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52 kunstnere fra 
østlandsområdet 
byr på  til sammen
300 arbeider når 
dørene åpner for den
store høstutstillingen
i Vestby videregående
skole til helgen.
Ole Endresen
ole.endresen@oblad.no

VESTBY: – Årets utstilling er
større enn noen gang tidligere,
mener Birger Hekkelstrand i Li-
ons Club som er arrangør. Det-
te er niende gang på like mange
år klubben står bak gigant-
mønstringen.

Mange Vestby-kunstnere
Blant utstillerne er som vanlig
mange kunstnere fra Vestby, men
ikke så mange som tidligere år.

– Årsaken  er at vi ikke ønsker
å «slite ut» Vestby-kunstnerne,
som ofte har utstillinger på hjem-
mebane. Men mange ønsker like-
vel å være med, som billedkunst-
neren Therese Nortvedt og kera-
mikeren Finn Hald, sier Hekkel-
strand. Han er den som har kunst-
nerkontakten fra arrangøren.

Andre kunstnere med adres-
se i Vestby er Owe Bjune Baann,
Turid Bogstad, John Brenengen,
Akin Düzakin, Karin Eie, Chris-
tine Hald, Elisabeth Kleven,
Hanne Lunder, Kjersti Næss,
Eva Strøberg, Erik Thome, og
Teppo Valkama. Andre kjente
kunstnernavn, som vil være re-
presentert på utstillingen er
Marilyn Amatruda, Andrew
Barton, Yvonne Jeanette Karl-
sen, Abel Sawe, Yngve Reidar
Vold og andre.

Vestby i spiss
– De som står bak Høstutstil-
lingen i Vestby er profesjonelle i
gjennomføringen, mener kera-
miker Karin Eie. Hun deltar
ikke så ofte på mønstringer av
denne typen fordi hun gjerne
vil montere sine egne arbeider.
Og da må utstillingen være
innenfor en normal kjøreradius.

– Det er viktig å møte vanlig
folk – og det gjør man på brede
mønstringer, sier Evy Tvedt.

– Denne typen brede kunst-
utstillinger er veldig i vinden,
men har ikke etablert seg or-
dentlig i Norge ennå. Her har
Vestby vært i spiss lenge, mener
Anne M. Hjelvik. Hun har vært
med på store mønstringer i Kø-
benhavn og den ikke like vellyk-
kede mønstringen i Oslo Spek-
trum sist helg.

Utstillingen i Vestby videre-
gående skole finner sted i en
stor og lys sal, hvor de forskjel-
lige uttrykksformene er samlet
gruppevis: malerier/grafikk, ke-
ramikk, glass, skulpturer, foto

(nytt av året), tekstilbilder og
blandingsteknikk.

Til lokale formål
Omsetningen  under høstutstil-
lingene har variert fra  510.000
kroner på topp i løpet av en
helg til 350.000 kroner i 2008
da finanskrisen herjet. I fjor
steg omsetningsbeløpet til
360.000 kroner.

– Vi håper på stort salg slik at
vi kan pløye så mye som mulig
tilbake til gode lokale formål, si-
er Birger Hekkelstrand. Han
venter 1500–2000 mennesker
innom i løpet av to dager. 

Brevik danseverksted er blant
lokale ungdomstiltak som er
støttet mest de siste årene. Te-
ten fritidsklubb har også fått
støtte foruten natt til 1. mai-ar-
rangementer i Vestby. 

I fjor satt Lions Club samlet
igjen med et netto overskudd på
160.000 fra kunstsalget, kunst-
lotteriet og kafésalget i løpet av
Høstutstillingen.

Fredag kveld er det innleve-
ring og opphenging av kunstar-
beidene, dørene åpnes lørdag
og søndag ettermiddag er årets
Høstutstilling historie.

Klart for den store høst  utstillingen

PÅ ETT BRETT: Tre av
utstillerne under

Høstutstillingen i Vestby
og arrangøren på ett
brett. Fra venstre: Evy

Tvedt (Fagerstrand), Anne
M. Hjelvik (Nesodden),

Karin Eie (Son – foran) og
Birger Hekkelstrand
(Lions Club Vestby).
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KLASSISK TRADISJON:
Yvonne Karlsen er en
populær utstiller med sine
malerier under Vestby-
utstillingene.
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SKI: Frontfiguren i popgruppa
WigWam, Åge Steen «Glam» Nilsen
(bildet) skal være gjesteartist med
Ski storband i Rådhusteatret i Ski
søndag 21. november. Ski Stor-

band skal ha sin egen avdeling og
en med «Glam», hvor repertoaret
blir en blanding av låter signert
Paul Anka, Queen og de tradisjo-
nelle storbandslagerne.

Åse Steen med Ski storband
ÅS: Det blir treskedag på Norsk
Landbruksmuseum i Ås søndag 26.
september. Det er museets venne-
forening som inviterer til demon-
strasjon av tresking både med sliul

og treskemaskin. Publikum får prø-
ve sliul og å male sitt eget mel på
håndkvern. Alle får med en pose
med eget malt mel. Det blir også
demonstrasjon av ulike kornsorter.

Treskedag på Landbruksmuseet

SKI: Bjørnar fra NRK Super in-
viterer til et sprudlende mu-
sikkshow i Rådhusteatret i Ski
søndag 26. september.
Musikkongen, som Bjørnar

Løberg kaller seg, fremfører
egne versjoner av kjente bar-
nesanger. Han har blitt en
slags rockestjerne for barn. 25
åringen med bakgrunn som
stylist, har en energisk og en-
gasjerende personlighet, som
byr på barnesanger fra tv-seri-

en, kjente barnesanger i nye
versjoner, konkurranser og
masse tull.

PlingPlong
i Rådhusteatret

Billedkunstneren
Helga Bosten er opp-
tatt av interessante
kvinneskikkelser,
blant andre Ragnhild
Jølsen. Lørdag åpner
hun utstilling i Tom-
ter med Jølsen som
tema.

Ole Endresen
ole.endresen@oblad.no

TOMTER: «Farlige lengsler –
fornemmelser avRagnhild Jøl-
sen» er tittelen på utstillingen
Helga Bosten åpner i galleri-
rommet på låven på Roås gård
i Tomter, hvor hun bor. Utstil-

lingen omfatter nærmere 20
store tegninger i blandingstek-
nikk med akryl, kull og kritt.

Første gang vi ble kjent med
Helga Bostens Jølsen-bilder
var under Mjærutstillingen i
Ytre Enebakk i desember i fjor.
Da deltok hunmed seks bilder.
Nå har hun utvidet Jølsen-te-
maet til en hel utstilling.

– Interessante kvinneskik-
kelser er blant de temaene
som interesserer meg som
kunstner. Det var i 2008, i for-
bindelse med 100-års marke-
ringen i Enebakk for forfatte-
ren Ragnhild Jølsens død, at
jeg ble oppmerksom på henne.
Siden har hun tatt mye av ti-
den min, sier Helga Bosten.

Utstillingen på Roås gård
åpner lørdag 25. september og
varer til søndag 3. oktober.

Hun tegner
Ragnhild Jølsen

INSPIRERT AV JØLSEN: tatt under Mjærutstillingen i 2009.
Lørdag åpner hun stor utstilling med bare Jølsen-motiver.
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utstillingen

SKULPTURER:
Billedhuggeren
Andrew Barton
stiller ut
skulpturer.


