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Julemarked og utstilling i Fabrikken
Separatutstilling med Solveig 
Reigstad, marked og julegaver 

i i Fabrikken i Heggedal

Reigstad debuterte i 1974 etter å ha fullført utdanning ved 
Bergen Kunsthåndverkskole og Statens Håndverk- og 
Kunstindustriskole i Oslo med maleri som hovedfag.

Hun er opptatt av farge, både klangen i fargen og valørene 
og vil gjerne gi oss et ”fargetrøkk”.

Bildene hennes forteller ofte en historie og de har et lekent 
uttrykk. Mange av bildene er svært detaljrike og de setter 
virkelig fantasien i sving.

Hun har hatt flere styreverv bl.a i Østlandsutstillingen, Oslo 
Bildende Kunstnere og Oslo kommunes utsmykkingsfond.
Medlem av Norske Billedkunstnre (NBK) og Landsforeningen 
Norske Malere (LNM).

Kunstfabrikken Heggedal 16. november 2014





STILLER UT: Nylig åpnet utstillingen «Forestillinger» på Galleri Strand i Øvre Langgate. Det 

er den anerkjente maleren Solveig Reigstad som presenterer sine nye bilder.

KULTUR BYAVISA TØNSBE R G  14. mai 2014

” Jeg jobber ofte lag på lag,
vil at maleriet skal «bevege
seg», litt være - ikke være .

Solveig Reigstad



Lar fargene tale

KULTUR BYAVISA TØNSBE R G  14. mai 2014

Nylig åpnet utstillingen
«Forestillinger» på Galleri
Strand i Øvre Langgate. Det
er den anerkjente maleren
Solveig Reigstad som presenterer
sine nye bilder.

ESPEN JØRGENSEN tekst og foto

Reigstad er svært glad i sterke og 
levende farger, noe hennes mange 
arbeider vitner om.
– Jeg er veldig opptatt av farge, 
klangen i fargen og valørene. Vil 
gjerne gi folk et fargetrøkk. Jeg liker å 
«leke» med motivene og å fortelle 
historier. Jeg jobber ofte lag på lag, vil 
at maleriet skal «bevege seg», litt
være - ikke være, sier Reigstad.

Er tro mot maleriet

I en digitalisert virkelighet har mange 
snakket om maleriets død. Nye

uttrykksformer, basert på nye 
verktøy, har avfødt et spekter av 
muligheter innenfor et teknologisk 
mangfold. Konsepter, videokunst, 
installasjoner og nye reproteknikker 
dominerer på mange måter dagens 
kunstscene og er en konsekvens av 
dette. Det er selvfølgelig ikke noe galt 
ved det, kunsten speiler samfunnet 
og samfunnet
gjenspeiles i kunsten, mener gallerist 
Kjell Strand.

–Solveig Reigstad har vært tro mot 
maleriet som formuttrykk og medium. 
Med referanser til Midtøstens 
billedtradisjon og den europeiske ny-
ekspresjonismen har hun funnet 
maleriske løsninger som forener en uttalt 
koloritt med enkle figurformer som
hovedbestanddeler. Bildene inneholder 
subtile stemninger hvor 
sekunddærfarver,

for eksempel oransje, grønt og 
lignende, kjennetegner et mollstemt 
maleri. En ekspresjonistisk palett, 
men i et avstemt samspill, gir bud om
en reflektert malers individuelle
uttrykksform. Solveig Reigstad 
arbeider altså i en tradisjon hvor 
kunstneriske problemer stadig 
forsøkes løst på nye måter. Hun
bidrar selv gjennom sin kunst
til å forløse slike problemstillinger
og arbeider dermed aktivt, gjennom 
egen kunstnerisk praksis, for maleriets
rehabilitering på en 
teknologidominert kunstscene,
sier en engasjert gallerist.



KULTUR BYAVISA TØNSBE R G  14. mai 2014

Skal undre seg
Reigstad forteller at hun
ønsker å fortelle historier ved
hjelp av sine malerier.
Jeg vil at folk skal stoppe
opp litt og gå inn i bildet.

Det er meningen at de skal
tenke seg litt om og undre seg,
sier hun smilende. Reigstad
forteller at hun ser på seg
selv som en maler ikke kunstner.
Hun er utdannet ved
Bergen Kunsthåndverkskole,
Statens Håndverks- og
Kunstindustriskole, Oslo,
avdeling maleri Statens
lærerhøyskole i forming og
Oslo Tegne- og Maleskole.
Hun har også undervist i tegning,
form og farge i flere år.

Reigstad har opp gjennom
årene hatt en lang rekke separatutstillinger,
blant annet ved
Galleri Gimle i Oslo og Galleri
Oslo Bildende Kunstnere.

Utstillingen som er en
salgsutstilling, åpnet 10. mai
og står til 1. juni. 2014.

espen@byavisatonsberg.no

FORESTILLING, MEN 

HVORFOR?: Er 

tittelen på dette fargesterke 
maleriet som er ett av mange nye 
som stilles ut.

mailto:espen@byavisatonsberg.no


Galleri KS Kjell Strand, Tønsberg, mai 2014

I en digitalisert virkelighet har mange snakket om maleriets død. 
Nye uttrykksformer, basert på nye verktøy, har avfødd et spekter 
av muligheter innenfor et teknologisk mangfold. Konsepter, 
videokunst, installasjoner og nye reproteknikker dominerer på 
mange måter dagens kunstscene og er en konsekvens av dette. 
Det er selvfølgelig ikke noe galt ved det, kunsten speiler 
samfunnet og samfunnet gjenspeiles i kunsten o.s.v.

Solveig Reigstad har vært tro mot maleriet som formuttrykk og 
medium. Med referanse til Midt-østens billedtradisjon og den 
europeiske ny-ekspresjonismen har hun funnet maleriske 
løsninger som forener en uttalt koloritt med enkle figurformer 
som hovedbestanddeler. Bildene inneholder subtile steminger
hvor sekunddærfarver, f.eks. orange, grønt osv., kjennetegner et 
mollstemt maleri.

En ekspresjonistisk palett, men i et avstemt samspill, gir bud om 
en reflektert malers individuelle uttrykksform. Solveig Reigstad 
arbeider altså i en tradisjon hvor kunstneriske problemer stadig 
forsøkes løst på nye måter. Hun bidrar selv gjennom sin kunst til 
å forløse slike problemstillinger og arbeider dermed aktivt, 
gjennom egen kunstnerisk praksis, for maleriets rehabilitering på 
en teknologidominert kunstscene.

Kjell Strand
Gallerist













Odalsnytt – artikkel fra Odalsportalen   Page 2 of 2







- Jeg ønsker folk skal få en god følelse når de ser bildene 
mine, sier Solveig Reigstad. Denne gangen er hun tilbake 
for å stille ut kunsten sin både for pasienter og ansatte.











og utstillinger på heltid. Men der stopper likheten. Det typiske for 
sommerutstillingen i Galleri Soon frem til 8.juli er to meget selvstendige 
uttrykk som utfyller hverandre i samme rom.
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MOSS-AVIS 25.06.2007



MOSS-AVIS 25.06.2007



Painting by Solveig Reigstad and ceramics by Laila Baadstø.

Near Moss is the idyllic little village of Son, next to the Oslo fjord. 
Here several artists have their galleries and summertime is their 
high season.

Today we visited Galleri Soon where a joint exhibition by Solveig
Reigstad and Laila Baadstø made me happy.

The colours really fit my mood. In particular I liked this painting 
and the ceramic blue bowl next to it. If I had the money, I would 
have bought the two of them together and then built my 
livingroom around it - perhaps.......

SATURDAY, JUNE 30, 2007

Art exhibition in Son



Solveig Reigstad og Tone Solheim i 

Stavern

Denne novemberhelgen blir det sol ute og sol inne i smilehullet 
Stavern. Solen inne tar to blad soler seg av. Billedkunstner 
Solveig Reigstad med fargesterke oljemalerier og Tone Solheim 
med sine tyrkiske kelimtepper.

Solveig Reigstad, utdannet 
billedkunstner fra Oslo, som har 
undervist i malerkunst i en årrekke. 
Sist sommer holdt hun 
separatutstilling i Son og opplevde 
at samtlige malerier ble blåst bort 
på no time. Til Stavern kommer hun 
med en rekke oljemalerier, noen 
collager med julemotiver, ikke minst 
«trendy» engler, men samtlige utført 
med kraftige farger.

- Jeg er opptatt av farger, og liker 
heller ikke for mye jåleri og stash
rundt utstillingene, forsikrer hun 
og legger til at hun med det 
blant annet mener at 
kunstinteresserte skal kunne ha 
mulighet til å skaffe seg et 
originalmaleri uten å pantsette 
hus og hytte.

- Mange av bildene mine står 
koloristisk godt til teppene, og et 

par av motivene er også fra siste 
sommers opphold på 
Citadelløya, forteller hun.

Utstillingen åpner i dag, men 
avsluttes allerede i morgen.

Kjeld-Willy Hansen
33 16 30 36 – kjell-willy.hansen@op.no

mailto:kjell-willy.hansen@op.no




Lokalavisen Frogner









Fredag 23. februar 2001 – Galleri OBK



Klassekampen fredag 23. februar 2001:















2000 – Galleri NK, Lillehammer





1996 – Rakkestad Kunstforening









Hard start for
Fosenstipendiat

F-F: GURIR0NNING

BJUGN: Arets Fosenstipendiat
Solveig Reigstad fikk et heller 
ublidt møte med Fosen. En kra
kilsk måse bragte henne ut av 
balanse sa hun syklet seg om kull 
og slo ryggen etter bare få dager 
her.
Likevel stilte bun opp på vel
komstarrangement, og på vegne av 
0rland/Bjugn kunstforening kunne 
Ada Schwabe Einarsen ønske 
henne hjertelig velkommen hit.

Stipendiaten skal bo i Bjugn, 
og feste sine inntrykk til 
papiret i løpet av sommeren. 
Til høsten blir arbeidene 
utstilt.
- Jeg er allerede kommet godt i 
gang med både med akvareller 
og pastellkritt, sa den uheldige 
kunst neren etter bare tre dager 
på Fosen.
Vi far bare håpe at møtet med 
den lite gjestfrie måsen ikke 
ska per altfor store problemer 
for den kunstneriske   
utfoldelsen   videre
utover sommeren.



Fosna-folket, fredag 28. juli 1995

Da Røyskattlia
ble modell



INSPIRERT AV KLAKKEN: Årets Fosen-stipendiat Solveig Reigstad lot seg 
inspirere av utsikten mot Klakken.

F-F: GURIR0NNING
BJUGN: Det vesle, røde huset i
Røyskattlia hadde vel knapt
trodd at det skulle bli modell
på sine gamle dager. Men da
arets Fosen-stipendiat, Solveig
Reigstad, flyttet inn over dalen
og regnet silte ned dag etter
dag ble Røyskattlia malt i
stadig skiftende lys og farger.

- Jeg bar ikke kommet meg så
mye rundt, for jeg bar ikke bil.
Men på en måte synes jeg det
er å kaste bort tida, å reise
rundt å lete etter motiver, når
jeg bar så flotte motiver rett
utenfor kjøkken-vinduet Da
tror jeg det er bedre å
konsentrere seg om det man
ser foran seg, smiler Solveig
Reigstad.
Røyskattlia er blitt festet til
lerret med olje og til rispapir
med akvarell.
- Jeg har snart brukt opp alt
papiret mitt. Lyset er jo så
fabelaktig her litt lenger nord,
det at det er lyst langt utover
kveldene er belt spesielt De
første ukene bodde jeg ute på
Karlestranda, og da jobbet jeg i
ett sett, ofte ti-tolv timer om
dagen.

Det er egentlig mye disiplin og
hardt arbeid med det å være
kunstner, spesielt når jeg jobber
med oljemaleri. Det er en prosess
man skal gjennom. Jeg er opptatt av
far ger og klanger i motivene, og jeg
jobber svært lite symbolsk. Det er
som regel ikke mer i bildene enn
det folk ser. Men hvis betrakteren
kan lese inn betydninger i bildet er
det også belt greit.

Det høres kanskje ut som en klisje,
men for oss byfolk er det en belt
egen opplevelse dette å våre så
nær naturen over tid. Det er så
vanskelig å jobbe i Oslo om
sommeren, så jeg er glad for at jeg
fikk et slikt stipend, sier Solveig
Reigstad.

Opptatt av kunstpolitikk
De lokale kunstforeningenes
stipender har altså en misjon?
Ja, det vil jeg absolutt si, det er
oftest ute i lokalmiljøene at folk er
interessert i kunst.
Kunstforeningene gir oftere en
mulighet til å se bilder, til erfaring
med kunst og innsikt i å tolke
bildene. I tillegg er det artig for oss
som får disse stipendene. Å få
direkte kontakt med et publikum.
Man blir møtt med en belt annen
interesse her. I Oslo er det bare
noen få gallerier og enkelte kjente
kunstnere som tiltrekker seg

oppmerksomhet fra journalister og 
publikum, sier Solveig Reigstad, 
som også bar engasjert seg i fag
foreninga Norske bildende 
kunstnere (NBK).

Kunne også det offentlige gjort mer 
for kunsten?
Ja, belt klart. Men det viktigste er 
vel at vi kunstnerne kommer på 
banen og engasjerer oss, vi bar 
2000 medlemmer i NBK. Vi må 
begynne i det små og fremme noen 
konkrete krav. Aksjonen mot de 
nye skattereglene fikk stor 
oppmerksomhet, og nå er vi i gang 
med en atelieraksjon. Vi synes at 
det offentlige kan stille atelier til 
disposisjon for unge og uetablerte 
kunstnere. Muligheten for å få stilt 
ut stopper ofte på at det er så dyrt å 
leie atelier, sier bun.

Etter seks uker i et regnvått 
Posen setter Solveig Reigstad 
nesa hjemover igjen til et nytt og 
bitte lite barnebarn.

Regnet gjør meg ikke så mye, men 
fuglene er fiendtlige her.

- Å?
Ja, først syklet jeg jo på en måse 
og fikk muskelstrekk i ryggen. 
Et par dager senere kom det en 
skjære og stjal gulfargen fra 
akvarellskrinet rett for nesen på 
meg. Kanskje den trodde det var 
gull?





Side 3

1994 - bryggeutstilling på Rågvåg





1993 - Holmestrand Kunstforening



1993 - Holmestrand Kunstforening



1993 - Variert kunst i Legatgården

Solveig Reigstad stiller ut i Legatgården fra lørdag. Her 
er et slottsmotiv med stilleben-karakter.



1993 - Variert kunst i Legatgården



1991



galleri

GIMLE
Bygdøy alle 57 - 0256 Oslo 2
Tel. (02) 43 43  78

PRESSEMELDING.
----------------------

I perioden 30.11. - 22.12.1991, vil GALLERI GIMLE vise en 
maleriutstilling med kunstneren SOLVEIG REIGSTAD.
Dette er hennes debut-utstilling . 
SOLVEIG REIGSTAD er født 15.06.1949.

SOLVEIG REIGSTAD tar utgangspunkt i det figurative, og arbeidene bærer preg av enkelhet, 
harmoni og ro, som fremtvinger en 
bevisstgjort nærhet .

I motsetning til tidligere arbeider, handler det ikke lenger om 
eksprementell nyskjerrighet hvor langt man kan tøye kontraster og format.

Forenklingen, ønsket om en overordnet ro, er gjennomgående i alle SOLVEIG REIGSTADS nyere 
arbeider. - En ro og enkelhet, som gjennom sin komposisjon, sitt formspråk og sitt fargevalg 
samtidig danner en naturlig spenning.
SOLVEIG REIGSTADS malerier, fremkaller en bevissthet om et lavmlt og ekte budskap .

VELKOMMEN TIL ÅPNING
30.11, KL. 12.00.

SOLVEIG REIGSTAD er å treffe på galleri GIMLE tirsdag 26.11.91. 
TLF.: 434378 galleri GIMLE
TLF. : 196245 privat .

Med hilsen galleri GIMLE 
Grethe Holst Jahnsen.



1974 – Galleri Henrik, Eidsvoll

De to debutantene Solveig Reigstad og Torkill Haugland 
foran noen av bildene på utstillingen



1974 – Galleri Henrik, Eidsvoll



Selvportrett


