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Våren 2019       

 

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. 

Kunsthøsten forsvant i en fart – og nå er vi allerede ved vårprogrammet. Vi har mye å by på der også: 

 Kunstsafari 

 Kunstlunsjene 

 Kunstnerpresentasjon 

 Filmkveld 

 Årsmøte med foredrag av malerikonservator Hilde Smestad Moore 

 Kunstsafari med buss til Haugesund 

 Årets kunsttur – 2019 

 Hvor har tidligere kunstturer gått? 

 Referat fra kunsttur til Firenze 

 Skulpturvandring 

 Kunstmuseets kuppelkupp 

 Referat fra møte vedr kunst i offentlig rom  

 Statuer i Stavanger – Henrik Steffens 

 Vedlegg 1 Filosofisk samtale – museumspedagogenes måte å formidle noen utstillinger på   

 Vedlegg 2 - Vår høringsuttalelse til Stavanger kommune 

 Venneforenings-informasjon 

 Vårens kunstkalender  

Kunstsafari 

Vi starter allerede den 9. januar kl 1800 med kunstsafari til Galleri Opdahl.  Trond Borgen vil da vise 

oss rundt i utstillingen til Else Leirvik «Epletre».  Utstillingen har fått fremragende kritikk. 

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. 

01.02 En nærlesing av Olaf Langes Salammbo v/kunsthistoriker og medkurator Arnhild Sunnanå 

08.03 Stavanger museum 125 år! v/kurator Inger M L Gudmundsson (dato endret pga vinterferie)  
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05.04 Formidlingsgrep og program for skolen i utstillingen Olaf Lange – makt og mytologier 

v/museumspedagog Elin Lillebråten 

03.05 Frida Hansen og det nyinnkjøpte teppet «Danaidernes kar» v/avdelingsdirektør Hanne Beate 

Ueland 

14.06 FLORA v/kurator Vibece Salthe 

Vi hadde en flott orientering 5 oktober av museumspedagog Katharina Ueland om hvordan elever fikk 

fordype seg i kunst via en filosofisk samtale.  Det har vi skrevet om i Vedlegg 1. 

Kunstnerpresentasjon 

Vi ønsker å presentere en kunstner i hvert år.  I 2019 har vi gleden av å møte kunstneren Marit 

Aanestad.  Hun vil fortelle om sitt kunstneriske virke og presentere noen av kunstverkene.  Vi har sett 

verk av henne på museet, bl a «Hus i patinert kobber med slep.» 

Dere er velkomne den 23. januar kl 1900 til foredraget i auditoriet.  Ta gjerne med en venn (som da 

betaler kr 50,-) 

Filmkveld  

Vi viser film den 20. februar kl 1900 i Auditoriet på Stavanger kunstmuseum. Vi trenger varme og 

farger på denne tiden av året, så vi har valgt filmen er om den verdenskjente og flotte kunstneren Paul 

Gauguin. Filmen heter «Paul Gauguin - Paradise Beyond the Horizon».  Hans kunst ble betegnet som 

primitivisme – bilder med hele fargeflater, sterke konturer og forenklinger.  Han er født i Paris i 1848 

og døde i fransk Polynesia på Marquesasøyene i 1903.  I Norge er kunstneren Paul Rene Gauguin hans 

sønnesønn. 

  To piker med mangoblomster, 1899 (fra Wikipedia) 

Vi åpner dørene kl 1830, og det er salg av vin og andre forfriskninger.  Man kan gjerne ta med en 

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

Før filmen vil man ha en innledning om Paul Gauguin og hans kunst. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Paul_Gauguin_145.jpg
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Årsmøte 

Årsmøtet blir den 6. mars 2019 kl 1900.  Vi har de vanlige årsmøtesakene med årsberetning og 

regnskap og valg. 

Men i tillegg kommer malerikonservator Hilde Smedstad Moore fra Arkeologisk museum og skal 

holde et foredrag med tittelen «Undersøkelser og behandling av Nicolai Astrups maleri I hagen». 

Smedstad Moore har også restaurert et Olaf Lange bilde og er åpen for spørsmål om det. 

Kontingent for 2019  

Som vedtatt på Venneforeningens årsmøte 2018 er kontingenten etter mange år med samme sum, 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 vår 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 

Bildet under er del av «Havfruens hatt» av Ask Bjørlo som Venneforeningen har bidratt til innkjøp av 

i 2018.   

 Foto Oddbjørn Erland Årstad   

Kunstsafari til Haugesund 

 
I vår, nærmere bestemt 8. april, vil vi arrangere en kunstsafari med buss til Haugesund – til 

Haugesund Kunstforening/Haugesund Billedgalleri.   

 

Men før vi kommer til Billedgalleriet, tar vi en kikk på Haraldstøtten, og vi skal innom Haugesund 

Rådhus for å få en omvisning i kunsten der. Deretter kjører vi til Billedgalleriet hvor vi får en lunsj 

med deilig suppe med brød og kaffe før det blir omvisning og workshop i utstillingen «Visuelle 

nabolag».  Den utstillingen er produsert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  Deretter 

ser vi Vestlandsutstillingen 2019 og får også en kort orientering og vandring i «De faste utstillingene». 

Så er det hjemreise.   

Det vil bli en egenkostnad for denne turen og det vil bli påmelding, men det kommer vi tilbake til utpå 

våren.  
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Skulpturvandring 

Igjen tar Solveig Fløgstad oss med på skulpturvandring, og denne gangen blir det skulpturer i sentrum 

med vekt på vestsiden av byen.  Det er den 4. juni fra kl 18 – 20.  Vi møtes utenfor inngangen til Det 

Stavangerske Klubselskab, Olavskleiva 25.  Det er ingen påmelding, så bare møt opp! 

Kunst tur 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. 

Påmelding og fullstendig program med pris vil bli sendt ut separat. 

Hundertwasser Haus (bilde fra Wikipedia) 

Referat fra kunsttur til Firenze 21 – 26 oktober 2018 

Referat og bilder: Helge Endresen 

35 entusiastiske kunstvenner dro fra Sola, via Amsterdam til Firenze og fikk være med på en 

opplevelsesrik kunstreise. I Firenze ble vi tatt imot av guiden Catherine Wallerman som var vår guide 

gjennom hele oppholdet. 

Vel innkvartert på hotellet, bar det ut i Firenzes fascinerende gater og en 2 timers byvandring gjennom 

kulturhistorien, med bl.a. besiktelse av storfamilienes palasser, byens imponerende domkirke og 

broene over elva Arno. 

 Detalj fra Ghibertis bronsedører i Dåpskapellet  

(Utdrivelsen av Adam og Eva fra Paradiset) (midten av 1400) 
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Mandagen er museene stengt, så den dagen var avsatt til busstur til byene Siena og San Gimignano. 

Siena er bl.a. kjent for sin imponerende katedral Il Duomo som vi selvsagt besøkte, og San Gimignano 

for sine mange tårn som storfamiliene bygde for å vise sin rikdom. 

 Restaureringsarbeider i Il Duomo 

Sienna. Katedralen er på Unescos verdensarv liste.   

Tirsdagen startet med byvandring på egen hånd og deretter besøk på kunstmuseet Gli Uffizi, der  

Catherine geleidet oss gjennom en del av museets høydepunkter. 

   

Venus fra Urbino av Titian (1538) 

Anna Maria Lodovica, den siste Medici, sørget for at arven etter Medici ble gitt som gave til Firenze og samlet i Gli Uffizi. 

(døde i 1743) 
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  Botticellos «Venus fødsel» (1485) 

Onsdagen var viet Michelangelo med besøk på bl.a. Galleria dell`Accademia og den originale David- 

statuen. Videre bar det til Le Cappelle Medicee og det vakre Prinsekapellet. Vi avsluttet vandringen i 

Fransiskanermunkenes kirke Santa Croce, der Michelangelo er gravlagt. 

Michelangelo «fant skikkelsen inne i marmoren» 
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 En grublende David - «Våger jeg bryte det 

femte bud?» 

Torsdag hadde vi formiddagen på egen hånd, og alle møttes etter lunsj på Ponte Vecchio for så å 

vandre til Palazzo Pitti med Galleria Palatina. Videre bar det til Maria Novella-kirken for å beundre 

alle de ulike freskene. Vi avsluttet vandringen i det gamle, men fortsatt virksomme, apoteket Santa 

Maria Novella. Om kvelden var det felles avslutningsmiddag og hyggelige taler til de som hadde vært 

ansvarlige for turen, Catherine som guide, Eva Nilsson og Eli Frøyland Olsen både som reiseledere og 

kontaktpersoner til Tiramisu reiseoperatør.  De hadde gjort et flott forarbeid og sørget for at alt gikk 

knirkefritt gjennom hele reisen 

Fredag var det utsjekk, men det ble også tid til en vandring til San Marco klosteret og beundring av 

Beato Angelicos fresker og felles lunsj før vi satte oss på bussen og reisen 

hjem.  Fra Angelicos «Maria 

bebudelse» 

 



8 

 

Hele gruppen med Catherine Wallerman ytterst til venstre i 2 rad 

 Foto Helge Endresen 

Tidligere kunstturer 

Ved gjennomgang av alle de tidligere utgavene av LARS, har vi nå registrert hvor tidligere kunstturer 

har gått: 

Reisetidspunkt Reisested Faglig følge 

Nov.  1992 Oslo  

Mars 1993 Amsterdam Lau Albrektsen 

Okt.   1993 Skagen, Viborg, København Lau Albrektsen 

Sept  1994 Madrid Lau Albrektsen 

Nov. 1995 New York Lau Albrektsen 

Mars 1996 London Lau Albrektsen 

Mai    1996 Provance, Aix Lau Albrektsen 

Vår    1997 Moskva, St. Petersburg Lau Albrektsen 

Mai    1997 København Lau Albrektsen 

---- 1998 Ingen turer  

Vår    1999 Barcelona Lau Albrektsen 

Aug.   1999 Rosendal  

Høst  1999 Milano, Vincenze, Mantova, 

Verona, Padova, Ferrarra, 

Venezia 

Lau Albrektsen 

------2000 Ingen turer  

Juni 2001 Borgøy Holger Koefoed 

------2002 Ingen turer  

------2003 Ingen turer  

---- 2004 Ingen turer  

-----2005 Sola ruinkirke Ellen Sæthre-McGuirk 

-----2006 Ingen turer  

-----2007 Ingen turer  
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Febr.2008 Berlin Jan Windsholt 

Okt. 2008 Krakow Jan Windsholt 

Aug. 2009 Venezia Linda Myklebust 

Mars 2010 Riga Linda Myklebust 

Okt. 2010 New York Arne Neset 

Okt 2011 Amsterdam Peder S Meyer 

Sept. 2012 Helsinki Helga Nyman 

Sept. 2013 Stockholm Helga Nyman 

Sep.  2014 London Helga Nyman 

Sep.  2015 Berlin Trond Borgen 

Sep.  2016 København Sidsel Christiansen 

Sep.  2017 Kristiansand, Skagen, Aalborg, 

Aarhus 

Brukte museenes guider 

Okt. 2018 Firenze Catherine Wallerman  

 

Kunstmuseets Kuppelkupp 

Kunstmuseet arrangerer vårens Kuppelkupp på følgende datoer: (Tidspunkter blir opplyst senere). 

14. februar inviteres vi til å bli med på trykkeverksted for voksne inspirert av Olaf Lange. Hør Per 

Buvik belyse Langes litterære forbilder og hans forhold til dekadansebegrepet. 

28. mars er det Kuppelkupp med John Erik Kaada hvor vi er velkomne til hans spesielle konsert 

inspirert av Olaf Langes kunst. 

6. juni.  Dette er et Kuppelkupp viet Elektronisk Flora hvor Simon Torssell Lerin og Bettina 

Hvidevold Hystad fanger elektroniske signaler fra planter via GPS-sensorer. 

Statuer i Stavanger   

Henrik Steffens (1773-1845) 

Bak Sjøfartsmuseet, i Løvdahlssvingen i Nedre Strandgate, står det en byste av Henrik Steffens. For de 

fleste av oss er dette en ukjent mann og en statue de færreste har sett. Men, i Tyskland er han kjent 

som en norskfødt tysk filosof, vitenskapsmann og forfatter.  

Skulpturen er laget av Hugo Frank Wathne, bekostet av professor Arild Haaland, og ble avduket i 

1995 i forbindelse med et Steffens- symposium. Den står vis-a-vis Steffens sitt barndomshjem, nr 19.   
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Henrik Steffens ble født i Stavanger i 1773, men flyttet 14 år gammel til København med foreldrene. 

Moren var dansk og faren tysk kirurg fra Holstein. Henrik studerte teologi og naturvitenskap, og 

engasjerte seg sterkt i universitetspolitiske og kirkelige spørsmål. Han var en god og inspirerende taler 

og ble en viktig formidler av tysk åndsliv. Allerede i 1776 underviste han i Kiel, men etter bare ett år 

dro han videre til Jena for å studere tysk naturfilosofi. Der møtte han sentrale tyske romantikere som 

Goethe og Werner.  Selv om han var blitt professor i Halle, meldte han seg frivillig til krigen mot 

Napoleon og var med på beleiringen av Paris.  

Etter krigen ble han professor i Breslau og endte til slutt på Humboldt-Universitetet i Berlin der han 

også var rektor fra 1834-35. Der er det nå et treårig Henrik Steffens-professorat finansiert av den 

norske stat og administrert av Universitetet i Oslo. Det ble opprettet i 1998, og har som formål å 

fremme vitenskapelig samarbeid mellom Norge og Tyskland innen humanistiske fag og 

samfunnsvitenskaper.  

Henrik Steffens regnes som den som brakte romantikken til Norden. Dikteren Adam Oehlenschläger 

lot seg inspirere av han og skrev diktet ”Guldhornene”.  Henrik Wergeland dediserte prologen til sitt 

visjonære verdensdikt ”Skabelsen, Mennesket og Messias” (1830)  Til Henrich Steffens. 

Henrik Steffens-prisen ble opprettet i 1936 av den tyske forretningsmannen Alfred Toepler og utdelt 

til betydningsfulle skandinaver frem til 2005. I listen over betydningsfulle prisvinnere finner vi bl.a. 

Olav Duun (1936), Rolf Nesch (1973), Arne Nordheim (1993) og Jan Kjærstad (1998). 

Henrik Steffens gate i Stavanger strekker seg fra Olav Kyrres gate, over Løkkeveien, og videre helt til 

gravlunden. 

Tekst og bilde: Solveig Fløgstad  

Kilder: Wikipedia og Norsk Biografisk Leksikon 

 

Referat av møte med KORO (Kunst i offentlige rom) 

KORO-møte, Auditoriet Stavanger kunstmuseum, 12.september 2018  

Ca 40 medlemmer møtte fram denne kvelden til et møte som styret hadde store forventninger 

til. Møtet var delt i to avdelinger. Først fikk vi et foredrag av Elisabeth Tetens Jahn fra KORO 

og i andre avdeling en paneldebatt om kunst i det offentlige rom i Stavanger 

Elisabeth Tetens Jahn snakket om historikken, bakgrunnen for og formålet med KORO. Hun 

fortalte om prosessen ved valg av kunstnere og kunstverk, og de reaksjonene og utfordringene 

man har i prosessen og etter at kunstverkene er kommet på plass. Deretter viste hun, gjennom 

bilder, eksempler på kunstverk som har blitt til gjennom ordningen som KORO administrerer. 

Elisabeth Tetens Jahn er den som skal være ansvarlig for kunst i det nye 

Universitetssykehuset i Stavanger. 
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 DOLK Prisoner Halden fengsel 

 

Detalj fra minnesmerket etter 22 juli i Regjeringskvartalet.     ( Foto Helge Endresen fra Teten Jahns 

presentasjon) 
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Paneldebatt om kunst i det offentlige rom i Stavanger og Kunstplan for 2018 – 2025. 

Styret i Venneforeningen hadde fått sentrale personer fra kunstmiljøet i Stavanger til å delta i  

debatten.

(fra venstre) Kultursjef Arnfinn Bjerkestrand, kunstner Siri Borge, kunstner Natasja Askelund, 

avdelingsdirektør Hanne Beate Ueland og debattleder Ruben Steinum som er kunstner og 

styremedlem NBK.  

Det ble en frisk debatt, og med utgangspunkt i ulike synspunkter som kom fram, utarbeidet 

styret i Venneforeningen en høringsuttalelse til Kulturplan 2018 – 2025.   

Høringsnotatet er Vedlegg 2. 

 

 

VEDLEGG 1 

Undervisningsprogrammet Fra kvinnekamp til #metoo i utstillingen «KVINNE 1970-

tallets feministiske avantgarde».      Katharina S. Ueland 

I forbindelse med utstillingen «KVINNE 1970-tallets feministiske avantgarde» hadde Stavanger 

kunstmuseum i perioden 28. august – 5.oktober, 439 ungdomsskoleelever og 680 videregåendeelever 

inne på undervisningsprogrammet Fra kvinnekamp til #metoo. Programmet ble utviklet av Stavanger 

kunstmuseum for Den kulturelle skolesekken i Rogaland. Museumspedagog Katharina S. Ueland og 

formidler og kunstner Ann Kristin Bergesen utførte programmet for museet.  

Filosof Ingunaya Myhre Larsen ble invitert inn for å utvikle programmet i samarbeid med 

museumspedagogene ved Stavanger kunstmuseum. I undervisningsprogrammet ble det viktig for oss 
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at elever ved ungdoms- og videregåendeskole i 2018 skulle kunne ut fra sitt eget liv og erfaringer 

danne seg et bilde av utstillingen og de feministiske problemstillingene de kvinnelige kunstnere på 

1970-tallet var opptatt av. For å oppnå dette brukte Myhre Larsen den filosofiske samtalen som 

verktøy. En filosofisk samtale kan betraktes som undersøkelsesfellesskap, hvor elevene sammen 

utforsker et tema, en hendelse eller en erfaring, for å berike disse med egne refleksjoner. 

Undersøkelsen vekker vår bevissthet rundt et tema og lærer oss å argumentere basert på begrunnede 

oppfatninger om noe. Poenget med en filosofisk samtale med elevene er nemlig å få dem til selv å 

reflektere, stille spørsmål, svare, og på denne måten lede samtalen videre.  

Strukturen for programmet ble hentet fra Børresen og Malmhesters bok «La barna filosofere: Den 

filosofiske samtale i skolen» (2003) og består av en hendelse, flere tenkepauser, innsamling og valg av 

spørsmål, samtale og metasamtale.  

Hendelsen var elevenes møte med utstillingen «KVINNE 1970-tallets feministiske avantgarde». En 

hendelse vekker undring, tanker og assosiasjoner som gir impulsen til den filosofiske samtale. Elevene 

fikk først en kort omvisning med formidleren i utstillingen hvor fokuset var på de overordnede 

problemstillingene og temaene kunstnerne var opptatt av. Etter omvisningen fikk elevene et oppdrag 

om å utforske og dokumentere opplevelsene de fikk i utstillingen ved hjelp av en iPad. I grupper på 3-

4 personer gikk de rundt for å utforske utstillingen i 15-20 minutter. Elevene fikk beskjed om å ta 

opptil fem bilder av kunstverk i utstillingen som vekket deres interesse.  

Etter hendelsen ble elevene ledet inn i det filosofiske verkstedet, hvor målet var å finne et spørsmål 

som utgangspunkt for den filosofiske samtalen. Elevene fikk en tenkepause hvor de i noen minutter 

helt for seg selv skrev ned sine tanker om hendelsen i en loggbok. Etterpå formulerte de gruppevis sitt 

eget spørsmål basert på egne erfaringer som de diskuterte i felleskap.  

Innsamling av spørsmål foregikk ved at formidleren skrev opp gruppenes spørsmål etter tur på en 

tavle. Å skrive spørsmålene opp på tavla, og å ta seg den tiden dette tar, gir elevene en følelse av at 

refleksjonene deres har betydning. Når alle spørsmål var skrevet opp fikk elevene en ny tenkepause til 

å finne ut hvilket spørsmål de vil diskutere. Deretter ble det valgt et spørsmål fra tavlen ved 

avstemning gjennom håndsopprekning. Når spørsmålet var valgt fikk gruppen som framsatte 

spørsmålet forklare hvorfor de ville stille dette spørsmålet. Med en siste tenkepause fikk elevene 

skrive ned tanker de gjorde seg rundt spørsmålet som ble valgt. Deretter var ordet fritt og samtalen ble 

drevet av elevene selv. Formidlerens oppgave ble å hjelpe samtalen ved å styre ordet, ber om 

begrunnelse og bidrar med avklaringsspørsmål. Når spørsmålet var uttømt, avsluttet formidleren 

samtalen med en metasamtale ved å klargjør hva de har gjort og sagt, samt synliggjør at elevene har 

vært med på verdifulle refleksjoner.   
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Vi opplevde at den filosofiske samtalen var en interessant og god metode for å vekke elevene, og 

aktualisere de feministiske problemstillingene som ble stilt i «KVINNE 1970-tallets feministiske 

avantgarde» nærmere 50 år etter.  

 

Katharina etter foredraget sammen med interesserte kunstdamer         Foto: Eva Nilsson 

 

Noen få eksempler på spørsmål elevene ville diskutere: 

 Hvorfor var/er det feminisme i verden? 

 Er kvinnekamp like viktig i dag? 

 Hvor kom tanken fra at menn kunne undertrykke kvinnen? 

 Er det en del av feminismen som henger sammen med kommunismen? 

 Hvorfor får feminister så mye medieoppmerksomhet? 

 Hvordan kan provoserende bilder overbevise andre om at kvinnekamp er viktig? 

 Tar kvinner likestillingskampen for gitt i dag? 

 På hvilke måter har kvinnerollen endra seg? 

 Er det alltid positivt at engasjement for kvinnekamp vokser? Kan det være fare for 

overkorrigering? 

 Hva vil bli akseptert som normalt om 40 år? 

 Hvorfor forandrer vi identitet og hvordan? 

 Hvilken effekt har feministisk kunst i dag? 

 Kommer menn frivillig til utstillingen? 

 

 

 

 

 



15 

 

VEDLEGG 2 

HØRINGSUTTALELSE TIL STAVANGER KOMMUNES KULTURPLAN FOR 2018 

-2025 

Venneforeningen, Stavanger kunstmuseum er en forening som støtter Stavanger Kunstmuseum 

økonomisk gjennom å bidra med innkjøp av kunst, driften av auditorium og støtte til 

utstillingsåpninger.  Vi har for tiden 785 medlemmer. 

Styret i Venneforeningen vil i forbindelse med høringen til Kulturplanen for 2018 - 2025 uttale 

følgende: 

1. Kunstutvalget i kommunen må styrkes med større kunstfaglig kompetanse. 

2. Gjennom denne styrkingen av Kunstutvalget mener vi å sikre bedre kvalitet i de prosjektene 

som gjennomføres i kommunen, og dette kvalitetskravet må komme klart fram i planen. 

3. Vi mener også det er viktig å støtte opp om lokale kunstnere, både gjennom arbeider som 

utføres og den kunstneriske profileringen av Stavanger kommune. 

4. Stavanger kommune må sikre at den kunsten som eksisterer i museer og i det offentlige rom 

blir godt tatt vare på og blir gjort kjent for befolkningen og besøkende. Kommunen må satse 

mer på formidling. 

5.  Gjennom Kulturplanen må Stavanger kommune bli mer offensiv som markant kulturby. Vi 

mener planen er for lite visjonær og har for små ambisjoner når det gjelder kunstformidling. 

6. Vi mener Street Art har fått for stor plass i det offentlige rom og at det stilles for små krav til 

kvaliteten av den gatekunsten som preger bybildet i alt for stor grad. 

7. Planen må sikre at kunstnere, spesielt unge uetablerte slike, får betalt for det kunstneriske 

arbeidet de utfører i kommunen. 

8. Stavanger kommune må sørge for et rammeverk for å motta gaver fra private aktører. 

Gavekunsten må være kvalitetssikret av kunstneriske fagpersoner før den aksepteres. 

Eierskapet til kunsten må være helt klarlagt mellom giver og mottaker. 

9. Stavanger kommune må arbeide for en bredest mulig kunstutdanning ved UiS. 

Stavanger 16.september 2018 

Venneforeningen 

Stavanger kunstmuseum 

John Magnus Nygaard (sign) Leder 
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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. Og ikke minst – du får 

løpende informasjon om alle arrangementer. 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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VÅRENS KUNSTKALENDER - Husk medlemsbevis 
  

   

V
å
re

n
  

2
0

1
9
 

 JANUAR 
 Onsdag 09.01 kl 1800 

Kunstsafari Galleri Opdahl 

Onsdag 23.01 kl 1900 

Marit Aanestad forteller om sitt kunstneriske virke 

 

FEBRUAR 

 Fredag 01.02 kl 1200 

Kunstlunsj v/ Arnhild Sunnanå om Salammbo/Olaf Lange 

Torsdag 14.02 Kuppelkupp  

Trykkeverksted 

Onsdag 20.02 kl 1900 

Filmkveld «Paradise Beyond the Horizon om Paul Gauguin  

 

 

MARS 

 Fredag 08.03 kl 1200 (Merk datoen!) 

Kunstlunsj Stavanger museum 125 år!v/Inger M L Gudmundson 

Onsdag 06.03 kl 1900 

Årsmøte. Foredrag om malerikonservering v/Hilde Smedstad Moore 

Torsdag 28.03 Kuppelkupp 

Kaada kveld 

 

APRIL 

 Fredag 05.04 kl 1200 

Kunstlunsj om formidlingsgrep og program for skolen v/Elin 

Lillebråten 

Mandag 08.04 Kunstsafari 

Busstur til Haugesund kunstforening/Haugesund Billedgalleri inkl 

lunsj 

  

 MAI 
Fredag 03.05 kl 1200 

Kunstlunsj om Frida Hansen og det nyinnkjøpte teppet 

«Danaidernes kar» v/Hanne Beate Ueland 

 

JUNI 
Tirsdag 04.06 kl 1800 

Skulpturvandring i Vestre bydel med Solveig Fløgstad 

Fredag 07.06 kl 1200 

Kunstlunsj om utstillingen FLORA v/Vibece Salthe 

 


