sin unike historie. Det handler om drømmer som har blitt til
virkelighet, lyse ideer som er satt i produksjon og familier som har stått sam-
men gjennom generasjoner. Vår jobb handler om å hjelpe deg med å sette
nye mål for verdiene som er skapt. Hva er virkelig viktig for deg og din fa milie
fremover?

Vi ser ikke på investeringsproduktene som løsningen på kundeutfordringer.
Jobben vår er å gjøre livet bedre for våre kunder, her og nå. Sammen skal vi
skape en trygghet for at du når dine neste mål – enten det er å skape noe
nytt, frigjøre tid eller sikre et vellykket generasjonsskifte.

På denne måten blir kapital et middel, og ikke et mål.

Som din rådgiver er vi alltid bare en samtale eller et møte unna, samtidig som
vårt digitale verktøy gir deg trygghet, holder oversikt over avkastning og
 frigjør tid til de viktige tingene i livet.

Vi hjelper deg med å få mest mulig ut av din formue.

Fredrik Ringdal Steiner, Daglig leder Drammen (+47) 481 63 807
fredrik.ringdal.steiner@formue.no 

Gode hjelpere i Drammen: Fredric Lehfeldt, Camilla Nysæther Nilsen, Petter Tollefsen, Fredrik Ringdal Steiner og
Inger Lise Fureid er en del av vårt rådgivningsteam i Drammen.

www.formue.no
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22. NICO WIDERBERG
www.nico.widerberg.no
I løpet av de siste 30 årene har Nico Widerberg
hatt over 80 separatutstillinger, deltatt på nær-
mere 70 kollektivutstillinger og hatt over 60 ut -
smyknings oppdrag, både nasjonalt og internasjo-
nalt. Blant de mest profilerte utsmykningene er
monumentene av Thor Heyerdahl og Trygve Lie,
utsmyk ning av Regjeringsbygget, Gardermoen ho-
vedflyplass og Northumbria University i Newcastle.
Han er også kjent for å ha utført minnemonumen-
tene i 53 kommuner som mistet noen i forbindelse
med 22. juli tragedien. Widerberg er representert 
i flere nasjonale og internasjonale kunstsamlinger.
Disse inkluderer bl.a. Nasjonalmuseet, Lillehammer
Kunstmuseum, Kistefos museet, Nordea kunstsam-
ling, Statoils kunstsamling, Parabola Estate, New-
castle og The Johnson Collection, USA.

23. PETITE WERENSKIOLD SKAUGEN
Petite Werenskiold Skaugen har utdannelse fra
 Beaux-Arts i Frankrike samt SHKS i Oslo. Kunstne-
ren arbeider med maleri, litografi, silketrykk,
mono typi samt collage. Med over 10 separatutstil-
linger og utallige gruppe- og kollektivutstillinger er
hun en meget aktiv utstiller. Kunstneren er også
musikkutdannet, og musikken er en viktig inspira-
sjonskilde.

Gjennom aktiv reisevirksomhet får både musikk
og folkekunst fra andre land betydning i hennes
arbeider. Motivene er fremstilt i dekorative flater
hvor handlingen ofte ligger innenfor en ramme.
Av utsmykkingsoppdrag kan blant annet nevnes
Color Line, samt diverse sykehus.

«I mine billeder ønsker jeg å formidle en stem-
ning – lage en fortelling som gir betrakteren asso-
siasjoner, fantasier og noen overraskelser.

Jeg er opptatt av form og rom og det koloris-
tiske så de elementene må også være tilstede. Jeg
bruker lang tid på prosessen men morer meg mye
underveis. Det er spennende å være på reise i det

22
23

25

indre landskap, fantasiens verden. Her er så utrolig
mye vi kan bruke og glede oss over.»
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Kollektivutst.: Årets kunstner LC Sørum 18. Gal-
leri Hantho 17. Galleri Bekkjarvik 17. Kulturhuset
Gamlebanken 17. Sarpsborg  i 10. Sarpsborg fol-
kets hus 09. Sarpsborg  08.  Utstilling på Berby i
07. Galleri Rød i Halden 07. Galleri Borg master-
gården i Halden 06. Diverse årlig høstutstillinger:
Høybråten, Nordstrand, Vestby, Skjeberg og flere.
Innkjøpt: Askim kommune. Stokke kommune.

26. SVANHILD ROHDIN www.srkunst.no
Bor i Røyken. Atelier Vaterlandsveien 5. 3470
Slemmestad.
Utdannelse: Høyskolen i Oslo avdeling for este-
tiske fag 2001–2002. Bachelor: Faglærerutdan-
ning i formgiving, kunst og håndverk, Høgskolen
i Oslo avd estetiske fag 1996–2000. Examen filo-
soficum, Universitetet i Oslo 1996.
Srtipendier: Norsk kulturråd (2006, -10, -11).
Utstillinger: Rundt 20 utstillinger i en rekke
kommuner på Østlandet. Og noen installa sjo ner.
Innkjøpt: En rekke kommuner og noen private

24. ROLF NERLI
Utdannelse: SHKS 1971–74. Statens kunst -
akademi 1974–79.  Innkjøpt av bl.a.: Nasjonal-
galleriet. Riksgalleriet. Norsk kulturråd.  Separa-
tutst. (lite utvalg): Kunstner forbundet Oslo.
Grafiska sellskapet Stockholm. Festspillene i Nord
Norge. Skagen kunstforening.  Kollektivutst.
(lite utvalg): Statens høstutstilling. Østlandsutstil-
lingen. Grafikkbiennalen i Fredrikstad / Krakow /
Rostock. Medlem av Nasjonal jury 1982–84.
 Nobelkunstner 2008

25. SHABAN BAMERNI
www.shabanbamerni.com
Født i 1976. Han har utdannelse fra hjembyen
 Dohok i Nord-Irak. Gikk på Kustskolen «Fine Art
School» i Duhok 1992–97. Etter utdanning under-
viste han på samme skole til han kom til Norge i
1999 på grunn av situasjonen i Irak. 
Separatutst.: Galleri blåfjell i Ås 2015.  Galleri
 Albin Art Oslo 2015. Galleri stalin Fredrikstad 06.

26

25, 24, 28, 26
27, 25, 29
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rell og akrylmaling. Hun jobber hovedsakelig
med akryl da dette gjør at hun kan arbeide raskt
og intuitivt. Raske strøk, med brede pensler. 

Hun henter inspirasjon fra naturen, og moti-
vene er gjerne av fjell, sjø og abstraherte land-
skap. Fjellbildene er unike i sin utforming der hun
bruker en spesiell papirteknikk for å lage struktu-
rer i bildene. Bildene er bygget opp lagvis og har
et utall av fargespekter som males opp fra mørkt
til lyst. Maleriene får dermed et røft uttrykk, ofte
malt med brede pensler både med rennende og
tørre påføringer, gjerne blandet med sandkorn. 

bedrifter. Har hatt flere utsmykninger bl.a. sekke-
fabrikken kulturhus, Slemmestad kirke/menig-
hetshus og Svolvær hotell.

27. SVERRE SCHYBERG OLSEN 
Instagram: sverreschybergolsen
Sverre Schyberg Olsen er vår hovedutstiller i år, 
se omtale på side 8–9.

28. TORBJØRN ENDRERUD www.tendart.no 
Torbjørn Endrerud er født 1955 og bosatt på
Ljan i Oslo. Han viste tidlig interessere for teg-
ning og har i voksen alder utviklet dette til også å
omfatte malerkunsten. Arbeidene utgis under va-
remerket tendart. Som billedkunstner maler han
med akryl og uttrykker seg i en moderne stil
innenfor popart sjangeren, noe han selv kaller
wpop. Maleriene er nyskapende, og han benytter
seg av utstrakt fargebruk. Motivene fremheves
med artistiske skiller og rette linjer som gjør
tendart malerier gjenkjennelige, spesielle og
 populære.

29. TORILD BRANDTZEG ANDERSEN
www.artofmountain.no
Torild Brandtzæg Andersen er født i Haugesund 
i 1970. Bosatt i Oppegård. Utdannet dekoratør/
utstillingsformgiver og har alltid hatt tegning og
maling som hobby ved siden av diverse jobber.
Mange kurs i inn- og utland og jevnlige produk-
sjoner og egne malekurs har gjort sitt til at hun
har opparbeidet mye kunnskap innen olje, akva-

27
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Maling – beis – tapet
Egen avdeling for kunstnerartikler

Røykenv.136 – Tlf. 66 78 10 01  
www.fargerike.no/asker

30. VEBJØRN SAND
Vebjørn Sand er født i 1966 og er vokst opp i
 Asker og Bærum og på Hvaler. Han har gjort seg
bemerket både som maler, grafiker og prosjekt-
kunstner.

Han studerte den klassiske og figurative tradi-
sjonen hos Walther Aas og Rolf Schønfeldt, før
han fortsatte sine studier i Oslo og Praha, og ved
Art Students League, New York 2000–2002.
Vebjørn Sand har i dag utstilling i Oslo, «Rose-
slottet», en minneutstilling om 2. verdenskrig.
Han har deltatt på to ekspedisjoner til Dronning
Maud Land som polarmaler.

31. YVONNE JEANETTE KARLSEN
www.artyvonne.no
Født i Fredrikstad, hvor hun fortsatt bor. Har sitt
atelier på NTP (Norsk Teknisk Porselen).

Utdannelse fra reklame og estetiske fag ved
Glemmen vg skole. Elev av Eser Afacan fra 1999
til 2002. Med sitt vare og sanselige uttrykk og en
fascinasjon for mennesket, kropp og ånd, er hun
en av de moderne kunstnere som er gjenskapere
og tradisjonsbærere av en klassisk uttrykksform.
Hovedsakelig oljemalerier og litografier.

Representert på en rekke utstillinger, bl.a. i
Tyrkia, Kina, Berlin, Gøteborg, Oslo, Stavanger
og en rekke andre norske byer. 

2001: Galleri V 17 Oslo. 2002: Galleri Bakrom-
met Moss. 2004: Galleri Pingvin Oslo. 2007:
 Zareptas krukke, Porsgrunn. 2009: Ski Ramme &
Dekor, Ski. 2010: Moss Kunst & Ramme. Galleri
Straume, Vinje. 2011: Sultan Abdulhemat Han;
Torbali, Izmir, Tyrkia. 2012: «Modern Eye»
Munch Museet Oslo. Fredriksverft Festning; Sta-
vern. 2013: Galleri Athene, Drammen. Galleri
Amare, Stavanger. 2016: Cafe de concert Tjuv-
holmen, Oslo. Galleri Wannabe, Lyngdal. Solli
Brug. 2017: Galleri Soon, Son. 2018: Yantai Art-
insitute, Kina. 2018: Svenska Kyrkan, Berlin. 

Anno NRK 2015, som kunstneren som malte
de siste deltagerne, Norge rundt NRK 2016.

32. ØIVIND S. JORFALD www.hebbelille.com
Utdannelse: SHKS, bokillustr.linjen. Hospitant
lito SHKS.  Separatutst.: Larvik kunstfor. Galleri
M. Asker kunstfor. Galleri Tyholmen, Arendal.
Galleri Holmen-bukta. Månedens Grafiker, Bokkl.
Hå prestegård. Unge Kunstnere. Galleri Krane.
Galleri Skagerak.  Kollektivutst.: Østlandsutst.
UKS Vårutst. Det Gule Huset. Kunstklubben. Nor-
disk utstilling, Danmark. Galleri Biz. Kunstverket
galleri.  Utsmykninger: Vikingjordet barnehage.
Drengsrud skole. Grane oljeplattform. Rørleg-
gingsskipet «Connector» 2016.
 Innkjøpt: Div. priv. og offentlige samlinger.  
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33. ØRNULF OPDAHL www 
Utdannelse: SHKS i Oslo og ved Statens Kunst-
akademi i Oslo. Han arbeider som maler og
 grafiker.  Separatutst.: En rekke i inn- og utland.
Bl.a.utstillinger på Astrup Fearnley Museet for
Samtidskunst, Henie Onstad Kunstsenter, Galleri
Haaken, Kunstverket Galleri, samt på Purdy Hicks
Gallery i London, ING Bearings i London Univer-
sity Gallery, University of Northumbria i New-
castle, England.  Innkjøpt: Prestisjetunge institu-
sjoner som Nasjonalmuseet for Kunst, Riksgalle-
riet og Norsk  Kulturråd, Astrup Fearnley Museet
for Moderne Kunst og Nasjonalbiblioteket.

30, 32
31, 33
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Er du kunde hos Norsk Tipping? Vær 
med og støtt oss med  GRASROTMIDLER.

Det koster deg ingenting.
Kontakt en Tippekommisjonær 
og be om å få gi grasrotmidler 

til Lions Club Asker.

Alle midler til Lions går uavkortet 
til humanitært arbeid.
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Behov for bistand ved arv eller skifte?

Vårt kontor har bred erfaring innen familie- og arverett. 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Advokatfullmektig Alexander Wagstaff
Telefon: 97 07 14 22  – Epost: alexander@advokat.asker.no

www.advokat.asker.no
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Napoleonskaken tilbake!

Strøket 6
Man–fre 7.30–17
Lør 8–16
Telefonbestilling:
469 55 559

Velkommen!

God livskvalitet
GJENNOM MAT OG MENNESKER

Endelig…

SANDBOE  
TANNLEGESENTER MNTF

Strøket 5
ASKER SENTRUM
Tlf. 66 78 10 20

www.tannlege.as

Blomsterbinderi Gaver Interiør

ASKER HERREFRISØR
Strøket 1

1383 Asker
Tlf. 66 78 09 84

Vi takker våre  annonsører  
for  deltakelse i årets 

katalog!

Lions Club Asker
Trykk: Merkur Grafisk AS, Oslo – 2021 

Asker  Glassmester-
forretning AS
v/Dag S. Bratlie

Alt i glass og innramming

Bleikerv.10, 1387Asker, Tlf.66 78 30 56

31

DIN FAGHANDLER I ASKER

Vi utfører alt av binderi til alle livets faser.
Vi formidler til hele Norge og 

store deler av verden.

STRØKET 6, 1383 ASKER – TLF. 66 78 17 08
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Kunstnerblikk 
på Asker

En uavhengig salongutstilling 

29.08.2021 — 27.02.2022

Museene i Akershus
mia.no/askermuseum

Asker museum
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