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Høsten 2018       

 

Kjære kunstvenner! 

VIKTIG: ALLE MÅ VISE MEDLEMSKORT FOR Å KOMME GRATIS INN PÅ MUSEET. 

RESEPSJONSPERSONALET HAR IKKE OVERSIKT OVER MEDLEMMENE. TIPS: LEGG 

INN BILDE AV MEDLEMSKORTET PÅ MOBILEN SOM DU SIKKERT HAR MED DEG. 

Vi håper alle våre medlemmer har hatt fått nyte den strålende sommeren vi har hatt og er opplagte og 

ivrige til å ta fatt på en ny og spennende kunsthøst.  Vi har mye å by på: 

• Skulpturvandring 

• Kunstlunsjene 

• Kunst i offentlig rom – møte med KORO. Foredrag og debattmøte 

• Filmkveld 

• Kunsttur til Firenze 

• Gløggaften 

• Referat fra kunstsafarier 

• Kunstmuseets kuppelkupp 

• Kontingent 2019 og hva bli kontingenten brukt til? Liste over gaver/bidrag 

• Statuer i Stavanger – Broken Column 

• Venneforeningsinformasjon 

• Høstens kunstkalender 

Program for høsten 

Skulpturvandring 

Solveig Fløgstad, som har skrevet boken «Skulpturer i Stavanger» og er medlem av styret i 

Venneforeningen, vil ta oss med på en skulpturvandring på universitetsområdet tirsdag 21 august kl 18 

– 20.  Det er mye flott kunst der, og dette blir en fin anledning til å bli kjent med kunsten.  

Arrangementet er gratis uten påmelding. Vi møtes foran inngangen til treningssenteret SiS på 

universitetsområdet. God parkering like ved. 

 

Kunstlunsjene 

Kunstlunsjene er hver første fredag i måneden og starter kl. 12:00.  Noe å spise eller drikke kan kjøpes 

i kafeen.  Ta gjerne med venner, men disse må betale kr. 50,- for å komme inn på utstillingene. 

7. september: Foredraget «Jæren med malernes blikk» v/Hild Sørby. 
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5. oktober: Omvisning i utstillingen «Kvinne - 1970 tallets feministiske avantgarde». 

16. november: Inger Lund Gudmundson holder kuratoromvisning i utstillingen om Olaf Lange. NB 

Dato   

7. desember: Avdelingsdirektør Hanne Beate Ueland forteller om ny montering av Samling Halvdan 

Hafsten. 

 

Møte med KORO 

Onsdag 12 september møter vi Stine Arnet Høyem, kunstfaglig rådgiver for Kunst i offentlige rom. 

KORO – kunst i offentlige rom – har som hovedoppgave at flest mulige får oppleve kunst av høy 

kvalitet i offentlige inne- og uterom over hele landet.  Stine Arnet Høyem vil fortelle om historikken, 

bakgrunnen til og formålet med KORO.  Hvordan blir valg av kunstverk og kunstnere bestemt?  Og 

hvilke reaksjoner og utfordringer har man i prosessen og etterpå?  Hun vil også presentere eksempler 

på kunst i offentlige bygninger som bl a Statsministerboligen. 

Kunst i offentlig rom har blitt diskutert heftig i Stavanger i vår. I etterkant av Arnet Høyems foredrag 

vil vi ha en paneldebatt med deltakere fra Stavanger; bl a kultursjef Stavanger kommune Arnfinn 

Bjerkestrand, kunstner Natasja Askelund, avdelingsleder SKM Hanne  Beate Ueland og kunstner Siri 

Borge. Vi har leder Rogaland kunstsenter, Geir Haraldseth, tilstede i salen. Debattleder er Ruben 

Steinum, medlem i Norske Billedkunstneres styre 2017 – 2019. 

Her venter vi stort oppmøte fra våre medlemmer.  Arrangementet er gratis.  Og ta gjerne med en venn. 

Det starter kl 1800 og er i auditoriet i Stavanger kunstmuseum. Dørene åpnes en halv time før og det 

er salg av forfriskninger. 

 

Filmkveld  

26 september blir det filmkveld kl 19.00 med en film om kunstneren om Louise Bourgeois. Louise 

Joséphine Bourgeois (født 25. desember 1911 i Paris, Frankrike, død 31. mai 2010.)  Hun var en 

berømt fransk-amerikansk kunstner som ikke minst er kjent for de edderkopplignende skulpturene som 

hun ga tittelen Maman. Disse skulpturene førte til at hun ofte ble omtalt som «Spiderwoman» 

(«Edderkoppkvinnen»). Hun ansees som grunnleggeren av retningen bekjennende kunst 

 

Filmen som det har tatt 14 år å lage, viser mange interessante sider ved Louise Bourgeois dynamiske 

karakter og også noen veldig rørende scener fra livet til denne brilliante og verdensberømte kvinnen 

Tittelen på filmen er. «The Spider, The Mistress and The Tangerine» 

 

Bourgeois studerte matematikk og geometri på universitetet Sorbonne i Paris, før hun gikk over til å 

studere kunst. Senere studerte hun på Académie de la Grande Chaumière og flere andre kunstskoler.  

https://no.wikipedia.org/wiki/25._desember
https://no.wikipedia.org/wiki/1911
https://no.wikipedia.org/wiki/Paris
https://no.wikipedia.org/wiki/Frankrike
https://no.wikipedia.org/wiki/31._mai
https://no.wikipedia.org/wiki/Sorbonne
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The spider sculpture Maman by Louise Bourgeois Locality: Guggenheim Museum Bilbao Spain. 

Bourgeois begynte å lage skulpturer i 1940-årene, etter å ha flyttet til New York City sammen med sin 

amerikanske ektemann Robert Goldwater. Skulpturene hennes fra denne perioden er abstrakte, men 

beslektet med den menneskelige form, og de uttrykker temaer som svik, engstelse og ensomhet. 

Kunstnerskapet hennes er fullt ut selvbiografisk, inspirert av hennes traumatiske oppdagelse i 

barndommen av at hennes engelske guvernante også var elskerinnen til hennes far.  

Sammen med den berømte sveitsiske arkitekten Peter Zumthor utformet hun et monument til minne 

om ofrene for hekseprosessene i Vardø i Finnmark.  Hun har også verk i Samtidskunstmuseet I Oslo. 

Dørene åpnes kl 18.30 og det blir mulighet for kjøp av vin og andre forfriskninger.  Ta gjerne med 

venner, men ikke-medlemmer betaler kr 50.  Gratis for medlemmer. 

 

Kunst tur 2018 
Årets kunsttur går til Firenze i Italia.  På grunn av stor turiststrøm og varme er turen lagt til siste uke i 

oktober, 21.10 – 26.10.  Vi har fly fra Stavanger via Amsterdam til Firenze.  I byen har vi fått en flott 

og kunnskapsrik guide, Catherine Wallerman Huhn. Hun er født i Sverige og oppvokst i Firenze hvor 

hun fortsatt bor.  Catherine er autorisert guide for Firenze og omegn.  Hun vil guide oss på svensk.  

Turen i høst er fulltegnet. Deltakerne vil få tilbud om infomøte før turen.  Reiseledere er Eli Frøyland 

Olsen og Eva Nilsson. 

  Firenze –Ponte Vecchio  

https://en.wikipedia.org/wiki/Louise_Bourgeois
https://en.wikipedia.org/wiki/Guggenheim_Museum_Bilbao
https://no.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vA5gYNiF&id=1778FD9922B93A7CACF31F347B479A287342FE94&thid=OIP.vA5gYNiF2PacY1Pkk1wRngEsCi&q=Firenze+bilder&simid=608021221893605564&selectedIndex=43
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Gløggaften 

Så er det avslutning på kunståret 2018 i Venneforeningens regi med vår årlige Gløggaften onsdag den 

12 desember kl 19.  Vi skal ha gløgg og julekaker, utlodning av kunst og et foredrag.  Tema og 

foredragsholder er ikke bestemt ennå, men det blir sendt ut informasjon i god tid før gløggaftenen. 

 

Kunstsafari 

Styret ser hele tiden etter aktiviteter som kan være interessante for medlemmene.  Disse inviterer vi til 

under tittelen Kunstsafari.  Her er referat fra de to vi hadde i vår. (Invitasjonene går kun ut på email). 

Referat fra til BGE den 2 mai. (John Magnus Nygaard) 

75 medlemmer i Venneforeningen var på omvisning i BGE Contemporary Art Projects og utstillingen 

”Portraits” til Marina Abramovic. Eli Lilleeng Ertvaag ønsket velkommen og orienterte om galleriet. 

Utstillingen til Marina Abramovic var den tredje separatutstillingen siden åpningen i november. BGE 

tok sikte på å ha 6 – 7 separatutstillinger i året og de var stolte over å ha fått til denne utstillingen.  

Brit Christin Anker Paulsen fortalte om utstillingen, om Marinas barndom, oppvekst og liv og om 

hvordan dette har hatt en avgjørende påvirkning på hennes kunst. Sammen med Eli tok hun for seg de 

enkelte verkene, og fortalte om bakgrunnen for dem og hva kunstneren ønsket å fortelle oss og hvilken 

virkning de hadde på den som betraktet det. Marina Abramovic blir kalt performancekunstens mor. 

Men det har kostet, ikke minst helsemessig - av og til med livet som innsats. Vi fikk en svært flott 

omvisning både av Elin og Brit Christin, og vi setter umåtelig stor pris på at de åpner galleriet for oss 

og har et så flott opplegg. 

(foto Helge Endresen) 

Som et apropos til omvisningen ble det etter kunstlunsjen fredag 4. mai vist filmen” The Artist is 

Present” om Marina Abramovic vist for ca. 30 medlemmer.  Det var andre gang filmen ble vist og det 

kom mange positive tilbakemeldinger etterpå, som det også gjorde etter omvisningen på BGE. 

Referat fra KinoKino den 13. juni (Eva Nilsson) 

Vi fikk en hyggelig invitasjon fra gallerimedarbeider Astrid Aasbakk i Galleri KinoKino om å se 

utstillingen «Sweep-Landskip» som 20 medlemmer takket ja til.  
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 (foto Helge Endresen) 

Gallerimedarbeider Astrid Aasbakk forteller om utstillingen.  Verket er Jodie Carey’s Stand   2017. 

Vi ble vist rundt i utstillingen hvor kunstnerne tema er utforsking av naturen/landskapet etter spor av 

mennesker.  Det er brukt installasjoner, video, skulptur og maleri. Den svenske kunstneren Marte 

Johnslien utforsker kombinasjon leire/stål og hvilken påvirkning materialene har på hverandre ved 

varme.  Den japanske kunstneren Hanae Utemura har refleksjoner rundt store katastrofer; tsunami og 

atombomber – og deres ødeleggelse av jorden. 

(foto Eva Nilsson) 

Hanae Utamura – Inverted Horizon 2011 

En videoinstallasjon gav oss et godt bilde på hvordan opptegnede grenser i sanden ble helt ødelagt når 

tsunamiens ødeleggende ringer ble tegnet opp.  Den sør afrikanske kunstneren Jenna Burchell var 

representert med «Songsmith – Cradle of Humankind» - en sten funnet der hvor man mener det første 

mennesket ble til, en sten med lyd satt til.  Betagende. 
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(foto Eva Nilsson) 

Songsmith – The Cradle of Humankind – Jenna Burchell 

Det var 12 kunstnere representert på utstillingen som var kuratert av Roberto Ekholm.  Astrid Aasbakk 

gav oss en grundig innføring i kunstnernes tanker og meninger med verkene.  Tusen takk til henne og 

KinoKino for en spennende utstilling. 

 

Kunstmuseets Kuppelkupp 

Kunstmuseet arrangerer høstens Kuppelkupp på følgende datoer: (Info om tidspunkt kommer på 

email) 

20 september 

I samarbeid med Kapittelfestivalen inviterer kunstmuseet til et Kuppelkupp hvor samhold og 

feminisme vil stå sentralt. 

4 oktober 

Vi feirer Kitty Kiellands 175-årsdag og inviterer til et variert program med foredrag ved Inger M. L. 

Gudmundson og gjensyn med Kittys malerier.  

22 november 

Hva er transporteringsdans? Kunstner Martin Slaatto gir deg et nytt syn på din egen kropps 

muligheter. Foredrag om Olaf Lange ved Arnhild Sunnanå. 
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Kontingent for 2019  

Som vedtatt på Venneforeningens årsmøte er kontingenten etter mange år med samme sum, nå øket til 

kr 250 for studenter og pensjonister, enkeltmedlemmer kr 450,- og kr 700 for familiemedlemskap.  Det 

vil gjøre at Venneforeningen kan øke støtten vår til kunstmuseet.   

 Hva kontingenten blir brukt til? 

I forbindelse med kontingent økningen viser vi nedenfor en oversikt over Venneforeningens gaver 

og/eller bidrag gitt til kunstmuseet gjennom de årene Venneforeningen har eksistert. Venneforening 

støtter kunstmuseets virksomhet på ulike måter, blant annet er det gitt bidrag til innredning av 

bibliotek, skilt, montre, innramminger, høyttaleranlegg, prosjektering av ny foaje, leie av AV utstyr og 

støtte til utstillingsåpningene.   

Det viktigste bidraget er at Venneforeningen hvert år gir midler til innkjøp av kunst til kunstmuseets 

samling. Her følger en oversikt over hvilke kunstverk venneforeningen har kjøpt eller bidratt til at har 

blitt kjøpt inn til kunstmuseets samling. Innkjøp skjer til enhver tid i samråd med kunstmuseets 

innkjøpskomité.  

I tillegg bruker vi litt penger på arrangementer for medlemmene, f eks når vi har tilreisende 

foredragsholdere. 
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Gaver/bidrag til innkjøp av kunst 

(Foto Maj Johannessen) 

1992: Roald Kyllingstad: Tårnbygging       

 1993: Terry Nilsen Love: Green Square, maleri og Shuffle, maleri 

1994: Andreas Bøe: Mor 

1994: Michael O’Donnell: Two Black Flags 

1995: Jan Groth: Tegn 1, 1971-72, gobelin 

 

(foto Maj Johannessen) 
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1996: Aase Texmon Rygh, Møbius, skuptur 

(Ukjent fotograf) 

1996:Aase Texmon Rygh: Møbius, skulptur   

1997 -2002: Bård Breivik, årlige avdrag til innkjøp av Skara Brae, skulptur 

 (Foto Fredrik Matre) 

1999 Innkjøp av flygel basert på salg av grafikk 

2003: Sokkel til Magnus Vigrestads skulptur Barbarkvinnen 

2003: Hugo Frank Wathne: Tyren, skulptur 
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2004: Ukjent kunstner: Ladegård, maleri 

2005: Støttet utgivelsen av «Fragmenter Lars Hertervig»: Bok 

2006: Per Dybvig: Zwei Männer II: Tegning 

(Foto Maj Johannessen) 

2007:  Jan Groth: Komposisjon, maleri 

2008: Bidrag til glassdører til Hafstensamlingen 

2009: Mette Tronvoll: Rena 10, Foto 

(Foto etter Mette Tronvoll) 
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2010: Roald Kyllingstad: Gemini, pastell 

2011. Mona Orstad: Noice and Silence, maleri og Avgang før dagen gryr, maleri 

(foto 

Mona Orstad) 

2012: Kitty Kielland: Slåttonn på Kvalben, maleri 

 

(Foto Blomquist) 
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2013: Kenneth Varpe: Dilutions – delutions, video 

(Foto Kenneth Varpe 

2014: Ren Shulen: 20 fotografier fra serien Modelarbeider 

(Foto Maj Johannessen) 

2015: Sandra Vaka Olsen: Dive Skin og Dive Skin, foto 

2016: Jan Groth: Maleri 

(Foto Bruun Rasmussen DK) 
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2017: Trond Hugo Haugen: Et riksportrett 2014 (Etter Eidsvold bildet 1814) 

 

          (Foto André Severin Johansen) 

 

Statuer i Stavanger -  

”Broken Column” av den britiske kunstneren Sir Antony Gormley 

Rundt omkring i Stavanger finner vi 23 statuer i sandblåst jern, ofte kalt ”jernmennene” eller ”de 

rustne menn”. De er identiske avstøpninger etter kunstnerens kropp, men stilisert og formet med jevne 

kurver. Den rustne overflaten er et resultat av en lengre, kontrollert prosess. Alle skulpturene er laget 

1,95 meter høye, men plassert slik at de danner en imaginær søyle over havet fra Stavanger 

kunstmuseum (SKM) til Stavanger Havn. Derfor er noen i helfigur, mens andre står bare delvis over 

bakken. Alle statuene er vendt mot nord.  

Antony Gormley (f.1950) hadde et lignende prosjekt på Solastranden i 1997. Det kalte han”Another 

Place”. Mange husker de 100 jernmennene som”kom opp fra sanden” i enden av rullebanen, ”gikk” 

over stranden og ut i sjøen. Kunstneren tenkte på flo og fjære og menneskets forhold til naturen. 

”Another Place” er i dag en fast installasjon på Crosby Beach nær Liverpool.   

Etter suksessen på Sola fikk vi skulpturprosjektet ”Broken Column” takket være et privat initiativ.  

Det ble finansiert med støtte fra Christian Bjelland, Ådne Kverneland og Stavanger kommune. Den 

første ”jernmannen” kom på plass inne i SKM 1999, og den siste på et skjær ved Natvigs Minde i 

2003. Opprinnelig skulle det være en midlertidig installasjon, men det diskuteres om den kan bli 

permanent.   

Skulpturenes plassering: http://www.stavanger-guide.no/maps/maps_other/broken_column.pdf 

http://www.stavanger-guide.no/maps/maps_other/broken_column.pdf
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Plasseringen etter høyde:.  

Statue nr 1:   Stavanger kunstmuseum: Full størrelse:  41,41. moh 

Statue nr 2:   Mosvannsparken, ved Madlaveien:  41,41m -1,95 m = 39,35 moh 

Statue nr 23: Natvigs Minde, på et skjær: 0,46 moh 

 

 

 

 
Jernmannen på Kirkegårdsveien                                        (foto Solveig Fløgstad) 
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Venneforeningens styre: 

Leder: John Magnus Nygaard, jomagnyg@online.no;  

Nestleder: Eli Frøyland Olsen, eli.froyland.olsen@gmail.com,  

Kasserer Torill Synnøve Lura, torillsl@me.com,  

Sekretær Helge Endresen, hedagendre@gmail.com, 

Medlemsregister: Solveig Fløgstad, solveig.flogstad@lyse.net  

Medlemsinformasjon og LARS: Eva Nilsson, eva.nilsson@lyse.net. 

 

 

 

 

HUSK – 10% på kjøp i museumsbutikken 

Alle foreningens medlemmer får 10% på kjøp i museumsbutikken, men kun mot 

fremvisning av medlemsbevis.  Dere har sikkert blitt fristet av alle de flotte gaveartiklene og 

bøkene! Og det kan jo være gaver til en selv – ikke bare til andre.  Kom og la deg friste!   

 

 

 

” ELEKTRONISK INFORMASJON” 

Har du e-postadresse?  Har vi fått den? Jo flere e-postadresser vi får, jo mer porto sparer vi 

ved utsendelser, og vi har flere penger til å støtte kunstmuseet med. Vi vil minne om at 

melding om endring i adresse, e-mail adresse eller annet, kan gjøres til Stavanger 

kunstmuseums resepsjon, til kunst.venneforeningen@museumstavanger.no  eller til 

eva.nilsson@lyse.net. Telefonnummer til Stavanger kunstmuseum er: 51 84 27 00. 

Vår hjemmeside finner du under Stavanger kunstmuseums hjemmeside. Adressen er:  

http://stavangerkunstmuseum.no/venneforeningen 

Vi legger lenke til LARS ut på hjemmesiden slik som vi også har gjort med tidligere nummer. 

Redaktør av LARS er Eva Nilsson så eventuelle klager, innlegg, forslag kan sendes til henne. 

Har du ikke fått betalt kontingenten? Da kan du hente en giro med medlemskort i kunstmuseet eller gi 

oss beskjed så sender vi en giro til deg! 

mailto:jomagnyg@online.no
mailto:eli.froyland.olsen@gmail.com
mailto:torillsl@me.com
mailto:hedagendre@gmail.com
mailto:solveig.flogstad@lyse.net
mailto:kunst.venneforeningen@museumstavanger.no
mailto:eva.nilsson@lyse.net
http://stavangerkunstmuseum.no/venneforeningen
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HØSTENS KUNSTKALENDER - Husk medlemsbevis 
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 AUGUST 
 Tirsdag 21.08   

Skulpturvandring på universitetsområdet kl 18.00 -20.00 

Omviser Solveig Fløgstad 

 

 

SEPTEMBER 

 Fredag 7 september Kunstunsj kl 12.00 

«Jæren med malernes blikk» v/ Hild Sørby 

Onsdag 12.9 kl 19.00  

Foredrag og paneldebatt: KORO – Kunst i offentlige rom 

Torsdag 20.9 

Kuppelkupp i samarbeid med Kapitelfestivalen 

Onsdag 26.9 kl 19.00  

Filmkveld Louise Bourgeois, kanadisk/amerikansk kunstner 

 

OKTOBER 

 Fredag 5.10 Kunstlunsj kl 12.00 

Omvisning i utstillingen «Kvinne – 1970 tallets feministiske 

avantgarde» 

Torsdag 4.10 

Kuppelkupp med feiring av Kitty Kiellands 175 årsdag. 

Kunsttur til Firenze 

21.10 – 26.10. 

 

NOVEMBER 

 Fredag 16.11 Kunstlunsj kl 12.00 NB Dato 

Inger L.M. Gudmundson har kuratoromvisning i utstilling av Olaf 

Lange. 

Torsdag 22.11 

Kuppelkupp Hva er transporteringsdans? 

 DESEMBER 
 Fredag 7.12 Kunstlunsj kl 12.00 

Hanne Beate Ueland orienterer om den nye monteringen av Samling 

Halvdan Hafsten. 

 Onsdag 12.12 Kl 19.00 

Gløggaften med kunstutlodning og foredrag. 

  

 

 
 


