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Våren 2020       

 

Kjære kunstvenner! 

Her har dere vårprogrammet for Venneforeningen. Det er mye å glede seg til: 

 

• Ny betalingsløsning 

• Kunstlunsjene 

• Filmkveld 

• Skulpturvandring 

• Dagstur til middelalderkirke i Nye Stavanger og Utstein kloster 

• Årets kunsttur 2020 

• Kunstnerpresentasjon 

• Hva brukes kontingenten til? 

• Referat fra kunsttur til Wien – høst 2019 

• Referater fra skulpturvandring og kunstvandring 

• Hafstenfløyen og NONA + Nytt undervisningsrom 

• Venneforeningsinformasjon 

• Vårens kunstkalender  

 

Ny betalingsløsning og medlemskort 
Nytt fra 2020 er at vi går over til elektroniske medlemskort. Medlemskontingenten betales over nettet. 

De medlemmene som vi ikke har e-postadresse til, vil få tilsendt medlemskortet via posten. Solveig 

Fløgstad vil orientere om det nye betalingssystemet på medlemstreffene framover. 

Løsningen vi bruker fra januar 2020 er laget av et firma som heter Origin AS, og det er deres 

system som sender ut meldingene.   

1. Den 15. januar får du en e-post med tittelen: 

” Fornying av medlemskap i Venneforeningen Stavanger kunstmuseum”.  

2. I den får du med en gang opp et bilde med ”Fornying av ditt medlemskap”. Dersom den viser 

rett type medlemskap er det bare å trykke ”Gå til betaling” og følge instruksen der.  

3. Ved godkjent betaling får du tilsendt en e-post fra noreply@origin.no med tittelen 

Medlemskortet ditt”  

4. Der har du et ”Medlemsbevis i Venneforeningen”  og link til medlemskortet. Du kan skrive ut 

eller ta bilde av medlemskortet. 

På medlemskortet står bl.a. gyldig til: det blir 1 år fra betalingsdato. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Senere: 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. 

mailto:noreply@origin.no
mailto:noreply@origin.no
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Nytt medlem: Bruk samme linken og følge henvisningen til Bli medlem. Der er det også en linje 

for: vervet av! 

De uten e-post må vi behandle manuelt. De vil bli kontaktet.  

Spørsmål: e-post til solveig.flogstad@lyse.net eller tlf  906 11 165. 

 

Så over til vårens program: 

 

Kunstlunsjene våren 2020 

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. 

07.02 Lars Hertervig og August Cappelen, ved kurator Inger M.L. Gudmundson 

06.03 Om kunstneren Jacob Dahlgren, utstillingen i NONA ved museumspedagog Elin Lillebråten . 

03.04 Om utstillingen ”Skyer” ved museumspedagog Katharina Sivertsen Ueland. 

08.05 Om samling Halvdan Hafsten, nymonteringen ved direktør Hanne Beate Ueland. 

05.06 Foredrag med utgangspunkt i utstillingen ”Skyer”. Foredragsholder ikke bestemt. 

 

Filmkveld  

15.januar kl.19.00 viser vi film om den amerikanske kunstneren Alexander Calder.   

  
(Foto Eva Nilsson – Four Leaves and Three Petals 1939)    Alexander Calder 

Han ble født 22. juli 1898 og døde 11. november 1976. Han brakte bevegelse inn i skulpturens verden.  

De ble starten på det som kalles kinetisk kunst – mobile skulpturer. Men han laget ikke bare mobiler, 

han både tegnet og malte og laget skulpturer i bronse og tre.  Han bodde både i Frankrike og USA.  

Han var influert av både Joan Miro og Pablo Picasso samtidig som hans kunst hadde innflytelse på 

dem.  

Det blir en ca 15 minutters innledning til kunstneren og filmen. 

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. 

 

 

mailto:solveig.flogstad@lyse.net
mailto:solveig.flogstad@lyse.net
https://www.bing.com/images/search?q=foto+av+calder&id=9EBD2D86ACC537669672CA8247C187606CE8FE62&FORM=IQFRBA
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Årsmøte 2020, onsdag 4.mars kl 19.00 

I tillegg til vanlige årsmøtesaker blir det foredrag av psykolog og kunstsamler Stein Jåtten med tema 

«Kunst på resept – Erfaring om kunstens betydning i terapeutisk arbeid».  Et foredrag som kan gjøre 

oss litt klokere – så møt opp! 

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av januar 2020. 

 

Dagstur til Middelalderkirker og Utstein kloster torsdag 26.mars 2020 

(Bilder nedenfor er hentet fra Wikipedia) 

Venneforeningen Stavanger Kunstmuseum inviterer til dagstur 

torsdag 26. mars 2020 

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. 

Tidsplan for turen: 

Kl. 09.30 Buss fra Byterminalen i Stavanger 

Kl. 10.00 Sørbø kirke (fra 1130) Rennesøy 

Kl. 11.00 Talje kirke (fra 1100) Talje 

    

Talje kirke                                                                  Sørbø kyrkje 

 

Kl. 12.30 Hesby kirke (fra 1200) på Finnøy 

 Hesby kirke 

 

Kl. 14.00 Lunsj i refektoriet på Ustein kloster, Mosterøy 

https://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Soerboe-Church.jpg
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 Maleri av Utstein kloster 

Vi får servert en varmrett, dessert og kaffe.  

Kl 15.00 Utstein kloster, kirken (fra 1250) 

Kl. 17.00 Ankomst Byterminalen i Stavanger 

Bindende påmelding med betaling fra 20 februar og innen 5 mars 2020 til 

epost: kunst.venneforeningen@museumstavanger.no 

Medlemmer uten epostadresse, påmelding på telefon: 91835972 

Turen inkl. lunsj koster kr. 590 og betales til konto 3201 35 47385. 

Prisen er forutsatt at vi får full buss, 54 deltakere. Ledere for turen er Torill S. Lura og Eli Frøyland 

Olsen. 

 

Skulpturvandring 

Igjen tar Solveig Fløgstad oss med på skulpturvandring, denne gangen til en tur rundt Mosvannet.  Det 

er den 29.april fra kl 18. Frammøte ved Kunstmuseet. Vi sender ut en påminnelse en uke før 

arrangementet. Det er ingen påmelding, så bare møt opp! 

 

Skara Brae – Bård Breivik 
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Årets kunsttur - Madrid 13. – 18. september 2020 

 

 

 

I år drar vi på en seks dagers tur til Madrids kunstskatter.  Vi drar med fly via Amsterdam den 13.9 

hvor vi lander i Madrid kl 15.35.  Vi møtes av lokalguide som tar oss på en rundtur slik at vi blir litt 

kjent med byen før vi sjekker inn på Hotel Catalonia Gran Via 4*.  Vi skal se Prado-museet, Palacio 

Real, Thyssen-Bonesmiza Museum og Reina Sofia Art Center.  Vi skal ha en dagstur til Toledo hvor 

vi ser både El Greco museet og den flotte katedralen.  Vi får også litt tid på egenhånd i Madrid slik at 

man kan shoppe eller se mer kunst, eller kanskje bare rusle rundt i byen.  Og selvsagt skal vi spise 

tapas.    

Hele programmet er ikke ferdig, men det kommer i begynnelsen av januar 2020. 

  

(Francesco de Goya: El paseo de Andalucí) Prado museet 
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(Guernica av Pablo Picasso 1937) Reina Sofia museet 

 

Thyssen-Bonesmiza Museum 

 

Vi har inkludert fem frokoster, 3 lunsjer og 4 middager i prisen i tillegg til buss, sightseeing, 

inngangsbilletter, tips og utflukten til Toledo.  Prisen er kr 14 990  per pers.  Tillegg er flyavgifter kr 

666,- og for enkeltrom er prisen kr 3 400. 

Det blir bindende påmelding i slutten av januar 2020 og det kommer spesiell informasjon om dette.  

Vi har plasser for 35 personer og det er Norsk Tur som er teknisk arrangør. 
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 (Oversiktsbilde Toledo) 

 

Så over til referatene: 

 

Kunstvandringer 

Referat fra kunstvandring til Galleri BGE    Tekst og foto: Helge Endresen 

 

Tirsdag 17 september kunne vi nok en gang invitere medlemmene til en utstilling i Galleri BGE, 

denne gangen til Håkon Blekens utstilling “Fragmenter”. 

Hele 78 medlemmer møtte fram og vi fikk se en flott utstilling av bilder som den aldrende kunstneren 

hadde malt i løpet av de siste fire årene. 

Innledningsvis fikk vi en orientering av gallerieier Eli Ertvaag som fortalte om bakgrunnen for 

utstillingen og deretter en kort innføring I Håkon Blekens kunstnerskap av Brit Christin Paulsen. 

 Håkon Bleken: Barndom, 2013 
 

 

De fleste bildene var preget av Håkon Blekens sterke politiske engasjement, som for eksempel 

“Dødens Ø”med tydelig referanse til masakrene på Utøya. 
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 Håkon Bleken: Dødens Ø 

 

Kunstvandring søndag 17 november 2019   Tekst og foto: Tor Eskeland 

Denne gangen ble medlemmene invitert til å besøke 3 gallerier på en og samme dag, nemlig en 

søndag. Det var ingen påmelding så styret (og galleriene) var spent på oppmøtet.  Hele 80 medlemmer 

hadde tatt på seg spaserskoene og møtte opp. 

Første stopp var Kunstgalleriet på Madlaveien.  Innehaver Elin Halvorsen informerte om galleriets 

historie og ikke minst om utstillingen av Frank Brunner. 

Ferden gikk videre til Kunsthall Stavanger hvor vi ble tatt imot av kurator Kristina Ketola Bore.  

Utstillerne var Ciara Phillips (Whatever happened to that bridge we crossed?) og Sandra Vaka (Suge).  

Kritstinas innlevelse i og formidling av kunstnernes liv og tanker var meget interessant.    

Siste stopp på vandringen var BGE.  Her ble vi som vanlig tatt varmt imot av innehaveren Eli L 

Ertvaag.  Det var en lydhør forsamling som lyttet til Elis beretning rundt og om kunstneren Paola 

Angelinis utstilling med navn A Babel of Bric-à-Brac. 

Takk til alle deltakerne denne fine søndagen – det inspirerer styret til å fortsette med slike 

arrangement. 

Men mest takk til galleristene som gjorde denne dagen så interessant. 
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Kunstnerpresentasjon Karen og Jens Erland  Tekst og foto: Helge Endresen 

   

Karen og Jens Erland i Kunstmuseets auditorium 

 

Den 6. november 2019 hadde Venneforeningen besøk av kunstnerparet Karen og Jens Erland. 

Gjennom å fortelle og vise bilder fikk vi et interessant innblikk i deres kunstnerliv fra 

debututstillingene og fram til i dag. Karen hadde i de siste årene spesielt arbeidet med ” 

porselenisering” av ulike tekstiler som hun hadde tatt vare på fra sitt barndomshjem, mens Jens hadde 

utviklet et spesielt kunstnerisk uttrykk ved hjelp av porselen og filtre fra ulike anleggsmaskiner. 

 

 

Kontingent for 2020 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 2019 gitt kr 95 000 til Stavanger kunstmuseum, fordelt på kr 60 000 til innkjøp av kunst, 

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

til drift av Venneforeningen. I år har vi også gjort en stor engangsinvestering i det nye 

betalingssystemet for medlemskontingent og elektroniske medlemskort. 
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   ”Vintereple”, Else Leirvik, Foto:Trond Borgen 

Denne skulpturen av Else Leirvik har Stavanger kunstmuseum kjøpt i år. Kostnadene er i sin helhet 

dekket av Venneforeningen. Tidligere i år hadde vi en omvisning i Galleri Opdahl der Trond Borgen 

ledet oss gjennom utstillingen til Else Leirvik. Det var derfor gledelig at dette ble årets innkjøp med 

støtte fra Venneforeningen. 

 

 

Referat fra kunstturen Wien 2019   Tekst og bilder:Helge Endresen 

 

Årets kunsttur gikk til den vakre kunstbyen Wien  23 – 27 september 2019.  Turen ble også denne 

gangen raskt fulltegnet, og 34 deltakere fikk noen flotte dager i Wien og dens omkrets. Vi fikk en 

bysightseeing og vi besøkte Stephansdomen, Kunsthistorisches Museum, Belvedere slott og den flotte 

kunstsamlingen, Museet for moderne kunst – Mumok, Hundertwasser Haus og Albertina. Det var også 

lagt inn en busstur til Dürnstein med vinsmaking og aprikoser i ulike varianter på glass og flaske. 

Elvebåttur ”an den Schönen Blaue Donau” ble det også tid til før vi dro hjem fra Wien fullastet med 

flotte kunstuttrykk. 
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Utdrag fra Gustav Klimts ”Kysset”                                Egon Schiele ”Tod und Madchen” 

 

 

 

 

 
 

 

VV 
Her er alle deltakerne samlet foran museet ”Albertina” 
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Nytt fra kunstmuseet: 

 

Hafstenfløyen og NONA + Nytt undervisningsrom Tekst: Hanne Beate Ueland, 

Foto:Helge Endresen 

 

Halvdan Hafsten (1905-1993) bygget i løpet av 50 år opp en kunstsamling bestående av 208 kunstverk 

laget av åtte kunstnere fra sin samtid: Reidar Aulie, Harald Dal, Arne Ekeland, Erling Enger, Kai Fjell, 

Ragnar Kraugerud, Thorbjørn Lie-Jørgensen og Alexander Schultz.  

I denne presentasjonen av Hafstens samling har vi valgt å legge ekstra vekt på det personlige forholdet 

mellom Hafsten og kunstnerne i samlingen. Gjennom introduksjonen til utstillingen håper vi publikum 

vil oppleve å komme litt tettere på samleren og kansleren Halvdan Hafsten og hans relasjoner med 

kunstnerne. 

 

Hafsten var en visjonær og fremtidsrettet kunstsamler med et stort ønske om at hans samlervirksomhet 

skulle tjene fremtidige generasjoner. Han valgte verk som skulle være representative for kunstnerne. 

Og han hadde klare formeninger om at samlingen ikke måtte vokse i alle retninger, men holdt seg til 

de åtte utvalgt kunstnerne. Hele tiden pleiet han omgang med kunstnerne og flere av dem ble hans 

nære venner. Han oppsøkte dem hjemme og på atelieret, ofte i følge med andre kunstnere eller 

fagpersoner som han brukte som konsulenter i sin samlervirksomhet. Samtidig som 

samlervirksomheten var til personlig glede for Hafsten, tenkte han hele tiden på viktigheten av å 

dokumentere og samle informasjon om sine kunstverk. Han ba alle kunstnerne om å skrive om 

kunstverkene han kjøpte av dem, og han bygget opp et grundig arkiv med dokumentasjon om alle 

kunstnernes utstillingsvirksomhet, samt utstillinger som han etter hvert lånte ut sine bilder til.  

 

Halvdan Hafsten var lite interessert i å presentere seg selv som person. Vi vet at han hele sitt 

yrkesaktive liv var tilknyttet Askim-Røwde-konsernet, som blant annet produserte Viking støvler og 

dekk. P. W Røwde var en forretningsmann med mange interesser, blant annet var han sterkt interessert 

i Ungarsk kultur og var generalkonsul for Ungarn i Norge. Gjennom sitt arbeidsforhold ble Hafsten 

involvert i dette arbeidet og kanslertittelen ble tildelt ham av Kongerikets Ungarns ambassadør i 

Stockholm for fortjenestefull innsats ved Det kongelige norske generalkonsulat i Norge gjennom 25 

år, fra 1927 til like etter krigen. Hafsten ble også belønnet med høye ungarske utmerkelser for sin 

innsats. I 1987 ble han intervjuet av Stavanger Aftenblad i sitt hjem i Morells vei på Grefsen i Oslo i 

forbindelse med at samlingen ble donert til Stavanger Faste Galleri. Da viste han frem hjemmet som 

han selv hadde vokst opp i og hvor han omga seg med sin samling. Blant annet hadde han Reidar 

Aulies malerier hengende på soverommet og Arne Ekelands på arbeidsværelset.  

 

Halvdan Hafsten var opptatt av at samlingen hans skulle holdes samlet og var samtidig veldig opptatt 

av at den måtte lånes ut. I sin levetid organiserte han mange utstillinger med samlingen, både i Norge 

og Norden. 
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Foto:Håvard Bjelland 

 

Her skal Hafstensamlingen monteres på nyåret, og den nyoppussede avdelingen med helt nye 

muligheter for utstillinger og undervisning åpnes lørdag 18.januar 2020. 

 
Stavanger kunstmuseum gjør et viktig arbeid med omvisninger og verksteder for skoleklasser. 

Samarbeidet med DKS Rogaland og DKS Stavanger, samt våre egne familieverksteder i helgene har 

ført til stort behov for tilrettelagte verkstedsfasiliteter. Våren 2016 begynte vi med å søke 

forprosjektmidler til et nytt kunstverksted for barn. Vi ønsket også å løfte frem Hafsten-samlingen og 

arbeide med aktivt med forskning, formidling og nye utstillinger av samlingen. Prosjektet har fått 

tittelen NONA (navnet er inspirert av den nonagonale formen på Hafsten-fløyen) og består av studio 

nona (verksted) og presentasjon av Hafsten-samlingen i tillegg til en utstilling med fokus på den 

yngste målgruppa. Til åpningen har vi valgt å vise en utstilling med den svenske kunstneren Jacob 

Dahlgren. Hans fargesterke kunstverk kan sanses og oppleves på måter som også små barn kan ta del 

i. En målrettet satsning på barn kan kobles til ambisjonene til flere av de støttespillerne det var naturlig 

å søke midler fra. Prosjektet er støttet med 1 million kroner fra Sparebankstiftelsen SR-bank, 600.000 

fra Inge Steensland stiftelse og 150.000 fra Stavanger kommune. I tillegg har kommunen bidratt med 

mindre summer til forprosjektet. NONA er tegnet av KAP-arkitekter. Grafisk design utføres av SAK 

design. Byggearbeider utføres av Faber bygg. 
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Venneforeningsinformasjon: 

 

Venneforeningens styre: 

 

  

Fra venstre: Helge Endresen, Eli Frøyland Olsen, Torill S. Lura, Solveig Fløgstad, Eva Nilsson, 

Tor K. Eskeland 

Styrets funksjoner: 

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

Kasserer Torill Synnøve Lura, torillsl@me.com,  

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

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

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

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

 

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. Vi vil minne om at 

mailto:eli.froyland.olsen@gmail.com
mailto:eli.froyland.olsen@gmail.com
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:eva.nilsson@lyse.net
mailto:eva.nilsson@lyse.net
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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 meninger, innlegg, forslag kan sendes til han. 

  

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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Vårens KUNSTKALENDER - Husk medlemsbevis 
  

   

V
å
re

n
  

2
0

2
0
 

 Januar 
 Onsdag 15.januar kl 1900 

Filmkveld med en film om Alexander Calder. Dørene åpnes kl 18.30. 

 

Februar 
 Fredag 07.0 kl 12.00: Kunstlunsj 

Foredrag om Lars Hertervig og August Cappelen, ved kurator Inger 

M.L. Gudmundson 

 

 

Mars 
 Onsdag 04.03 kl 19.00: Årsmøte 

Årsmøtesaker 

Foredrag av psykolog og kunstsamler Stein Jåtten om ”Kunst på 

resept – Erfaring om kunstens betydning i terapeutisk arbeid” 

Fredag 06.03 kl 12.00: Kunstlunsj 

Om kunstneren Jacob Dahlgren, utstillingen i NONA ved 

museumspedagog Elin Lillebråten. 

Torsdag 26.03 kl 09.00 – 17.00 

Tur til Middelalderkirker i Nye Stavanger og Utstein kloster 

 

April 
 Fredag 03.04 kl 12.00: Kunstlunsj 

Om utstillingen” Skyer” ved museumspedagog Katharina S. Ueland. 

 Onsdag 29. april kl 1800: Skulpturvandring  

Solveig Fløgstad viser oss alle skulpturene rundt Mosvannet  

 

 
Mai 
Fredag 08.05 kl 12.00:  Kunstlunsj 

Foredrag om Halvdan Hafsten samlingen og ny monteringen. Ved 

avdelingsdirektør Hanne Beate Ueland. 

 

Juni 
Fredag 05.06 kl 12.00: Kunstlunsj  

Foredrag med utgangspunkt i utstillingen ”Skyer”. Foredragsholder 

ikke bestemt ennå. 

 

Om vi får tilbud om galleribesøk i løpet våren så vil det bli sendt 

innbydelse elektronisk. 

   

                               GOD SOMMER! 

 

 


