Ruth Roland
Ruth Roland er en billedkunstner som arbeider med mange uttrykksformer.
I vårt galleri er det grafiske verk vi viser av henne - monotypi, tresnitt,
koldnål og etsning. Hun er født i 1960 og har sitt virke på kulturtunet ved
Blakstad sykehus.
Ruth Roland er en særegen kunstner som i mye av det hun skaper er opptatt av sin egen kjærlighet
til livet – de mange små ting som skaper minner fra en forgangen tid. Som hun sier selv kan dette
være minneblink av «en sving i veien som minner om noe jeg nesten har glemt, de første raklene
om våren, duften av barnet, en kvinne som går over veien, møtet mellom to fager. Og mye, mye
mer.»
Ruth Roland har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt ved enda flere gruppe- og kollektivutstillinger. Hun er også antatt ved Høstutstillingen fire ganger.
Utdannelse:
•
Statens Kunstakademi 							
•
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo,
grafikk hovedfag 								
•
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo,
maleri, diplom 								
Innkjøpt av (i utvalg):
•
Utenriksdepartementet
•
Borre kommune
•
Blakstad sykehus
•
Sykehuset Innlandet, Gjøvik
•
Asker kommune
•
Trondheim kommune
•
Haugesund Billedgalleri

1989 - 1995
1988 - 1989
1980 - 1984

Undervisning:
•
SHKS, Oslo, Institutt for rader og litografi, høyskolelektor
•
Asker Kunstskole, vikar 									
•
Høyskolen i Vestfold 									

1997 - 98
2004
2005

Oppdrag:
•
Gyldendal, illustrasjon til bokomslag 						
•
Union Drammen, innkjøpt til leilighetsprosjekt 				
•
NCC innkjøp til politihuset Asker og Bærum 				
•
Høyskoleforlaget, illustrasjon bokomslag 					
•
Kunstklubben 											
•
Raderklassen 100 år, grafikkmappe 						
•
Vagant, illustrasjoner 									
•
Trykk i opplag 100 eks for Foreningen for Grafisk Kunst 		

2010
2009
2009
2007
2009, 07, 05
2001
2000
1995

Priser og utmerkelser:
•
Archesprisen 											
•
Høstutstillingen i Asker 									

1994
2002

Annen relevant virksomhet:
•
Medstyrer av Galleri Blakstad, Asker 						
•
Medstyrer av galleri m3, Oslo 							

2002 - 2011
1997

Medlemskap:
•
Landsforeningen Norske Malere
•
Billedkunstnerne i Oslo og Akershus
•
Norske Billedkunstnere
•
Norske Grafikere
Verv:
•
Styremedlem Akershus Kunstsenter 						
•
Styremedlem, Galleri Trafo, Asker 						
•
Styremedlem KEM 									
•
Styreleder Norske Grafikere 								
•
Styremedlem, Norske Grafikere 							
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03 - 07
03 - 07
01 - 03
99 - 01

