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UTSTILLINGSPROGRAM
Sandbekkstua våren 2022
15. januar – 30. januar

Maleklubben
RKFs Maleklubbs utstilling 2022.

5. februar – 20. februar

Leif Egil Olsen og Vigdis Aarre Engesbak
Leif Egil Olsen sine foto er satt sammen av flere motiver funnet i is, samt landskapsbilder.
Vigdis Aarre Engesbak jobber med monotypier, tegninger, tresnitt og linosnitt av urbane og
hverdagslige motiver.

26. februar – 13. mars

Heidi Jahr Kirkeby og Unn Skovholt Halvorsen
Heidi Jahr Kirkeby vil vise hvilken meditativ verdi naturen har i dagens travle samfunn.
Unn Skovholt Halvorsen maler store bilder i krysningspunktet mellom abstrakt og figurativ
kunst.

19. mars – 3. april

Heidi Ødegård
Hun sier: «Dette maleriets glade sosiale kroppsspråk gir kunstneren en frihet til å gi en
illustrasjon der det finnes et hav av muligheter, horisonten forteller at ingen ting er umulig».

23. april – 8. mai

Janet Repal og Irene Moldal
Dette er to maleglade damer som stiller ut akvarellene sine sammen. De er inspirert av
naturen, og bildene er preget av ulike stemninger, som inviterer til meditasjon.

14. mai – 29. mai

Kjersti Næss
Hennes arbeider er ekspressive og ambisjonen er at de skal berøre i sin enkelthet og ha et
poetisk, sanselig og visuelt billedspråk. Maleriene framstår som sterkt forenklet og utrykket
viser motsetninger som lys og mørke, stramt og oppløst og også abstrakt og figurativt.

11. juni – 26. juni

Geir Hareide Andersen og Kari Hareide Lønstad
Geir vil lære publikum å se det vakre som finnes rundt oss. I «Levende is» viser han at is kan
inneholde de nydeligste motiver. Kari er opptatt av hvordan vegger gjenspeiler miljøet og
samfunnet de står i, og formidler noen av disse gjennom «Møtte vegger».

Velkommen til utstillingsåpningene kl. 12:00 første lørdagen for hver utstilling.
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