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Våren 2021

Kjære kunstvenner!

Lars Hertervig, Sommerlandskap i tordenvær, 1856. Nasjonalgalleriet, Oslo

Vi har hatt Venneforeningen i mange år, faktisk hadde vi 30 års jubileum i 2020. Men
koronaen gjorde det umulig å feire, det håper vi å få til på tidlig høstpart, sannsynligvis siste
halvdel av august. Men noen dato kan vi ikke sette ennå, vi venter på mer kunnskap om
vaksiner og smittekontroll.
Vi skal komme med en egen ekstrautgave av LARS – et jubileumsnummer. Og vi skal dykke
ned i Venneforeningens historie – det skal bli spennende.
I 1987 ble det under et møte i regi av Bildende Kunstneres Forening Rogaland hvor nybygg
for Stavanger Faste Galleri ble diskutert, dannet en venneforening for galleriet. Den skulle
bidra til løsning av byggesaken. Og det var både kunstnere og andre til stede, dessverre hadde
ikke politikerne blitt invitert. Stein Kalvig fra Bertha Bergs legat, lektor Svein Gunnar
Molven, kunstner Kjell Pahr-Iversen og byarkitekt Per Faltinsen, konservator Lau Albrektsen
og formannen i galleriets styre, Per Barkved var til stede på møtet. Og hva skjedde etter det
møtet? Det får du vite i løpet av våren 2021, følg med, følg med!
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Våren 2021
Vi har planer for en hyggelig og inspirerende kunst-vår selv om problemene med Covid-19
gjør sitt beste for at vi ikke kan møtes så ofte og så mange hver gang:
Dette er innholdet i denne utgaven av LARS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Testamentarisk gave
Kunstnerpresentasjon – Else Leirvik
Galleribesøk/kunstvandring
Kunstlunsjer
Filmkveld
Årsmøte 2020 – mars 2021 med foredrag av Ingrid Toogood
Kunstnermøte på museet – Tove Sundt Hansen
Skulpturvandring Østre Bydel
Tur til middelalderkirker i Stavanger
Presentasjon av bilde fra Hafsten samlingen

•
•
•
•

Referater, kunstvandring
Ny betalingsløsning og medlemskort
Venneforeningsinformasjon
Vårens kunstkalender

Generøs testamentarisk gave
Sommeren 2020 mottok Venneforeningen den gledelige meldingen om en testamentarisk
gave. Pengegaven skal forvaltes av styret i Venneforeningen i samarbeid med ledelsen i
Stavanger kunstmuseum og brukes til innkjøp av kunst som stilles ut i museet.
Liv Karin Torjusen, død 30. april 2020, og tidligere avdøde ektefelle Egil Torjusen, har
testamentert en pengegave til Venneforeningen Stavanger kunstmuseum.
Den testamenterte gaven er på kroner 125 000 og styret i Venneforeningen har opprettet en
egen konto for dette beløpet.
Liv Torjusen og Egil Torjusen var interessert og opptatt av kunst. De var begge meget aktive
og interesserte i Rogaland kunstmuseum og opprettelsen av Rogaland kunstmuseums
Venneforening (nå Stavanger kunstmuseum), sier testamentet. Museet åpnet i 5 februar 1992.
Liv Torjusen deltok i arbeidet med opprettelsen av museet og skaffet støtte for det via sitt
arbeid. Venneforeningen hadde sitt første konstituerende styremøte 29. august 1990 og Liv
ble valgt til styreleder. Dette vervet hadde hun til 1992.
Eli Frøyland Olsen, leder Venneforeningen Stavanger kunstmuseum
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Kunstnerpresentasjon – Else Leirvik

(av Eva Nilsson)

Else Leirvik er en kunstner født og oppvokst i Stavanger. Hun har hatt arbeidsopphold i
utlandet, har studert ved kunsthøyskolen i Bergen fra 1997 til 2003. Hun har vært tilknyttet
Galleri Opdahl og har hatt to utstillinger der - og begge med strålende kritikker. Stavanger
kunstmuseum kjøpte et av hennes verk på den siste utstillingen (i 2018) ved hjelp av bidrag
fra Venneforeningen. Verket heter «Vintereple».
Else Leirvik er også innkjøpt med et annet verk til kunstmuseet, «Vitrine» kjøpt på utstilling
hos Galleri Opdahl, i 2012.
Jeg sporet opp tre utstillinger av deg bl.a en i Roma og to i Stavanger, Else.
•

Ja, det stemmer. Soloutstillingen med Normas Foundation hadde tittelen «I neer slept
under the arch» og var en stedsspesifikk utstilling. Her var blant annet Fellinis
«Nights of Cabria» et vekstpunkt for installasjonen. Utstillingen «Unconscious and
uncool» hos Galleri Opdahl i 2012 var en annen separatutstilling og besto av en serie
abstrakte portretter ved stedfortreder.
Men jeg har hatt flere utstilleringer hos Galleri Opdahl. Samarbeidet med Galleri
Opdahl har vært viktig for mitt kunstnerskap. Gjennom galleriet har jeg fått
muligheten til å vise arbeidene mine internasjonalt. Utstillingen jeg hadde i Opdahls
Galleri i Berlin førte blant annet til utstilling i Roma, som igjen har ført til andre
utstillinger andre steder.

Trond Borgen i Stavanger Aftenblad var overbegeistret og beskrev deg som en kunstner med
bemerkelsesverdig høyt nivå og av internasjonalt format. For eksempel sier han, er nattbordet
til Ingmar Bergman formet i porselen, noe som viser skjørheten og sårbarheten i det
kunstneriske – Bergman og bordet blir ett. Poeten Olav H Hauge er portrettert med en
metallstang usikkert stående mot veggen i et hjørne og på toppen en hvit keramikkplate –
kanskje hans uskrevne dikt? Men med sitt hardføre Handangerliv og samtidig sin skjøre
psyke, av og til trygt og i perioder ganske ustøtt på bakken, er dette et vakkert og følsomt
portrett. Virginia Woolf er portrettert i «Her Head», laget av steintøy, pappmasjé,
husholdningstråd og stål – på ett plan et både uttrykksfullt og sårbart portrett av henne som
hadde en så ekstrem følsomhet for sine omgivelser.
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«Her head» fra Unconscious and uncool (foto fra internett)

Den neste utstillingen jeg vil nevne er igjen i Galleri
Opdahl «Epletre», i 2018 hvor bl a «Vintereple» er
med. Og igjen en utstilling hvor Trond Borgen var
over seg av begeistring. Han siterer Michelangelo
som snakker om «et gammelt minne som åpenbarer
en annen skjønnhet for hjertets glede», slik oppfatter
han kunsten din. Han hører en vakker stillhet, kunstens eget åndedrett. «Når det faller sammen
med mitt eget, omsluttes jeg fullstendig av stillheten som ligger i de vakreste gjenstandene»,
sier han.
«Vintereple» - foto Eva Nilsson

Stiller du ut annet enn skulpturer, Else, tegninger, malerier eller annet?
• Jeg jobber med skulptur i utvidet forstand
– i form av installasjoner og som
enkeltstående objekter, plassert i
gallerirom, i landskap og i uterom. Jeg
arbeider også stedspesifikt, sist i Baku i
2019, og har gjort utsmykkinger for
Domkirken og for St Petri Menighetshus.
Jeg arbeider både med tekstil, tegning,
tekstarbeid og film.
Forholdet mellom myke og harde materialer
og forholdet mellom styrke og skjørhet er en
rød tråd i mitt arbeid. Jeg er opptatt av
selve arbeidsprosessen og tilblivelsen av skulpturen. Det kommer gjerne til syne ved at
håndens avtrykk er synlig i verket. Jeg er opptatt av hånden at den både har en
iboende kraft og en følsomhet på samme tid.
Ellers blir jeg inspirert av kunsthistorien og andre kunstformer; film, scenekunst,
musikk, litteratur og poesi. Jeg så nylig forestillingen Melankolia II, basert på Jon
Fosse sin roman med samme navn av Ymist på Tou, det gjorde veldig inntrykk.
Før utstillingen ”Epletre” hos galleri Opdahl hørte jeg mye på Arvo Part Jeg har de
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siste årene vært særlig inspirert av forhistorisk skulptur. Marisa Merz sine arbeider
fra kunstnerbevegelsen Arte Povera har jeg et spesielt forhold til – særlig hennes
materialbruk inspirerer meg.
Men hvordan jobber du Else, har du fast arbeidstid som kunstner?
•

Mitt arbeid er ikke en standard «åtte til fire» jobb. I perioder kan det være veldig
intenst arbeid. Da går jeg inn i en slags boble hvor jeg stort sett jobber hele tiden, i
andre perioder er det en mer strukturert arbeidstid. Jeg blir inspirert av omgivelsene
og går den samme turen hver dag. Det er min faste rutine.

Else Leirvik, det har vært en glede å få vite mer om deg, og vi gleder oss til å se mer til deg. I
hvert fall kan vi se «Vintereple» i Stavanger kunstmuseum. Lykke til videre!

Så over til vårens program:
Galleribesøk/kunstvandring
Vi vil invitere til galleribesøk etter hvert som vi ser gallerienes program og deres mulighet til
å ta imot oss. Det sender vi en egen invitasjon om på email når det er aktuelt.

Kunstlunsjene våren 2021
Kunstlunsjene er hver første fredag i måneden og starter kl. 12:00. Noe å spise eller drikke
kjøpes med billetten til foredraget og står klar i kafeen til oss. Vi må ha påmelding, men det
vil det bli gitt nøye informasjon om når vi sender påminning om lunsjen. Vårens program er:
Fredag 5. februar: Bill Viola v/Helga Nyman
Fredag 12 mars: Nyinnkjøp v/bestemmes senere
Fredag 9 april: Haftensamlingen v/Hanne Beate Ueland
Fredag 7 mai: Ny NONA v/Katharina Ueland
Fredag 18 juni: Ruth Asawe v/Vibece Salthe
Vi møtes i auditoriet på kunstmuseet for å høre disse spennende foredragene,
Og vi kommer jo gratis inn på utstillingene, så da er det bare å sette dagen av til berikelse av
sjelen.

Filmkveld i januar
Onsdag 20 januar kl 1900 i auditoriet på Stavanger kunstmuseum skal vi vise filmen «Mrs
Lowry and Son» som handler om den engelske kunstneren Lawrence Stephen Lowry. Han
levde i perioden 1.11.1887 – 23.2.1976 i Manchester. Det er en spillefilm og den varer 88
minutter og den har ikke undertekster.
Forfatter John Hollen har en innledning til filmen.
Dørene åpnes kl 1830 og det er anledning til å kjøpe vin og andre forfriskninger. Vi har
Vipps og tar kontanter, men ikke kort.
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Maleri av Lowry (begge bilder fra internet)

Inngangpartiet til the Lowry Center i Manchester

Filmen forteller om forholdet mellom Lawrence Stephen Lowry, en av Englands mest
ikoniske kunstner og hans mor Elizabeth som han levde sammen med helt til hun døde.
Filmen viser også hvordan moren er grunnen til at han på tross av all motgang fortsetter å
skape kunst Hans høyeste ønske er å skape et bilde eller noe som kan gjøre moren stolt og
tilfreds. Etter hennes død levde han alene i huset sitt med klokker som selskap i alle rom,
de skapte liv, mente han. For å overleve som kunstner hadde han jobb som husleieinnkrever i mange år. Han følte seg hjemme i gaterommet, blant arbeiderne og deres
familier. Han malte ikke mange blomsterbilder, men heller fabrikkbygninger og
fabrikkpiper med røyk, dette malte han og det gjorde inntrykk. I dag blir han sett på
nærmest som et geni, de små fyrstikkmenneskene han maler har sjel, han maler dem slik
han ser dem. Selv sa han at han trenger ikke hjerne for å være kunstner, en kunstner
trenger bare følelser.
I ettertid har det vist seg at Lowry’s uttrykksform og syn på kunst og kunstens rolle, har
påvirket mange av nåtidens kunstnere.
I år 2000 åpnet et nytt kultur og kunstsenter i Manchester. The Lowry kunstsenter, inneholder
verdens største samling –malerier og tegninger av ham som ga navn til bygget L S Lowry. Et
av hans bilder ble for en tid tilbake solgt for over 50 millioner på auksjon i England!

Årsmøte for 2020 - i mars 2021
Onsdag 17. mars kl 1900 avholdes Årsmøtet 2020. Det blir vanlige årsmøtesaker med
årsberetning og regnskap, samt valg.
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Fra Balkongen – Poems from the Balcony – Ingrid Toogood. På Stavanger kunstmuseum

Men i tillegg kommer kunstneren Ingrid Toogood og holder et kåseri/foredrag om
kunstnernes kår i dagens samfunn. Vi vet jo at kunstnerne strever med å få et økonomisk
utkomme av kunsten sin, kan de egentlig leve av den? Hvordan klarer man å få stipendier og
hva innebærer det? Må de ha ekstra jobber eller er kunsten ekstra jobb? Hvordan er
utstillingsmulighetene? Ingrid Toogood har fått mange spørsmål om dette og lignende fra
oss, nå venter vi spent på svarene.
Vi ser frem til å få vite hvordan livet til en kunstner fungerer.

Kunstnermøte på museet – Tove Sundt-Hansen

Onsdag den 5. mai kl 1900 vil kunstneren
Tove Sundt-Hansen komme til oss og fortelle
om seg og sin kunst. Hun er Stavangerbasert og
har hatt flere utstillinger – den siste i 2019 i
Skur 2, kalt Stille fangst.
Hun er tegner og maler, født 1959 og bosatt i
Stavanger. Hun er utdannet ved Statens
Kunstakademi i Oslo under professorene
Ludvig Eikaas, Inger Sitter og Michael
O’Donnell. Hun har vært aktiv i mange år som
billedkunstner og skapt flere separate
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utstillinger. Hun er medlem av Norske Billedkunstnere, Tegnerforbundet og Landsforeningen
Norske Malere og Bildende Kunstneres Forening Rogaland. I tillegg har hun tatt utdannelse
ved Stavanger Lærerhøyskole 1991; Spesialpedagogikk, Høgskolen i Stavanger 1997; Kunstog uttrykkspedagogikk, NIKUT, Oslo 2003-04.

Utstilt på Moster Amfi, Bømlo 2017 – Evighetens vræl. Akryl og forgylling 24 karat gull.

Tove Sundt-Hansens tanker om arbeidet sitt bygger på respekt, raus kjærlighet, nysgjerrighet,
humor, det å undre seg, det å lære og ikke minst evnen til utholdenhet. Egenkjærlighet er
viktig for den indre hemmelig verden kan næres, stimuleres og holdes levende. Og da kan
veksten komme: «Alle skapende mennesker trenger tillit og muligheter. Dialog og
utfordringer i det private som i det offentlige rom».
Hun arbeider ofte med temaer som undersøker menneskets egenverdi og finner det befriende å
kunne være til stede for andre mennesker gjennom det tause visuelle språk.
Dette vil bli en fin anledning til å bli kjent med en kunstner som skaper medrivende kunst.

Dagstur til Middelalderkirker og Utstein kloster mandag 31. mai 2021
(Bilder nedenfor er hentet fra Wikipedia)

Vi prøver oss denne våren igjen på en dagstur til middelalderkirkene i Stavanger og Utstein
Kloster og vi håper ikke koronaen ødelegger for oss igjen. For sikkerhets skyld har vi lagt
turen til mandag 31 mai. Turen går til middelalderkirkene på Rennesøy, Talje, Finnøy og
Utstein kloster på Mosterøy.
I samarbeid med kantor Arne Martin Aandstad som vil være vår omviser og guide, blir vi
kjent med våre middelalderkirker i Nye Stavanger kommune. Lunsj inntas i refektoriet på
Utstein kloster.
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Invitasjon til turen vil bli sendt senere.

Talje kirke

Sørbø kyrkje

Hesby kirke

Maleri av Utstein kloster

Ledere for turen er Torill S. Lura og Eli Frøyland Olsen.

Skulpturvandring
Solveig Fløgstad har nok en gang lovet å ta oss med på en vandring med skulpturer – denne
gangen skal vi til Østre bydel. Men det blir ikke bare skulpturer, vi skal innom en kirkegård
eller to også. Det blir mer informasjon senene. Men hold av datoen 2. juni kl 1700.

(Fra en tidligere skulpturvandring)
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Jubileumsfest 30 år!

Torsdag 26. august skal vi feire gleden over å ha blitt 30 år, og over at vi kan endelig kan ha
en jubileumsfest. Venneforeningen ble startet 29 august 1990, men vi kunne ikke feire i 2020
på grunn av pandemien. Nå regner vi med at alt er bra til august 2021.
Vi skal ha spennende foredrag, vi skal ha god mat og drikke, vi skal ha taler og vi skal
selvsagt feire sammen med kunstmuseet.
Vi vil sende ut en egen innbydelse til festen!

Kunsttur 2021 – i Norge
Madrid 13. – 18. september 2020 – ble avlyst på grunn av covid-19. Men vi tenker på en tur
her i Norge til høsten – når alt er blitt bedre, vi er vaksinert og det går å være flere sammen.
Vi ser for oss en tur til Oslo-området hvor vi har blant annet Hennie Onstad museet, Nye
Munch museet, Astrup Fearnley, vandre i skulpturparken på Ekebergåsen, tur til Kistefos, til
Blaafarveverket, ja, det er mye å velge i. Og vi kommer tilbake til dere når det er mulig og
trygt å arrangere neste kunsttur.

Medarbeidere på Stavanger kunstmuseum forteller om bilder fra Hafsten
samlingen
Vi ønsker å presentere noen av bildene fra Hafsten samlingen slik at vi blir bedre kjent både
med bildene og kunstnerne. Det er medarbeidere på museet som bidrar med det og også
denne gangen er det May Johannessen, Rådgiver samlingsforvaltning SKM / digitalisering
kunst MUST, som skriver Erling Enger.
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Erling Enger, Romantikeren, 1944. Samling Halvdan Hafsten
Ekstreme samfunnsforhold har alltid påvirket kunsten og kunstnerrollen. Den økende politiske
spenningen i Europa i mellomkrigstiden førte til at mange kunstnere opplevde det nødvendig
å stå opp mot totalitære krefter, selv om de helst ønsket å være apolitiske i sin kunst. I
oljemaleriet «Romantikeren» illustreres kunstnerens dilemma på en naivistisk og humoristisk
måte.
Bildet er et selvportrett, sier Enger: Jeg har ment det harcellerende og har utstyrt meg litt
klovneaktig. Jeg sitter og maler mens krigen går sin gang. Ruinen i bakgrunnen skal uttrykke
krigen.
Dualitet mellom normalitet og unntakstilstand er også et trekk i vår egen tid, hvor vi blant
annet står i kamp mot en alvorlig pandemi. På den ene siden er vi fullt klar over at
samfunnssituasjonen må tas på alvor, på den andre siden ønsker vi bare å leve livene våre så
normalt som mulig. Dualiteten kommer til uttrykk i livet, som i kunsten.
Halvdan Hafsten erindrer møtene med kunstneren godt: Erling Enger – den kjære humorist i
norsk kunst – kom jeg i forbindelse med under krigen. Det første bildet jeg kjøpte av ham var
«Romantikeren». Det skjedde hjemme hos ham i Schönningsgate (...). Etter dette kjøpet
arrangerte han (...) et overmåte hyggelig selskap hjemme hos seg. Jeg minnes med
takknemlighet det, for det var mange hyggelige kunstnere jeg traff der. Man satte jo ekstra
pris på selskapeligheter på den tid.
Savnet etter selskapelighet er et annet gjenkjennelig trekk i vår tid. Forhåpentligvis kommer
den fremtid snarlig, hvor vi mimres den tiden vi ikke fikk lov til å besøke hverandre.
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Så over til referatene:
Kunstvandring
Den 25 august var 63 personer med Solveig Fløgstad på en
vandring rundt Mosvannet. Vi ble kjent med skulpturene plassert i
nærheten rundt vannet, og Solveig skapte som vanlig glede og
entusiasme. Hun forteller både om skulpturene, kunstnerne og
hvem som har bekostet dem.

Kunstvandring/galleribesøk
Den 4 september var vi på to galleribesøk, først på Sølvberget Galleri og deretter på BGE.
På Sølvberget var Inger Bruuns utstilling, og vi var så heldige at hun var til stede og kunne
fortelle om seg selv og kunsten.

Inger Bruun (venstre) i samtale med Hildegunn
Birkeland
(Foto Eva Nilsson)
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Marit Victoria Wullf Andreassen med et av sine
malerier
(Foto Eva Nilsson)

Hos BGE var det kunstneren Marit Victoria
Wullf Andreassen som fortalte om sin kunst.
Også hun fortalte om bakgrunn og kunsten sin.
Tusen takk til begge kunstnerne. Vi var
henholdsvis 30 og 28 (to grupper) på
Sølvberget og 51 hos BGE. Og en stor takk til
begge galleriene for så sjenerøst å ta imot oss.

Den 15 september var vi igjen på galleribesøk hos BGE. Her møtte 71 personer for å se
Sverre Bjertnes verk og høre Brit Christin Anker Paulsen fortelle om kunstneren, bildene og
skulpturene. Igjen tusen takk til BGE for å ønske oss å hjertelig velkomne.

Skulpturen «Skogen trekker seg tilbake» som skulle brukes som teaterkulisse og som vi fikk berøre.
(Foto Magne Arne Nilsen)

13

Kunstnermøte med ekteparet Linnéa Blakéus og David Calder
47 medlemmer fikk gleden av å bli presentert for
kunstnerparet Calder en regnfull dag i oktober.
(21/10/20)
Kunsthåndverker Linnéa arbeider for det meste med
metall, smykker, objekter og foto, mens David
uttrykker seg 3 dimensjonalt hvor spesielt
håndhamrede korpusarbeider i metall trekkes frem.
Ofte arbeider de sammen med prosjekter i deres
felles verksted i Atelierhuset på Tou Scene.
Kunstnerparet tok oss med på en spesiell interessant reise både gjennom deres liv og
kunstneriske utvikling – og viste en rekke eksempler fra deres
omfattende produksjon.
De har hatt separatutstillinger både for seg selv og sammen i både
inn- og utland, mottatt prestisjetunge priser og stipender og hatt en
rekke utsmykninger i det offentlige rom så vel som utsmykninger og
gjenstander innendørs - herunder blant annet til Domkirken i
Stavanger.
Listen over offentlige innkjøpt er imponerende lang. Det anbefales et
besøk på deres hjemmeside www.calder.no for å få en oversikt.
Venneforeningen vil rette en stor takk til Linnéa og David for en
meget interessant reise gjennom deres menneskelige og kunstneriske
liv.
(Bildene viser Linnéas brosjer «Talking heads» og Davids humoristiske sparebøsse «Uhjelp»
- lite hull inn og stort ut))

Galleri Sølvberget; Simone Hooymans “An Elusive World” og
Rogaland Kunstsenter; Line Anda Dalmar og Christine Hansens
«Ørkendveling»
Høstens siste kunstvandring gikk den 11 november til Galleri Sølvberget og til Rogaland
Kunstsenter hvor 21 medlemmer deltok, med munnbind og anbefalt avstand delt i to grupper.
Hildegunn Birkeland, gallerileder på Galleri Sølvberget ga oss interessant grundig innføring
til og ledet oss gjennom Simone Hooymans utstilling «An Elusive World». Simone
Hooymans er nederlender, men har bosatt seg i Norge. Hun har utmerket
seg internasjonalt med sine flotte animasjonsfilmer og digitale trykk noe vi fikk bekreftet
her. Filmene hennes omhandler ofte landskap, klimaendringer og menneskenes forhold til
jorda. Musikk er en viktig del av hennes arbeider, og hun samarbeider med flere utmerkede
norske musikere.
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Fra Simone Hooymans «Meet me there
– meet me then»

Den andre delen av vandring gikk til Rogaland Kunstsenter hvor kunstner Christine Hansen
presenterte sin og Line Anda Dalmars utstilling «Ørkendveling». Gjennom feltstudier i
Death Valley og Joshua Tree i California har kunstnerne brukt ørkenen som sted og
ramme for å reflektere over landskap, miljø og tid. Arbeidet med dette prosjektet har
utfordret Dalmar og Hansens oppfatning av ørken som et «tomt» sted uten liv.
Ørkendveling viser det skjøre økosystemet der en rekke plantearter, dyr og innsekter
lever.

Christina Hansen foran veggen med ørkenbilder.

Venneforeningen vil takke begge galleriene for en minnerik og interessant kveld.
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Kontingent for 2021 og hva vi bruker kontingenten til.
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.
Vi har i 2020 gitt kr 100 000 til Stavanger kunstmuseum. I tillegg går kontingenten også til
drift av Venneforeningen.
Beløpet til innkjøp av kunst ble i år brukt til verket «Lammende skam» av Urd J Pedersen,
opprinnelig fra Sandnes, men nå bosatt i Oslo. Det innkjøpte verket var med på
Vestlandsutstillingen.

(foto Christian Tunge)

Ny betalingsløsning og medlemskort
I 2020 gikk vi over til elektroniske medlemskort og elektronisk betaling av
medlemskontingenten.
Epost sendes automatisk fra systemet to uker før den enkeltes medlemskontingent forfaller.
Mange har forfall en gang i januar, men forfall for hvert enkelt medlem avhenger av når det
ble betalt sist.
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Epost fra noreply@origin.no blir automatisk sendt fra systemet og har følgende tekst i
emnefeltet
” Fornying av medlemskap i Venneforeningen Stavanger kunstmuseum”.

Ved å trykke på lenken som er farget blå åpnes selve betalingsløsningen.
Dersom den viser rett type medlemskap er det bare å trykke” Gå til betaling” og følge
instruksen der.
Systemet gir mulighet for å betale både med bankkort/kredittkort og med Vipps.
Dert er også mulig å betale direkte til venneforeningens bankkonto: 3201.35.47385
HUSK Å FÅ MED NAVN.
Ved godkjent betaling fikk du tilsendt en e-post fra noreply@origin.no med
tittelen «Medlemskortet ditt» Det er et «Medlemsbevis i Venneforeningen» og link til
medlemskortet. Du kan skrive ut eller ta bilde av medlemskortet.
Har du mistet medlemskortet eller er usikker på om du har betalt?
Gå til vår hjemmeside http://stavangerkunstmuseum.no/venneforeningen
og bruk linken: Meld deg inn i dag! Der kan du sjekke det.
Nytt medlem: Bruk samme linken og følge henvisningen til Bli medlem. Der er det også en
linje for: vervet av!
Medlem som ikke har epostadresse som kan benyttes kan betale via bankkonto.
Når vi har registrert innbetalingen vil vi sende medlemskortet i posten. Det blir sendt purring
kun til epost eller på sms til mobilnummer.
Spørsmål: e-post til sisselmedby@me.com
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Venneforeningsinformasjon:
Venneforeningens styre:
Øverste rad: Torill Synnøve Lura, Eli Frøyland Olsen, Tor K. Eskeland
Nederste rad: Sissel Medby, Magne Arne Nilsen, Eva Nilsson

Styrets funksjoner:
Leder: Eli Frøyland Olsen, eli.froyland.olsen@gmail.com,
Nestleder og medlemsinformasjon, redaktør LARS: Eva Nilsson,
eva.nilsson@lyse.net
Kunstfilmer og stoff til LARS: Torill Synnøve Lura, torillsl@me.com
Kasserer og styrereferent: Tor K. Eskeland, eskeland@synergia.no
Medlemsregister og Kunst i offentlig rom: Sissel Medby, sisselmedby@me.com
Referat fra medlemsaktiviteter: Magne Arne Nilsen, magneanils@gmail.com
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!
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” 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
sisselmedby@me.com.
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 meninger, innlegg og forslag kan sendes til henne.
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åren 2021

Vårens KUNSTKALENDER - Husk medlemsbevis
Kontingenten MÅ være betalt for å delta.

Januar
Onsdag 20.1 kl 1900 Filmkveld
«Mrs. Lowry and Son» om kunstneren Lawrence Stephen Lowry.
Innledning ved forfatter John Hollen

Februar
Fredag 5.2. kl 1200 Kunstlunsj
Helga Nyman snakker om Bill Viola.
Venneforeningen gjentar visning av filmen om Yoyoi Kusama etter
lunsjen.

Mars
Fredag 12.3 kl 1200 Kunstlunsj
Nyinnkjøp er temaet
Onsdag 17.3 kl 1900 Årsmøte
med årsrapport, valg
Kåseri/foredrag av Ingrid Toogood

April
Fredag 9.4 kl 1200 Kunstlunsj
Nye Hafstensamlingen v/Hanne Beate Ueland

Mai
Onsdag 5.5 kl 1900
Kunstnermøte med Tove Sundt-Hansen
Fredag 7.5 kl 1200 Kunstlunsj
Ny NONA v/Katharina Ueland
Mandag 31.5 kl 0900
Dagstur til middelalderkirker i Stavanger
Lunsj på Utstein kloster

Juni
Onsdag 2.6 kl 1700
Skulpturvandring Østre Bydel med Solveig Fløgstad
Fredag 18.6 Kunstlunsj kl 1200
Ny utstilling med Ruth Asawa v/Vibece Salthe
Om vi får tilbud om galleribesøk eller andre aktiviteter i løpet våren så
vil det bli sendt innbydelse elektronisk.
GOD SOMMER!
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