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Ruths første utstilling
Ruth Danielsen er ny leder i Halden Kunstforening. I helgen åpnet hennes første utstilling,
med blant andre kunster Bjørn O.K. Langeland.
aV STEINAR OMAR ØSTLI

For den nyvalgte lederen av
Halden Kunstforening er det
nesten like spennende å arrangere sin første utstiling,
som det er for en ung kunstner
å debutere.
Booket ut 2010
– Jeg har vært med i styret i ett
år, så jeg er ikke helt fersk, forteller Ruth Danielsen. Halden
Kunstforening tar mål av seg
til å arrangere tre utstillinger
hvert år i galleriet i Rød Herregård. Foreningen som har fått
til en avtale med galleriet, har
booket plass helt ut 2010. Så
planene er langsiktige.
– Vi gjør dette på dugnad,
noe som gjør at vi stort sett
nøyer oss med å holde åpent i
helgene, forteller Ruth Danielsen.
Forsommerens salgsutstilling vises lørdager og søndager
fram til 8. juni. Tre kunstnere er
på plass. For kunstforeningen
er det et poeng å vise profesjonelle kunstnere, samtidig som

de også gjerne åpner dørene
for kunstnere i etableringsfasen.
Tre kunstnere
Bjørn O. K. Langeland hadde
sin første utstilling i Halden
i 1975, men det er første gang
han er i galleriet på Rød.
– En vil vel si at jeg maler abstrakt og lyrisk. Ofte kan det bli
landskapsmotiv i bildene, selv
om det ikke er en bestemt plan
fra starten, smiler maleren.
Han er i ferd med å henge opp
noen av sine i underkant av 20
verker. Det blir om lag 50 verker til sammen, fordelt på de
tre kunstnerne.
Ruth Danielsen forteller om
kunstneren Heidi Fosli at hun
debuterte i 2006. Heidi Fosli
maler figurativt, med abstrakte
trekk.
OM Anne N. Grobstrok kan
en si at hun maler figurativt,
men ikke realistisk.
Utstillingen er apen for alle.
Den er gratis, men bildene er
til salgs.
omar@ha-halden.no

Ruth Danielsen som er leder i Halden Kunstforening, og kunstneren Bjørn O. K. Langeland i galleriet
ved Rød Herregård. 
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