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Høsten 2019       

 

Kjære kunstvenner! 

Sommeren er over og vi gleder oss til å ta fatt på en ny kunsthøst.  Her har dere høstprogrammet vårt.  

Det er mye å glede seg til: 

• Skulpturvandring 

• Kunstsafari 

• Kunstlunsjene 

• Kunstnerpresentasjon 

• Filmkveld 

• Årets kunsttur – 2019 

• Kunstmuseets kuppelkupp 

• Referater fra skulpturvandring og kunstsafari 

• Venneforeningsinformasjon 

• Høstens kunstkalender  

 

Skulpturvandring 

Vi har fått mange henvendelser om å gjenta vandringen gjennom UiS området, og Solveig Fløgstad vil 

ta oss med på skulpturvandringen nok en gang.  Det er den 27. august fra kl 18 – 20.  Vi møtes ved 

hovedinngangen til Treningssenteret SiS. Det er ingen påmelding, så bare møt opp! 

Kunstsafari 

Første kunstsafari i høst går til galleri BGE tirsdag 17.september kl. 17.30. Utstilling av kunstneren 

Håkon Bleken.  Det er bare å møte opp. 

Vi vil forsøke å få til flere kunstsafarier denne høsten, men de vil måtte organiseres på sparket og 

melding vil bli sendt på e-post. 

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. 

06.09 ”FLORA”, botaniske bøker og historiske referanser. v/kurator Vibece Salthe. Etter foredraget 

 viser vi filmen om Gustav Klimt 
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04.10 Om kunstneren Jacob Dahlgren v/museumspedagog Elin Lillebråten. Dahlgren er kunstneren 

 bak utstillingen i NONA som åpner i januar 2020. 

08.11 Om kunstneren Jone Kvie v/ avdelingsdirektør Hanne Beate Ueland. 

06.12 Foredrag om Eckoff-høyden v/kurator Inger M.L. Gudmundson 

 

Kunstnerpresentasjon 

Vi ønsker å presentere to kunstnere i høst, nemlig kunstnerparet Karen og Jens Erland. 

 Bildet hentet fra Stavanger Aftenblad 

 De kommer for å presentere seg selv og sin kunst, og det blir nok både interessant og givende å få 

møte disse to fremragende kunstnerne.  Dere er velkomne den 6. november kl 1900 til foredraget i 

auditoriet.  Ta gjerne med venner (som da betaler kr 50,-) 

Filmkveld 

Den 16.oktober kl.19.00 viser vi filmen om kunstneren Ernst Ludwig Kirchner; «The Art and Life of 

Ernst Ludwig Kirchner». Det blir en ca 15 minutters 

innledning ved John Hollen 

Ernst Ludwig Kirchner (1880 – 1938) er en tysk 

ekspresjonistisk maler og en av grunnleggerne av den 

tyske kunstnergruppen Die Brücke. Han lot seg influere av 

kunstnere som Gauguin, Munch og van Gogh, men fant 

senere frem til sitt eget billedspråk – unikt og energirikt. 

Vi åpner dørene kl 1830, og det er salg av vin og andre 

forfriskninger.  Man kan gjerne ta med venner, men det 

koster kr 50,-.  For medlemmer er det gratis. 

 

Self Portrait as a Soldier , bildet hentet fra Wikipedia 

 



3 

 

Kunstmuseets Kuppelkupp 

Kunstmuseet arrangerer vårens Kuppelkupp på følgende datoer:  

19. september kl 18.30 – 21.00 inviteres til ”If one keeps walking/Hagit Yakira Dance”, en 

annerledes danseforestilling som foregår rund Mosvannet. 

18.oktober kl 19.00 – 20.00 inviteres til Band of Weeds – Greenhouse phenomenon, performance 

med musikk 

Avholdt årsmøte 2019 

 
Onsdag 6.mars ble det avholdt årsmøte i Venneforeningen. Det var 38 medlemmer som hadde møtt 

fram, og de tradisjonelle årsmøtesakene ble alle vedtatt enstemmig. Etter årsmøtet har styret denne 

sammensetning, og vervene ble på det etterfølgende styremøtet fordelt slik: 

Leder Eli Frøyland Olsen, sekretær Helge Endresen, kasserer Torill S. Lura, medlemsarkiv Solveig 

Fløgstad, styremedlemmer Eva Nilsson og Tor Eskeland. 

Helge Endresen har ansvaret for LARS og Eva Nilsson har ansvaret for utsendelse av informasjon til 

medlemmene via e-post. 

Vi takker avgående leder John Magnus Nygaard for godt arbeid gjennom årene i styret. 

 

Kontingent for 2019  

Som vedtatt på Venneforeningens årsmøte 2018 er kontingenten etter mange år med samme beløp, nå 

øket til kr 250 for studenter og pensjonister, enkeltmedlemmer kr 450,- og kr 650 for 

familiemedlemskap.  Det vil gjøre at Venneforeningen kan øke støtten til kunstmuseet.  

Hva kontingenten blir brukt til? 

Vi har i 2018 gitt kr 95 000 til Stavanger kunstmuseum, fordelt på kr 60 000 til innkjøp av kunst, kr 

20 000 til lyd i auditoriet og kr 15 000 som bidrag til utstillingsåpninger.  I tillegg går kontingenten 

også til drift av Venneforeningen.  Verket «Havfruens hatt» av Ask Bjørlo ble innkjøpt med bidrag fra 

Venneforeningen, og bildet nedenfor er en del av verket. 

 

Foto Oddbjørn Erland Årstad   
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Referat fra møte med kunstneren Marit Ånestad Tekst Solveig Fløgstad 

Mange har sett en skulptur ved Breiavatnet med en vannrenne og klosser i stein. Noen har visst at 

dette er Kitty Kielland monumentet, og noen har visst at kunstneren er fra Stavanger og heter Marit 

Aanestad.   

Denne onsdagskvelden ble vi kjent med kunstneren, hennes bakgrunn og hvordan hun hadde tenkt og 

jobbet seg fram til noen av kunstverkene. Som ”Been -Kitty Kielland”. Etter timer på Jæren og på 

museet, med mange skisser, ble det klart at her måtte det bli torv, myr og vannspeil. Og de forslaget 

vant den utlyste konkurransen.   

  Foto Solveig Fløgstad 

Marit Aanestad utdannet seg først til arkitekt på NTH/NTNU i Trondheim og jobbet som arkitekt i 

mange år før det ble kunstskoler og heltidsjobb som kunstner. Hennes første utdannelse har nok både 

inspirert og påvirket mange av de andre prosjektene vi ble kjent med. ”Bord fra Hidensho” i betong 

foran  Statoil/Equinor sitt gjestehus på Solastranden, skurene ”High five” på Bryne videregående skole 

med utskårne strofer fra fire av Brynes kjente band og Tønes, og ”Hus i patinert kobber med slep” 

inspirert av utløer på Jæren og innkjøpt av Stavanger kunstmuseum i 2015. Vi ble også kjent med 

utstillingen i Haugesund kunstforening og i Skur 2 i Stavanger (2018).  

  

Foto Marit Aanestad 
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Marit Aanestad er en glimrende formidler og spennende kunstner. De 59 som var til stede fikk en 

svært lærerik og inspirerende opplevelse.   

Referat fra Kunstsafari til Haugesund.  Tekst og foto: Helge Endresen 

 

Mandag 8.april arrangerte Venneforeningen tur til Haugesund, og 54 medlemmer stilte opp for å ta 

Haugesunds kunst og arkitektur nærmere i øyesyn. I strålende vårvær ankom vi først Riksmonumentet 

på Haraldshauen, og Solveig Fløgstad ga en grundig innføring i bakgrunnen for å reise monumentet til 

minne om rikssamlingen og diskusjonen om hvor det skulle ligge. 

Deretter gikk turen til Haugesunds berømte rådhus. 

Der fikk vi først en god gjennomgang av alle statuene i parken foran rådhuset, før vi gikk inn og fikk 

omvisning inne i de viktigste rommene, fra borggården til bystyresalen. 

 Fra Borggården i Rådhuset 

Vel ankommet Haugesund billedgalleri og Haugesund kunstforening fikk vi omvisning i 

vandreutstilling arrangert av Nasjonalmuseet: ”Visuelle nabolag”, deretter årets Vestlandsutstilling og 
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til slutt en utstilling med grafiske verk av Trygve Goa. Vi ble vist rundt av de meget kyndige  guidene, 

leder for billedgalleriet Grethe Lunde Øvrebø og  formidler Martha Ådland. 

 

 Virtuelle Nabolag    Fra Vestlandsutstillingen 

Takk til Eli Frøyland Olsen og Eva Nilsson for en innholdsrik dag og til Solveig Fløgstad for 

orienteringene underveis. 

 

Referat fra Skulpturvandringen på ”Vestre Platå”    

Tekst Solveig Fløgstad, foto Helge Endresen 

Da Eli Frøyland Olsen stilte seg opp på trappen til Det Stavangerske Klubselskab (Klubben), presis 

klokken 18 den 4. juni, kunne hun ønske 55 interesserte kunstvenner velkommen til vandring. 

 

Arne Rettedal –monumentet   Lendegutten med Fagamatøren 

Kunstner: Helge Torvund   Kunstner: Gøril Førsund 

Det finnes utrolig mange skulpturer plassert rundt i byen, og kveldens guide, Solveig Fløgstad,kjenner 

til de fleste etter å ha skrevet boken ”Statuer i Stavanger”. Hun hadde lagt opp en løype som startet 

med ”Bevingede ord”, minnestøtte over Jens Zetlitz ved Klubben. Deretter gikk turen via 

Olavsbrønnen, Rådhuset, Kleivatrappene, Lendeparken, forbi ”Henrik Steffens”, langs Strandkaien, 

forbi Konserthuset, og sluttet med bysten av O.Thonning Olsen og Utvandrerbauten i Bjergstedparken.  
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Pike med sjal, kunstner: Stinius Fredriksen 

Da hadde vi vært innom over 20 kunstverk og lært litt om kunsten, om kunstneren, om hvorfor det ble 

anskaffet og hvem som hadde bekostet det hele. 

Kunsttur 2019 
Årets kunsttur går til den vakre kunstbyen Wien.  Det blir i uke 39/19, nærmere bestemt 23 – 27 

september 2019.  Vi vil få en bysightseeing, vi skal besøke Stephansdomen, Kunsthistorisches 

Museum, Belvedere slott og kunstsamling, Museet for moderne kunst – Mumok, Hundertwasser Haus 

og Albertina.  I tillegg har vi en dag på tur utenfor sentrum, både med buss og elvebåt. 

 Hundertwasser Haus (bilde fra Wikipedia) 

Også denne gangen ble turen fulltegnet på kort tid. 

 

Venneforeningens styre 

2019/2020 

 

 

 

 

Fra venstre: Helge Endresen,  

Eli Frøyland Olsen, Torill S. 

Lura, Solveig Fløgstad, Eva 

Nilsson, Tor K. Eskeland 



8 

 

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

Nestleder og medlemsinformasjon: Eva Nilsson, eva.nilsson@lyse.net. 

Kasserer Torill Synnøve Lura, torillsl@me.com,  

Sekretær og ansvarlig LARS: Helge Endresen, hedagendre@gmail.com, 

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

Gallerikontakt: Tor K. Eskeland, eskeland@synergia.no 

DIVERSE INFORMASJON 

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. 

 

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. Og om vi har din emailadr 

så vil du få invitasjon til «spontan arrangementer» og påminnelse når neste arrangement 

kommer 

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 Helge Endresen så eventuelle kommentarer, innlegg, forslag kan sendes til han. 

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:eli.froyland.olsen@gmail.com
mailto:eli.froyland.olsen@gmail.com
mailto:eva.nilsson@lyse.net
mailto:eva.nilsson@lyse.net
mailto:torillsl@me.com
mailto:torillsl@me.com
mailto:hedagendre@gmail.com
mailto:hedagendre@gmail.com
mailto:solveig.flogstad@lyse.net
mailto:solveig.flogstad@lyse.net
mailto:kunst.venneforeningen@museumstavanger.no
mailto:kunst.venneforeningen@museumstavanger.no
mailto:eva.nilsson@lyse.net
mailto:eva.nilsson@lyse.net
http://stavangerkunstmuseum.no/venneforeningen
http://stavangerkunstmuseum.no/venneforeningen
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Høstens KUNSTKALENDER - Husk medlemsbevis 
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 August 
 Tirsdag 27.08 kl 1800 - 2000 

Skulpturvandring på UiS v/Solveig Fløgstad 

 

September 
 Fredag 06.09 kl 12.00, Kunstlunsj 

Utstillingen FLORA, v/ kurator Vibece Salthe + film om Gustav 

Klimt 

Torsdag 12.09 kl 18.00 – 20.00 

Utstillingsåpning, ”Frida Hansen – Danaidenes Kar” 

Tirsdag 17.09 kl 1730 

Kunstsafari til Galleri BGE, utstilling med kunstneren Håkon Bleken 

Torsdag 19.09 kl 18.30 – 21.00  Kuppelkupp 

If one keeps Walking/ Hagit Yakira Dance 

Fredag 20.09 kl 19.00 – 20.30  Kapittel 2019 

Mellom planter og Poesi 

Lørdag 21.09 kl 13.30 – 16.00  Performance 

If one keeps on Walking/ haga yakira Dance 

23. – 27. september  Venneforeningens Kunsttur til Wien 

 

Oktober 

 Fredag 04.10 kl 12.00, Kunstlunsj 

Om Jacob Dahlgren v/museumspedagog Elin Lillebråten 

Onsdag 16.10 kl 18.30 Filmkveld 

Om Ernst Ludwig Kirchner. Innledning v/John Hollen 

Fredag 18.10 kl 19.00 – 20.00 Kuppelkupp 

Band of Weeds – Greenhouse Phenomenon 

 

November 

 Onsdag 6.11 kl 18.00 Kunsnerpresentasjon 

Karen og Jens Erland presenterer sin kunst 

 Fredag 08.11 kl 12.00, Kunstlunsj 

Om Jone Kvie v/avdelingsdirektør Hanne Beate Ueland. 

 

 
Desember 
Tirsdag 3.12 kl 18.00 – 21.00 Gløggaften og kunstutlodning 

Trond Borgen forteller om Sakral kunst. 

 

Fredag 06.12 kl 12.00, Kunstlunsj 

Foredrag om Eckoff-høyden v/Kurator Inger M.L.Gudmundson 

 


