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Ragnvald Eikeland 100 år (1921-1960)  - 
jubileumsutstilling i Haugesund billedgalleri 
 

Haugesund billedgalleri har gleden av å invitere til åpning av jubileumsutstillingen for 

kunstneren Ragnvald Eikeland, fredag 10. september kl. 18:00. Utstillingen åpnes av ordfører i 

Vindafjord kommune Ole Johan Vierdal, musikalsk innslag av Haugesund spelemannslag og 

forfriskninger. Alle hjertelig velkommen! 

I år er det 100 år siden billedkunstneren Ragnvald Eikeland (1921-1960) ble født og det 

markeres med en stor jubileumsutstilling i Haugesund billedgalleri. Fra familiegården i Øvre 

Vats malte han sine fargesterke og kraftfulle malerier inspirert av de vakre omgivelsene og 

menneskene rundt ham. Eikeland var ikke redd for å eksperimentere med nye stilarter, og 

maleriene hans beveger seg uanstrengt i det store spennet mellom det naturalistiske og det 

abstrakte. Til tross for et alt for kort liv etterlot han seg et imponerende stort antall maleriet i 

et originalt og kraftfullt uttrykk som fortsatt begeistrer og forundrer publikum den dag i dag.  

Utstillingen inneholder arbeider fra hele kunstnerskapet. Ut over verk fra egen samling viser 

utstillingen svært mange innlånte arbeider fra privatfolk, firmaer og offentlige institusjoner.  

«Det gjør inntrykk å se så mange arbeider av Ragnvald Eikeland samlet på ett sted», sier 

gallerileder Grethe Lunde Øvrebø. «Med utstillingsprosjektet har vi lykkes med en av 

kjerneoppgavene til museet som er å samle inn og formidle kunst og kunnskap om 

profesjonelle kunstnere i regionen vår. Det er et viktig stykke lokal kunst- og kulturhistorie som 

nå formidles til nye generasjoner Haugalendinger.» 

Til utstillingen utgis en katalog med utvalgte bilder av Ragnvald Eikeland og en artikkel skrevet 

av gallerileder Grethe Lunde Øvrebø. Det er også anledning til å kjøpe postkort med motiv av 

bilder signert Ragnvald Eikeland. 

Stort formidlingsopplegg – nye generasjoner blir kjent med Ragnvald Eikeland sin kunst 

Haugalandmuseet formidler kunnskap og opplevelser til hele regionen i form av utstillinger, 

formidlingsopplegg og ulike arrangement. Formidler Martha Ådland har utarbeidet et 

formidlingsopplegg om Ragnvald Eikeland sin kunst for 5. – 10. trinnet i Vindafjord kommune. 

Hele 10. trinnet i Haugesund besøker også utstillingen. Elevene inviteres til samtale i 

utstillingen og malerverksted. Elevene eksperimenterer med farger og lærer hvordan de kan 

bruke dem som visuelle virkemiddel. 



Formidlingsavdelingen i Haugalandmuseet har også utviklet et tilbud til institusjoner og 

grupper i skolen med tilrettelagte behov. GLIMT – er et gratis tilbud med ulike aktiviteter i 

museumsavdelingene utover høsten. Også her får deltakerne se jubileumsutstillingen og delta 

i et malerverksted som tar utgangspunkt i bildene til Ragnvald Eikeland.  

 

Utstillingen er produsert av Haugalandmuseet-Haugesund billedgalleri: 

Prosjektgruppe: 

Prosjektleder og kurator: Grethe Lunde Øvrebø 

Forprosjekt: Monica Haugan 

Formidler: Martha Ådland 

Konservator: Elena Santamarina 

Utstillingstekniker: Keith Kleppe 

 

Utstillingen åpnes fredag 10. september kl. 18:00 i Haugesund billedgalleri og står til og med 

12. desember 2021. 

For mer informasjon kontakt leder Haugesund billedgalleri, Grethe Lunde Øvrebø: 

glo@haugalandmuseet.no, mobil 90 88 16 65 

 

Foto: Ragnvald Eikeland: Fem kvinner, 1954, olje på lerret, 153,5 x 188 cm. Eier: 

Haugalandmuseet-Haugesund billedgalleri. Foto: Njål Lunde/Haugalandmuseet 
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