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Våren 2017       

 

Kjære kunstvenner! 

Tiden flyr, og det er allerede tid for vårens program.  Vi har som vanlig spennende opplevelser å by 

på.  Men før vi lister opp vårens program – så lurer vi på om noen av dere medlemmer kanskje har 

ønsker om eller ideer til aktiviteter som vi ikke har fått vite om, eller tips til hvor en kunstreise skal gå.  

Vi er lutter øre! Så bare ta kontakt med oss: 

Leder: John Magnus Nygaard, jomagnyg@online.no; nestleder: Signe Pallesen, signepallesen@gmail.com, 

kasserer Torill Synnøve Lura, torillsl@me.com, sekretær Helge Endresen, hedagendre@gmail.com, 

medlemsregister: Solveig Fløgstad, solveig.flogstad@lyse.net og informasjon og LARS: Eva Nilsson, 

eva.nilsson@lyse.net. 

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

RESEPSJONSPERSONALET HAR IKKE OVERSIKT OVER MEDLEMMENE. 

Program for våren 

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. 

3. februar, konservator Vibece Salthe, i utstillingen Waldemar Eide – Kamerakunst 

3. mars, konservator Inger L. M. Gudmundson om Kitty Kielland i auditoriet 

7. april, museumspedagog Helga Nyman i ny samlingsutstilling i hovedsalene 

5. mai, avdelingsdirektør Hanne Beate Ueland i utstillingen Maria Nepomuceno 

2. juni, museumspedagog Elin Lillebråten i ny samlingsutstilling i Hafstenpaviljongen 

Filmkveld 

Den 8. februar vil vi vise filmen «The Artist is Present» av den kjente performance kunstneren Marina 

Abramobic. Hun ble født 30 november 1946 og er en New York basert serbisk kunstner som begynte 

sin karriere på begynnelsen av 1970 tallet.  Hun var aktiv som kunstner i vel 30 år.  Det skal vises en 

stor utstilling av hennes kunst på Loisiana ved København sommeren 2017.   

Vi åpner dørene kl 18:30 men forestillingen begynner kl 19:00 og vi får en innledning av 

museumspedagog Katharina S. Ueland.  Det vil bli salg av forfriskninger. 
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Årsmøte 

Den 22. mars blir det Venneforeningens årsmøte kl 19:00.  Dersom noen har saker eller temaer de vil 

ha diskutert på møtet, så må disse sendes til John Magnus Nygaard innen 15. februar på 

jomagnyg@online.no  I tillegg til vanlige årsmøtesaker vi et foredrag vi kan se frem til.  Det er leder 

av Galleri Sølvberget, Hildegunn Birkeland som skal snakke om galleriet. 

Galleri Sølvberget er en del av Stavanger Kulturhus og skal årlig presentere utstillinger med 

samtidskunst av høy kvalitet. Utstillingene skal tilstrebe å vise arbeider av lokale, regionale, nasjonale 

og internasjonale kunstnere. Som en del av byens kulturhus er det viktig at utstillingene ses i 

sammenheng med øvrig programvirksomhet, og at de presenterer nyskapende kunstretninger og/eller 

gjenspeiler samfunnsaktuelle temaer. 

Kunstsafari Stasjon K 

Dere oppfordres til å sette av lørdag 6 mai for da skal vi på kunstsafari til Sandnes, til Stasjon K og til 

KinoKino. Vi skal møte kunstnere som holder hus i Stasjon K (Langgata 58 A) og vi skal se 

utstillingen som er aktuell på denne dagen i KinoKino.  

 

Hvilke kunstnere vi treffer den aktuelle dagen er ennå ikke avgjort men følgende holder til i Stasjon K: 

Ruth Bersås, Liv Eiene, Fie von Krogh, Åsa Sjøholm, Torill Brosten, Cathrine Gilje, Turid Gramstad 

Oliver, Magny Tjelta, Inger Bruun, Eli Gader, Turid Ottesen, Nils Thomas Økland.  

 

Vi vil informere dere medlemmer så snart vi har et endelig program for kunstsafarien. 

Kunstmuseets Kuppelkupp 

Kunstmuseets Kuppelkupp fortsetter også i vår så sett av følgende datoer: 

 26. januar - Ane Marte Dyvi viser et bestillingsverk hvor hun fokuserer på Lars Hertervig, og 

Mattias Härenstam kommer for å være med på en kunster samtale. 

 30. mars 

 4. mai 

 

Kunsttur 

Det arbeides med årets kunsttur og så snart noe blir besluttet, vil medlemmene få beskjed, 

sannsynligvis på årsmøtet. 

Referat fra høstens kunstsafari på Atelierhuset Tou Scene 

Referent John Magnus Nygaard 

Lørdag 15. oktober besøkte 24 medlemmer på nytt Atelierhuset. Denne gangen møtte vi de tre 

kunstnerne Snøfrid Hunsbedt Eiene, Marit Victoria Wulff Andreassen og David Calder. Snøfrid var 

koordinator for opplegget og hadde også laget en veldig god suppe og den bidro til en fin avslutning. 

Snøfrid arbeider spesielt med tegning. Hun fortalte om hvordan hun arbeidet, teknikk og motiver. 

Blyant og viskelær. Roser, folder, gamle mønstre, gamle fraflytta hus var blant motivene. Vi fikk også 

se malerier. Hun var påvirket av amerikanske ekspresjonister som Roscoff. 

Marit Victoria Wulff Andreassen hadde nylig en stor utstilling på Stavanger kunstmuseum. Hun 

arbeider også med tegning og var opptatt av kjønn, identitet og seksualitet. Hun fortalte om teknikken 

hun brukte, om utdanning og utstillinger. 

mailto:jomagnyg@online.no
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David Calder fortalte om hvordan han arbeidet. Og vi fikk se eksempler på arbeidene hans og hvordan 

han arbeidet. Vi fikk se eksempler på kirkesølv han hadde laget. 

Referat fra Venneforeningens kunsttur København 29.9 – 2.10.16 

Referent Helge Endresen 

Torsdag morgen møtte 25 entusiastiske kunstvenner på Sola for å være med på Venneforeningens 

årlige kunsttur, som i år gikk til København. Reisekomiteen, bestående av Eva Marie Nilsson, Signe 

Pallesen og John Magnus Nygaard, hadde sammen med kunstner og faglig guide Sidsel Christensen 

lagt opp til et tett og interessant program 

Etter en vandring gjennom Københavns travle gater og en etter norske forhold krevende, men deilig 

lunsj, startet kunstsafarien på Thorvaldsens museum. 

Bertel Thorvaldsen (1770 – 1844) bodde 40 år i Roma og hadde eget studio der han sammen med 

ansatte håndverkere produserte en mengde ny-klassiske mesterverk. Han er bl.a. representert i 

Peterskirken i Roma med en statue av pave Pius VI. Hans berømte statue av den oppstandne Kristus 

finnes i mange kopier rundt omkring i verden.  De fleste stavangerborgerne har nok beundret en av    

kopiene i Petrikirken.  I museet er det originaler og gipskopier av Thorvaldsens store produksjon og 

var absolutt verdt et besøk. Bygningen er tegnet spesielt for samlingen. Den ble reist for å få 

Thorvaldsen og hans verker tilbake til Danmark. Han skjenket den store skulptursamlingen og hans 

private malerisamling til København kommune i forbindelse med byggingen av museet. 

  

Amor og Psyke                                                                 Maleri fra Thorvaldsens Romatid. 

Fellesprogrammet torsdag ble avsluttet med en kanalrundfart der vi ble kjent med de havnenære 

områdene med nye kulturpalass og gamle bygninger med nytt innhold. 

Fredag var hele dagen avsatt til Louisiana der vi fikk omvisning på to utstillinger, Poul Gernes og 

Daniel Richter, samt fikk oppleve Louisianas fantastiske arkitektur og skulptursamling for øvrig. 

Poul Gernes (1925 – 1996) var nok et nytt bekjentskap for mange. Han er i dag mest kjent for  mange 

markante utsmykninger, bl.a. Herlovs hospital som regnes som hans hovedverk. Hans fargebruk kan 

beundres på kinobygningen Palads i København sentrum. Gernes hadde arbeiderklasse bakgrunn, og 
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var utdannet litograf. Han arbeidet også 

som håndverker på 50-tallet, og senere 

dannet han en skole, Eks-skolen, for å 

utdanne studenter i den eksperimentelle 

tankegangen.  Han viste også til antikkens 

fargebruk på bygninger og skulpturer. 

Louisiana har fulgt Gernes tett, helt fra 

hans kunstneriske gjennombrudd på 60-

tallet. Utstillingen «Jeg kan ikke være alene 

– vil du være med?» ga et godt bilde av 

hans fargebruk og abstraksjon. 

 

 

 

Daniel Richter ( 1962 - )er en maler som Poul Gernes antakelig ville være svært kritisk til. Han er 

født i Tyskland og kommer 

fra enkle kår. Faren var 

skomaker. Som ung var 

han en rebell og levde på 

kant med samfunnet og var 

en del av punk og 

undergrunnsmiljøet i 

Hamburg.  Kunstnerisk 

utdannet han seg klassisk 

og malte til å begynne med 

modernistisk.  Etter hvert 

endret han uttrykk for å 

speile samfunnet og 

tidsånden. Han bruker 

farger nærmest psykedelisk 

som graffiti kunstnerne. 

 

A Flower in Flames   

Richter er et eksempel på at maleriet lever i beste velgående, selv om en spådde dets undergang i 

slutten av forrige århundre. 

Hans utstilling «Lonely Old Slogans» var en sterk opplevelse. 
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Lørdag konsentrerte vi oss om fotografiets rolle i kunsten. 

Jacob August Riis (1849 – 1914) ble født i Ribe i 

Danmark, men emigrerte 18år gammel til USA. Han var 

utdannet snekker, men var opptatt av journalistikk og 

fotografi. Den første tiden i USA  levde han i ekstrem 

fattigdom, men fikk etter hvert innpass som krim-reporter i 

NY-Tribune. Han startet også med å dokumentere 

fotografisk den ekstreme fattigdommen og de elendige 

boforholdene som innvandrerne levde under.  

Hans bruk av blits gjorde det mulig å fotografere under 

vanskelige lysforhold. Dermed er Riis arbeid et viktig 

dokument fra denne tidens USA. Hans virksomhet gav han 

stor berømmelse, og han var bl.a. venn med president 

Theodor (Teddy) Roosevelt. 

En syvårig arbeiderske  

 

Samme sted – Kunstforeningen Gl. Strand – var vi også innom Alexander Tovborgs installasjon  

«Troens Ridder». Verket er en hoppeborg laget som Noas Ark.  Troens symboler og deres betydning 

er temaet for utstillingen. 

 

Vi gikk til Glyptoteket for å spise lunsj, og selv om det ikke var avsatt tid til omvisning å ta alle 

skulpturene nærmere i ettersyn, fikk vi en god halv time til å vandre rundt i de ulike avdelingene.  

Fotografisk Center med utstillingen ” Bending the Frame” var målet  etter  lunsj. Turen gikk til Kød-

byen og en politisk fotoutstilling i et område som tidligere var Københavns slakt- og kjøttmarked. Hva 

har skjedd med fotografi fra Jacob Riis og fram til i dag? ”Bending the Frame” var en utstilling som 

viste samtidsfotografiets betydning for den politiske oppfatningen av virkeligheten.  Fotografiet i dag 

er ikke nødvendigvis dokumentarisk, og det åpner for subjektive betraktninger. Kan vi i dag stole på 

fotografiet som et dokument på virkeligheten? Vi utfordres på dette. 
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Søndag formiddag var avsatt til mer selvvalgte aktiviteter. 

Sidsel Christensen gikk med en gruppe til Kunsthall Charlottenborg og utstillingen ”An Age of Our 

Own Making”, der et av verkene var av 

Ibrahim Mahama fra Ghana. Han hadde 

kledd hele bygningen med striesekker, 

som hadde vært brukt til ulike funksjoner 

i sitt hjemland. Inne var det bl.a. en 

installasjon av Moshekwa Langa som 

gjorde et sterkt inntrykk. Gruppen var 

også innom Nikolaj Kunsthall og så 

verkene ”Black Flag” av Santiago Sierra 

og ”In The Future They Ate From The 

Finest Porcelain” av Larissa Sansour. 

 

 

Kunsthall Charlottenborg kledd med strie  

Andre besøkte Statens Museum for Kunst og opplevde «Flygtige Øyeblikke - Tegninger af August 

Rodin». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie av knelende kvinne 
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Den kunstneriske del av turen ble avsluttet med et besøk på Ordrupgaard, og utstillingen  «Monet. Ud 

af impressionismen”. Dette var Nordens største Monet-utstilling og viste en rekke av kunstnerens 

mesterverk og hans kunstneriske utvikling.  

 
Monet – Åkander (Vannliljer)                                                                                                   (Foto: Orderupgaard) 

 

Til slutt en takk til reisekomiteen for en godt gjennomført kunstreise og for opplegget forøvrig, og en 

spesiell takk til Sidsel Christensen for hennes inspirerende foredrag og utvalget av studiemål. 

 

Turgruppen med Sidsel i forkant 
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Statuer i Stavanger  

Solveig Fløgstad presenterer noen av kunstverkene som står rundt i Stavanger – i første omgang de 

som er rundt Mosvannet og ved kunstmuseet.  Så kan skulpturen bli en god unnskyldning til en tur for 

å se nærmere på den. 

Bølgen   
Skulpturen står i den østlige delen av Mosvannet. Den  

består av to store steinblokker i larvikitt  plassert oppå 

hverandre. Luftrommet mellom blokkene er formet som 

en bølge.   

Kunstneren 

”Bølgen” er laget av billedhuggeren  Marit Lyckander 

(1954-) fra Oslo. Arbeidsplassen er for en stor del ved 

steinbruddet i Skjeberg ved et stort monument huggeri. 

Utdannelsen har hun fra Statens Håndverks- og 

kunstindustriskole i Oslo, Statens kunstakademi og fra 

Pitrasante i Italia.  

Lyckander har hatt en rekke utstillinger i inn og utland, både alene og sammen med andre, og hun har 

hatt en rekke offentlig utsmykninger. 

” Bølgen” var hennes første utsmykning i vårt distrikt. Deretter kom” Luftbro, glass og diabas” på 

Stavanger Lufthavn, Sola i 1988, og ti år senere” Komme over VI”  i granitt på Sviland skole,  

Sandnes.  Utsmykningen på flyplassen ble i 2015 flyttet til Arne Rettedals Hus, Universitetet i 

Stavanger(UiS).  
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Med” Bølgen” begynte hun å fokusere på hullet, tomrommet og mellomrommet. Dette ble 

videreutviklet i broene og portene. Titler på skulpturene er for eksempel” Broen”, Komme over”,  

”Gjennom”, ”Inn i” eller  ”Bærende”.  Formspråket er stiliserte arkitektoniske former med symbolsk 

innhold. Granitt er hovedmaterialet, og det blir ofte til store formater.  

Giveren 

” Bølgen” ble i 1986 anskaffet med midler fra Olaf A. Olsens legat.  

Malermester og Frimurer Olaf A. Olsen (1885-1959) hadde malerforretning på hjørnet av 

Hospitalgaten og Klubbgaten. Han var enslig og bodde på Madlaveien med sin ugifte søster Margit 

Olsen. Han elsket å gå turer rundt Mosvannet og opprettet i Testament et legat som skulle bidra til 

forskjønnelse av Mosvannsparken. Skulpturen” Årvåken” er også anskaffet med midler fra hans legat. 

 

 

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!  

(Dette tilbudet gjelder ikke i kafeen) 

”ELEKTROINSK  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 SKM’s 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 SKM’s hjemmeside. Adressen er:  

http://www.museumstavanger.no/museene/stavanger-kunstmuseum/venneforening/   

Vi legger 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:kunst.venneforeningen@museumstavanger.no
mailto:eva.nilsson@lyse.net
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VÅRENS  KUNSTKALENDER  - Husk medlemsbevis 
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 JANUAR 

 Torsdag 26.01   

Kuppelkupp.  Ane Marte Dyvi viser et bestillingsverk hvor hun fokuserer på Lars 

Hertervik og Mattias Härenstam kommer for å delta i en kunstnersamtale 

 

FEBRUAR 

 Fredag 3. februar 

Kunstunsj kl 12:00 

Konservator Vibece Salthe snakker i utstillingen Waldemar Eide – Kamerakunst 

Onsdag 8. februar 

Filmkveld kl 19:00.  Vi viser filmen «The Artist is Present» av Marina Abramovic. 

Museumspedagog Katharina S. Ueland har en innledning til filmen  

 

MARS 

 Fredag 3 mars  

Kunstlunsj kl 12:00 

Konservator Inger L.M. Gudmundson om Kitty Kielland i auditoriet 

Onsdag 22. mars 

Årsmøte kl 19:00 med foredrag av leder av Sølvberget Galleri, Hildegunn 

Birkeland 

Torsdag 30.03   

Kuppelkupp 

 

APRIL 

 Fredag 07.04 

Kunstlunsj kl 12:00 

Museumspedagog Helga Nyman i ny samlingsutstilling i hovedsalene 

 MAI 

 Torsdag 04.05   

Kuppelkupp 

Fredag 05.05 

Kunstlunsj kl 12:00 

Avdelingsdirektør Hanne Beate Ueland i utstillingen Maria Nepomuceno 

Lørdag 06.05 

Kl 12:00 møtes vi utenfor KinoKino i Sandnes for kunstsafari til Stasjon K, 

Sandnes kunstforening og KinoKino  

JUNI 

Fredag 02.06 
Kunstlunsj kl 12:00 

Museumspedagog Elin Lillebråten i ny samlingsutstilling i Hafstenpavilijongen. 

 


