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Elev hos odd nerdrum, 
1982-87.
Grafikklære hos Bjørn Sverbo
En av norges mest kjente og 
populære, kontemporære multi-
kunstnere (malerier, akvareller, 
litografier, kulltegninger, 
fargeetsninger (carborumdum), 

Elling REitan
f. 1949, Trondheim
www.ellingreitan.com 

e-post; ellreita@online.no

serigrafier med blandings-
teknikk og glasskunst).
Den fargesterke reitanske stilen 
er omfavnet av mange fra 
Europa til asia. 
siden debuten i 1987 har han 
hatt en rekke separatutstillinger 

i inn- og utland, bl.a. i new 
york, Montreal, hannover, 
tokyo i tillegg til i norge. 
kollektive utstillinger i norge, 
usa, Canada, singapore, Wien 
og i Den forbudte By i Beijing.
i 2000 var Reitan Årets 
nobel-kunstner og i 2005 var 
han “leiv Erikson kunstner” i 
Minnesota i usa. Reitan laget 
også en Peer gynt mappe i 
2005 og var utstiller under Per 
gynt-spelet på vinstra. Denne 
mappen ble innkjøpt av seattle 
nordic heritage Museum. 

inga DalsEgg
f. 1974

www.ingadalsegg.com 
e-post: art@ingadalsegg.com 

mobil: 41579523

har sin kunstutdannelse fra 
Ålesund kunstfagskole og 
De Montfort university i 
leicester i England. 
hun jobber med oljemaleri, 
tegning og litografi.
har deltatt på et 60-talls 
utstillinger i inn- og 
utland, i tillegg til i 
norge har hun blant 

gREthE By RisE
f. 1962

mobil: 97027628   
e-post: grethe@byrise.com 

har hatt mer enn 20 separat-
utstillinger og deltatt på 
kollektive utstillinger i italia, 
Portugal, spania, latvia, 
Estland, Chile og Brasil. hun 
er innkjøpt av bl.a: arbeidstil-
synet, nav, st. olavs hospital, 
nina, nutec, Politiet og div.
fylker og kommuner. 

aPPlE
Pastelltegning

soMMERkvElD
akryl

yEs
Litografi 
opplag: 140

hennes malingsteknikker er 
akvarell, akryl og eggolje-
tempera. 

annet hatt utstillinger i usa, 
England, nederland, Belgia 
og Estland. Ble tildelt ole vig-
prisen for sin kunst i 2005. Er 
innkjøpt av flere store firma, 
skoler og kommuner i norge 
og England.

 

MoRtEn W. gjul
f. 1973

morten.gjul@ntebb.no     
www.mortengjul.no     

mobil: 46502884 

innaskjæRs
akvarell

opprinnelig fra tingvoll på 
nordmøre. Bor og jobber i 
inderøy, nord-trøndelag. 
arbeider hovedsaklig med 
moderne akvarell. 
Er utdannet pedagog ved 
høyskolen i nord-trøndelag. 
har sin kunstneriske ballast 
gjennom kurs og samar-
beid hos de store nordiske 
akvarellistene arne isacsson, 
lars holm, Peder Mauseth og 

Morten Paulsen.
Har deltatt på nær 100 utstill-
inger de siste 10 åra både i 
inn og utland.
Er en populær kursholder 
i akvarell, og er fast kurs-
holder for nordens største 
kunstmagasin “kunst”. har 
tre ganger vært instruktør ved 
Midt-nordisk kunstfestival og 
ved nordiska akvarellmuseet 
i sverige.

Har laget flere temautstillinger 
som Peer gynt og ibsens kvinner 
i ibsenåret 2006 (Paris, new 
york og oslo).
innkjøpt av bl.a: hM Dronning 
sonja, fiskeridepartementet, 
Riksrevisjonen, høyesterett, 
helse- og omsorgsdeparte-
mentet, Hærens Forsyningskom-
mando, statoil, Postverket, 
oslo lufthavn, gap gemini, 
victoria og David Beckham, 
Ole Gunnar Solskjær…. og 
private samlinger i usa og 
Europa.



gREthE sElBæk  
solEMsløkk

f. 1948
tlf: 90723562

e-post: grethe_solemio@live.no

Multikunstner, autodidakt. 
Opplæring i dekor/farger ved 
skole i firenze og viderefølging 
i New York. Har deltatt i flere 
kurs m/pedkurs.
foruten billedkunst har hun 
bl.a jobbet med smykker, 
illustrert bokomslag, designet 
servietter og gavepapir, 
designet porselensservise, 
designet orkdalsdrakten og 
utarbeidet sølvet til den.

langlisEtRa, 
snota
akvarell

hilDE EilERtsEn 
slEtvolD

f. 1965
hildeeilertsensletvold@

gmail.com 
www.hildesletvold.no 

lysERE tiDER
akvarell

hun har deltatt på utstillinger i 
firenze og new york i tillegg 
til mange kollektiv- og separat-
utstillinger i norge.

hilde Eilertsen sletvold har 
gjort en bemerkelsesverdig 
rask karriere som akvarell-
maler. 
hilde er født og oppvokst i 
harstad. sin første separatut-
stilling hadde hun i tromsø i 
2008. Hun flyttet til Tromsø i 
1989. i dag har hun stilt ut så 
å si over hele norge. hennes 
bilder har også tatt steget ut 
over norges grenser. i år er 

hun bl.a. valgt til å representere 
nordiska akvarellselskapet 
på European Confedereation 
of Watercolour societies sin 
festval i genova i september 
måned.
hennes akvareller er etter-
traktet, og det er lett å forstå at 
mange blir bergtatt av lyset i 
hennes landskaper. hun har en 
mesterlig evne til å uttrykke seg 
presist med akvarellfargene. i 

å formidle den 
ekte fasinasjon 
hun selv sikkert 
opplever i 
sitt hjemlige 
landskap. 
hilde har hatt 
gode læremes-
tre, hun har lært akvarellmaling 
hos aud Rye, Morten Paulsen, 
Morten W. gjul, lars a. Persson, 
lars holm og torgeir schjølberg.  

innkjøpt av; vital forsikring, 
thermotite offshore, statoil, 
Milanorestaurantene, 
Stortinget, flere Sykehus, 
sykehjem og kontorer. Bildene 
hennes har vært solgt gjennom 
Christiania glassmagasin.

Elin RinDahl stEiRo
f. 1972

elinrindahlsteiro.no 
e-post: elin.rindahl@c2i.net  

mobil: 95216900

stÅR alEinE
akvarell

utdannet ved Det tverrfagige 
Kunstinstitutt i Bærum og Høg-
skolen i tromsø. fordypnig i 
fine arts og graphics fra usa
hatt en rekke separat- og 
kollektivutstillinger. 
innkjøpt av offentlige og 
private bedrifter/ institusjoner/ 
organisasjoner. 
jeg ønsker å skape kunst 
som beveger og begeistrer. 
konkret i formspråket, ofte med 

mennesket eller den storslåtte 
nordnorske naturen i fokus. 
skildrer kontrastene og de brå 
variasjonene i lys og stemning. 
Møtet mellom mennesket 
og natur fascinerer meg. 
jeg utfordrer kontrastene og 
koloritten i min tilstreben etter å 
skildre møtet mellom det vare 
og sårbare på den ene siden, 
og det ukuelige og kraftfulle på 
den andre. Min landsdel og 

menneskene som bor der, eller 
spor av disse menneskene og 
deres kultur, er min inspirasjon.

Rolf øiDvin 
f. 1950

mobil 93443807 
e-post: rolf@lokmyra.no   

www.lokmyra.no

BækRE i MÅnEskinn
Linosnitt 38/100

Rolf er fra oslo, men er bosatt 
på averøya.
han har sin kunstutdanning fra 
shks med diplom. har arbeidet 
med undervisning i kunst-
fagene i videregående skole 
i oslo og kristiansund siden 
1980, samtidig med arbeid av 
egne bilder i atelieret sitt.  han 
arbeider med ulike teknikker 
som grafikk, tegning, maleri 
og skulptur med motiver fra 

egne omgivelser, med havet 
og folk og dyr i landskapet.
har laget et granittmonument 
for tusenårsmarkeringen i 
averøy kommune. 
sitter i styret for kunst og 
design i skolen, og er også 
representant i det nordiske 
styret, nordisk samråd for 
billedfagene i skolen. 



Har du ikke anledning til å være til stede på 
kunstauksjonen 4. august, kan du legge inn forhåndsbud på bilder 

ved å sende en e-post til: art@ingadalsegg.com

tanja vEan
f. 1969

mobil: 40204262   
tanja@bohem.no

bohem.no

gunn MaRit
akryl

Tanja Vean er utdannet lærer 
og webdesigner. hun maler, 
tegner og fotograferer i eget 
atelier i trondheim og er 
autodidakt billedkunstner 
med hoveduttrykk i figurativt 
ekspressivt maleri. Benytter 
ulike teknikker: olje, akryl og 
akvarell og er ikke redd for å 
blande disse. tanja vean har 
hatt både separatutstillinger 
og deltar på kollektivutstillinger. 

Har deltatt på flere juryerte 
utstillinger.
tanja vean er født og oppvokst 
på sunndalsøra, nordmøre, og 

motiver derifra er ofte innslag i 
de fargesterke bildene hennes.

solvoR lEistaD
f. 1955

solvor@allsidige.com
allsidige.com 

MoonWalk 
ExERCisE
håndkolorert
Monotypi 1/20

allsidig trondheimskunstner 
med eget kunstatelier/verksted 
og økologisk besøkshage på 
Bakklandet, Bakklandets all-
sidige selskap (Bas). hennes 
kunstneriske arbeider er farge-
rike, figurative og preget av 
sterke følelser og engasjement. 
hun jobber allsidig med både 
malerier, grafikk, skulpturer 
samt hagedesign.
solvor har permanent utstilling 

i sitt helårsåpne atelier. hun 
har deltatt på kollektivustillinger 
og hatt separatutstillinger, bl.a. 
i aure kunstlag, på inderøya, 
Bryggeutstillingen i Råkvåg, 
trondheim- og heimdal kunst-
forening, galleri Bølgeblikk, 
Galleri Empati m.fl.
hun er innkjøpt av bl. a. tromsø 
kommune, tine Meierier og 
studentsamskipnaden i 
trondhjem.

olaug stoRløkkEn
1918-2009

 

Malte hele livet, arbeidet som 
interiørkonsulent og hadde 
flere kunstutstillinger.

foRHÅndsBud

PERnillE, oslo
tegning



til allE kunstnERnE soM haR gitt 
kunstvERk til vEnnEfoREningEns 

kunstauksjon.
RinDal BygDEMusEuMs vEnnEfoREning 

aRBEiDER foR Å skaPE Et lEvEnDE MusEuM 
MED BRED aktivitEt og høy kvalitEt.

i DEt nyE skiMusEEt, soM ER unDER 
Bygging i RinDal, vil En kunstPRofil MED 
kunst av PRofEsjonEllE kunstnERE Bli En 

av aktivitEtEnE soM BliR PREsEntERt.

all inntEkt fRa kunstauksjonEn gÅR  
til DEt aRBEiDEt vEnnEfoREningEn hos 
RinDal BygDEMusEuM DRivER gjEnnoM 

MusEuMsÅREt.

sToR Takk

sE katalogEn PÅ WWW.noRDMoRE.MusEuM.no vED Å klikkE 
DEg inn PÅ RinDal BygDEMusEuM 
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