
 

 

 

 

 

 

   

Våren 2022       
 

 

Kjære kunstvenner! 

Venneforeningen har også denne våren spennende aktiviteter og presentasjoner. 

De er beskrevet i denne utgaven av LARS                                         

Redaktør: E Borchsenius  

 

 

«Venneforeningen Stavanger kunstmuseum» har markert sitt 30 års jubileum  
Fra Jubileumsfesten den 3. september 2021 

                                       Foto: eb 

Leder i Venneforeningen Eli Frøyland Olsen mottar gratulasjoner fra Stavanger Kunstmuseum v/ avd.dir. Hanne Beate 

Ueland 

 

 

 

Referat fra jubileumsfesten på side 8 
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Vinter / Vår  2022 - program  

  
Vi håper vårt LARS-program er gjennomførbart, men eventuelle Corona-tiltak iverksatt av 

våre myndigheter må etterleves. 

 

• Redaktør av LARS i 10 år     side.3 

• Kunstlunsjer        side 4 

• Kunsthistorisk forelesningsserie    side 5 

• Turer innland      side 6                     
Busstur til «Velferden» i Sokndal      

• Kunstfilm -  (Pollock)      side 7   

• Årsmøte 9. Mars      side 8   

 Kjersti Vik og Rolf Skjelstad snakker om hhv Andreas Bøe og «Forsvunnet kunst»  

• Aktiviteter under planlegging    side 8 

• Digital visning – nytt dataprosjekt    side 9 

• Fra Hafsten-samlingen  - Harald Dal    side 10 

• Jubileumsfest       side 12  
Jubileumsstipend     side 14 

• Kunstpresentasjon  - (Sundt-Hansen )   side 15 

• Middelalderkirker i Stavanger    side 17 

• Foredrag  (Askelund)      side 19 

• Gløggaften (foredrag «Prosessen fram til en utstilling»)  side 20  

• Galleribesøk        side 21 

Kunsthall Stavanger/Tou Atelierhus/Kjetil Finne(Sølvberget)/Ølhallene(Tou) 

• Administrasjon – Styret / Medlemsskap   side  24 

• Kunstkalender  Vinter / Vår  2022     side 26 
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Eva Nilsson – redaktør av LARS i 10 år 
 

Eva Nilsson har  vært styremedlem i Venneforeningen i 12 år, de siste årene som nestleder. 

Eva kjenner Stavanger kunstmuseum bedre en de fleste etter å ha arbeidet i resepsjonen i flere 

år.  

Medlemsinformasjon, planlegging og gjennomføring av kunstturer til utlandet har vært noen 

av arbeidsoppgavene. Men der hun har lagt ned mest arbeid og hatt mye glede av, er arbeidet 

med medlemsbladet LARS. 

I 10 år har Eva Nilsson hatt ansvaret og vært 

redaktør for LARS med to årlige utgivelser. Hun 

har bygget videre på de gode verdiene og 

informasjonen LARS har hatt fra starten i 1992 og 

videreutviklet innholdet. Eva har satt sitt preg på 

LARS med sitt uformelle og lette språk, gode 

redigeringsgrep, fargerike bilder, artikler og god 

informasjon til medlemmene. I tillegg har styret 

god dialog og påvirkning av innholdet.  

Å være ansvarlig for medlemsbladet krever 

kontinuerlig jobbing. Det er viktig at LARS har 

stoff  som er interessant for medlemmene, som gir 

god informasjon, stimulerer interessen for kunst og 

Venneforeningens aktiviteter  
           Foto: eb  
Nå er det på tide at andre overtar denne oppgaven og styret har gitt jobben som redaktør av 

LARS til nytt styremedlem i 2021, Einar Borchsenius.  

 

Styret retter en stor takk til Eva for den flotte jobben hun har gjort. 

   ............... // .............. 
                                

Venneforeningen Stavanger Kunstmuseum 30 år 
Jubileumsnummer av LARS, redaktør Eva Nilsson 
 

I tillegg til å være redaktør av medlemsbladet LARS tok Eva 

initiativ til å jobbe med et jubileumsnummer som en del av 

markeringen av 30 års jubileet. Styret støttet opp om tiltaket og 

bidro med innspill og stoff. Ideen om å samle informasjon 30 – 

40 år bak i tid tok form. Historien om hvordan Stavanger fikk 

bygget et nytt kunstmuseum for byens faste kunstsamling og 

kunstsamlingen til Halfdan Hafsten har fått god plass i 

jubileumsnummeret. Dette ble også historien om aktive 

entusiaster i byen som bidro og som etter hvert ble til 

Venneforeningen. Driften av Venneforeningen gjennom 30 år og 
det gode samarbeidet med Stavanger Kunstmuseum er godt 

beskrevet. 

Å ta på seg en slik oppgave er krevende, men med iver og 

entusiasme fikk Eva jobben gjort. Jubileumsnummeret ligger fremme i resepsjonen i 

kunstmuseet og kan tas med av interesserte besøkende, gamle og nye medlemmer. 

 

Styret er stolt over resultatet. Takk for dette gode initiativet Eva. 
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Kunstlunsjer  våren 2022 
  

Kunstlunsjene er hver første fredag i måneden og starter kl. 12:00.  

Kunstlunsjene er i samarbeid med Kunstmuseet.                            

Noe å spise eller drikke kjøpes.  

Vårens program er:  

 

• 4. februar: Opplevelser av olje i 

byen v/museumspedagog Marie M. Skretting. 

• 11. mars: Museumspedagog Katharina Ueland 

forteller om museets formidlingsprogram i forbindelse 
med utstillingen Opplevelser av olje. 

• 1. april: Konservator Helga Nyman forteller om museets nye utstilling i 

NONA. 

• 13. mai: Omvisning i den nyåpnede utstillingen med verk av Jan Groth, v/ 

konservator Vibece Salthe. 

• 3. juni: Museets satsning på Lars Hertervig, v/avdelingsdirektør Hanne Beate 

Ueland. 
 

Vi møtes i auditoriet på kunstmuseet for å høre disse spennende foredragene,   

Vi kommer jo gratis inn på utstillingene, så da er det bare å sette dagen av til berikelse av 

sjelen.  Vi må ikke glemme det deilige lunsjmåltidet. 
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                                                                                            Nytt tilbud 2022 

Kunsthistorisk forelesningsserie  
 

 

                      
Forfatter og kunstkritiker Trond Borgen.        Konservator Helga Nyman 

 

 

Styret tilbyr iår noe helt nytt - en kunsthistorisk forelesningsserie !   

• 3 forelesninger i vårsemesteret og planlegger 3 i høstsemesteret 

Vi har fått avtaler med to meget dyktige foredragsholdere  

• konservator Helga Nyman 

• Forfatter og  kunstkritiker Trond Borgen 

 

Det blir 3 forelesningskvelder denne våren, en 19. januar, en 23. februar                             

og den siste 16. mars. 

Forelesninger starter kl 1800.   2 timer undervisning inklusiv en halv times pause.   

Påmelding er bindende. Hele kurset koster kr 600,- for deltakerne som er medlemmer av 

Venneforeningen og kr 700,- for ikke-medlemmer.. (Man kan ikke melde seg på bare ett eller 

to foredrag).  Temaene er 

• Feministisk kunst fra 1970 tallet og frem til idag 

• Det tidlige nonfigurative maleriet 

• Abstrakt ekspresjonisme 

Vi har tro på at dette vil slå godt an hos våre medlemmer. 

Forelesningene er i auditoriet i Stavanger kunstmuseum. 
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Busstur over Jæren til «Velferden» i Sokndal  
 

I mai skal vi se spektakulær natur og kunst i Sokndals Scene for 
Samtidskunst 

Velferden ligger i gruvedriftområdet i Sokndal.  Der har det vært drevet gruvedrift i over 

150 år, og gjennom daglige sprenginger har landskapet forandret seg.  Det er laget daler og 

sanddyner og hauger av knust fjell fyller inn andre daler.   

Titanias velferdsbygning ble tegnet av Thorvald og Henning Astrup, og ble tatt i bruk i 

1953.  Noe som klart bedret arbeidernes kår.  Der var det garderober, kantine, vaskeri, 

helsesøster, festsal og til og med solarium. 

                          

Maiken Stene fra NRK-serien                                  Hans Edward Hammonds                                                                                                               
helt ute. Foto: Benjamin Langeland.                      Foto: Kunsthall Stavanger 

Nå er det kunstnerne Maiken Stene og Hans Edward Hammonds som har inntatt 

«Velferden».  Bygningen leier de av Egeland Sveis, men Sokndal kommune gir driftstøtte.  

Rogaland fylkeskommune gir basisfinansiering for det frie kunstfeltet og arrangørstøtte 

kommer fra Kulturrådet.  Det tilbys residency-opphold for kunstnere og det arrangeres 

seminarer og større kuraterte sommerprosjekter og konserter.  For 2022 er to svenske og en 

islandsk kunstner invitert.  Det blir satt søkelys på et tema hvert år – for 2022 er det 

Samfunn/identitet som vil være temaet.  Hvem er vi og hvordan former stedet oss. 

Venneforeningen planlegger en dagstur med buss dit i mai -22.  Men dato og innhold samt 

kostnad vil vi komme tilbake til. Det vi 

kan love er en tur i et spennende 

landskap og møte med i hvert fall to 

kunstnere. Kanskje de utenlandske 
kunstnerne vil delta. 

Maiken Stene har vi møtt på 

kunstutstillingen «Fra balkongen» på 

Stavanger kunstmuseum med 

videoverket «Narcissus – T-Rex, A 

Portrait of Tyranosaurus Rex» fra 

2013.                                                                                                                                                        
 

Velferden ligger i gruvedriftområdet i Sokndal  



 7 

 

Fotograf og kunstner Hans Edward Hammonds har venneforeningen møtt tidligere da han var 

søndagsomviser på Stavanger Kunstmuseum, men også på utstillinger.  Han huskes også fra 

utstillingen «Folding a square»  i Sandnes Kunstforeningen, hvor publikum ble oppfordret til 

å interagere fysisk med materialene i utstillingen.  Hans Edward er aktiv i kunstfaglige 

foreninger i Stavanger og Rogaland. 

 

Kunstfilm 

Kunstner - Jackson Pollocks 
TXT:  Arne Neset 

Filmen om maleren Jackson Pollock ble laget i 2000 og heter 

Pollock. Det er en biografisk film og i mindre grad en 

kunsthistorisk framstilling og analyse av verkene hans. 

Skuespilleren Ed Harris, som spiller Pollock, fikk en Academy 

Award nominasjon for sin prestasjon.  

 
Det er personen Jackson Pollock som blir portrettert i filmen, 

hans bipolaritet, alkoholisme og mentale ubalanse. Filmen 

skildrer nakent og brutalt Jackson Pollocks voldelige tendenser 

og sjokkerende usosiale oppførsel, ikke minst i forholdet til sin 

kone, kunstneren Lee Krashner. Lee Krashner var også en 

betydelig kunstner som nok forstod hva Pollock prøvde å gi 

uttrykk for med sin spesielle «action painting» teknikk og 

motiver. Det er nesten uvirkelig å se hva Lee Krashner måtte tåle av Pollocks alkoholisme, 

ubalanse og utroskap. Historien får en tragisk slutt i 1956 da Pollock i alkoholrus kjører av 

sted i en bil sammen med to kvinner og dreper seg selv sammen med en av kvinnene og 

skader den andre alvorlig i en kollisjon. 

 

Jackson Pollock ble født i staten Wyoming i 1912. Han vokste opp i Sør-California, var 

innom en kunstskole der før han i 1930 kom til New York hvor han ble elev hos den kjente 

maleren Thomas Hart Benton. I 1940-årene kom han, sammen med sin kone, til å ha sitt 

studio i Springs, en liten landsby ute på Long Island. Han søkte hjelp for sin alkoholisme og 

bipolaritet i psykoanalyse, og ble spesielt påvirket av teorien om arketyper hos Carl Gustav 

Jung. Arketyper og det ubevisste kom til å inspirere kunsten hans, og dessuten fikk han rikelig 

av impulser fra abstrakt ekspresjonisme i 30- og 40-årene fra Willem de Koning, Jasper Johns 

og Robert Rauschenberg, og ikke minst fra sin kone Lee Krashner. 

 

Pollocks «varemerke» ble hans maleteknikk hvor han drypper og spruter maling på lerreter, 

det såkalte aksjons-maleri hvor han slipper løs sin energi, men klarer også å kontrollere denne 

formen til å bli kunst som gir mening og opplevelse. 

 

Jackson Pollocks berømmelse begynner egentlig med en artikkel i Life Magazine i 1949 hvor 

han ble lansert som «den største nålevende maler i Amerika.» Og det er ettertiden som har 
opphøyet han til en av de store og innflytelsesrike malere i både amerikansk og europeisk 

kunst i det 20. århundre. Pollocks kunst har nå en enorm markedsverdi og trekker et stort 

publikum til kunstmuseene hvor verkene hans er utstilt. Og i kunsthistorien har han en solid 

plass.  
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Kunsthistoriker Robert Hughes skrev i 1982: «Pollock var en av legendene i moderne kunst. 

Amerikansk kultur er fremdeles 

overrasket over å ha frambrakt 

ham. Han forblir den arketypiske 

amerikanske modernist. Han var 

ikke bare den som brøt igjennom, 

som hans kollega Willem de 

Koning sa, men han satte et mål 

for intensitet for kommende 

generasjoner.»   
                                                                 

                     Autumn Rhythm, 1950 

Dato er 9. februar 2022, og filmen presenteres av Arne Neset. 

 

 

 

Årsmøte  9. mars 2022 
 
Årsmøte for 2021 blir avholdt  9. mars kl 1900  2022 i auditoriet Stavanger 

kunstmuseum.   Alle medlemmer vil få mottatt innkalling og saksliste til årsmøtet, samt 

årsberetning, regnskap for 2021 og budsjett for 2022. 

 

I tillegg til årsmøtesakene vil Kjersti Vik snakke om sin farfar Andreas Bøe og hans kunst. 

Rolf Skjelstad vil snakke om  «Utsmykkinger som forsvant» 

 

 

 

 

Aktiviteter under planlegging vinter / vår 2022 

 

 

Galleribesøk 

 
Vi vil invitere til galleribesøk etter hvert som vi ser gallerienes program og deres muligheter 

til å ta imot oss.  Da sender vi en egen invitasjon på e-post når det er aktuelt.  

 

 

 

 

IDDIS  Norsk Grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum 
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Venneforeningen planlegger et besøk i det 
nye Grafiske museum i Stavanger.  Vi vil 
komme tilbake med nærmere detaljer i løpet 
av våren. 

 

 

 

Kunsttur 2022 – i Norge               

 
Vi våger ikke å arrangere kunsttur til utlandet før pandemien er over, men vi tenker nå at en 

Norgestur i 2022 kan bli aktuelt.  Viktige mål for en Oslotur kan være Nasjonalmuseet og 

Munchmuseet. Andre mål kan være Blåfarveverket og Kistefoss.  

Vi kommer tilbake til tur så snart det anses tilrådelig. 

 

- - - - -  // - - - - - 

 

Digitale visninger 

Digitale kunstopplevelser fra Kunstmuseet 

360ViSi er et treårig internasjonalt samarbeidsprosjekt, med 

mål om å utvikle en innovativ læringsmetode innen 

undervisning i helsesektoren ved å bruke 360°-videoteknologi. 

«Screen Story» er en av 7 partnere fra 4 ulike land, og har et 

spesielt ansvar i prosjektet for å utvikle metoden mot 

kommersielle aktører, deriblant museer.     

 «Se i 360».  Du blir virtuelt plassert på innsiden av eksempelvis et museum. Du kan se deg 

omkring, studere kunstverk, zoome deg inn på detaljer, motta orienteringer – som om du var 

tilstede.  360ViSi vil gjøre dette mulig. På din datamaskin/IPad forflytter du deg ved bruk av 

`musen`og du mottar et interaktivt bilde hvor du kan bevege deg og fokusere på detaljer.                                    

«Skyene» er en tematisk utstilling som viser kunstverk fra 1800-tallet og fra vår egen tid. Med 

ulike tilnærminger til vitenskap og teknologi, tar flere av kunstverkene opp aktuelle temaer i 

sin samtid. De tematiserer blant annet hvordan skyer kan være bærere av drømmer, frihet, 

ideer, myter, strukturer, trusler og muligheter. Flere av kunstverkene referer til den digitale 

«skyen» og utfordringer knyttet til datalagring. 
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Utstillingen I skyene  har blitt vist på 

Stavanger kunstmuseum. I denne digitale 

visningen oppleves rommene, snu deg 

rundt og fokusere på de kunstverkene du 

måtte ha lyst til.  Logg deg inn på 

www.stavangerkunstmuseum.no så kan du 

prøve deg selv. På en testversjon kan du 

trykke på lenken «Kitty Kielland i 360» 

Her vil du møte Inger Gudmundson som 

forteller om utstillingen. Du kan også se 

Hafsten-samlingen eller høre Katharina             

Ueland snakke om Frida Hansen sin kunst.     

Fra MUST Museum Stavanger prosjekt 360 ViSi 

 

Fra Halfdan Hafsten kunstsamling 

«Fjellbygden» 1939 av Harald Dal 

Idet vi trer inn i utstillingen Samling Halvdan Hafsten – (1 samler, 8 kunstnere) er det 

kanskje spesielt ett verk som fanger vår umiddelbare oppmerksomhet; maleriet Fjellbygden 

av Harald Dal (1902 – 1972). Verkets rytmiske oppbygning med geometriske strukturer, 

kontrastfylte fargebruk og ikke minst dets monumentale størrelse, er et naturlig blikkfang i 

utstillingen. Når vi etter hvert oppfatter figurative elementer i den oppstykkede 

komposisjonen, starter de fleste av oss å jakte, bevisst eller ubevisst, på flere gjenkjennelige 

former i bildet. Til slutt står vi foran et norsk fjellandskap med snø- og isbredekte fjelltopper, 

høy horisont, et fossefall og en liten gruppe mennesker som beveger seg i en bestemt retning. 

Dal deltok med Fjellbygden på den norske paviljongen ved Verdensutstillingen i New York i 

1939. Verket representerer en brytningstid i Dals kunstnerskap. Dals tidlige produksjon bærer 

nemlig preg av en sterk interesse for norsk folkekunst. Under sin første utdannelse som 

dekorasjonsmaler hadde han opparbeidet seg forståelse for tradisjonelle kunstneriske uttrykk. 

Denne kjennskapen kommer til syne i både motivvalg og fargebruk tidlig i karrieren. Men fra 

midten av 1930-tallet inntreffer et skille i hans kunst. Han arbeider seg frem til en geometrisk 

struktur og en egenartet, ofte ganske begrenset fargebruk. I Fjellbygden kan vi tydelig se disse 

endringene, samtidig definerte Dal selv verket som et dekorativt arbeid.  

Bildetekst skrevet av Harald Dal på oppfordring fra kunstsamler Halvdan Hafsten 

Kunsten uttrykker det skjulte, direkte og det kommende usynlige. For meg gjelder det å 

organisere en billedflate med malerisk liv. Et bilde skal være like meningsfylt om det står på 

hode. Jeg snur ofte mine bilder under arbeidet opp-ned og fortsetter å male slik, og det hender 

at det blir den riktige stillingen. Det jeg alltid er opptatt av er å organisere former og farger og 

linjer ad bevist vei for å komme fram til det uttrykk som jeg føler bildet må ha. Jeg vil ikke 

avgrense naturens forskjellige bestanddeler – luft vann berg – men la elementene gripe inn i 

hverandre. 

 

 

https://stavangerkunstmuseum.no/events/i-skyene
http://www.stavangerkunstmuseum.no/
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«Fjellbygden», 1939, Harald Dal  

Olje på lerret 

250 x 350 cm 

Hafsten kjøpte verket gjennom kunstner og kunstkritikeren Pola Gauguin, Oslo. 

Dekorativt arbeid til den norske paviljong ved verdensutstillingen i New York 

 

                                       
   ----------------------------------- 
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Jubileumsfest – Venneforeningen 30 år 
 
3. september 2021         Txt og foto: eb                                    
                                                                                                                               

 
Stavanger Kunstmuseum                                                                   

 
Venneforeningen ble etablert i forbindelse med byggingen av Kunstmuseet i Mosvannsparken 

og var en pådriver for dette arbeidet. Formålet med foreningen har vært å bistå museet i sitt 

arbeid administrativt og økonomisk, men kanskje først og fremst skape interesse for museet 

og kunst generelt. Foreningen er åpen for alle og har pr dato 650 medlemmer. 

Venneforeningen markerte sitt 30 års jubileum den 3. september 2021. Grunnet den pågående 

pandemien måtte antall deltakere dessverre reduseres til 90 gjester.  

Foreningen har i sine leveår bidratt med ca kr 2.3 millioner til museet for innkjøp av primært 

kunst.  

     
  Mottakelse og registrering                               Tale v/ ordfører Kari Nessa Nordtun 

 

Foreningen tilrettelegger og gjennomfører ca 20 arrangementer hvert år. Dette kan være 

kunstlunsjer i museet, foredrag av/om kunstnere, faglige foredrag, galleribesøk, filmkvelder, 

skulpturvandringer og kunstturer til inn- og utland. 
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  Boblevann og mingling ved ankomst            Styremedlem Sissel Medby var en dyktig konferansier 

 

Medlemsbladet LARS gis ut 2 ganger pr år og inneholder artikler, referater, bilder og 

programoversikter. Jubileumsutgaven av LARS kan fås på museet. 

Jubileumsfesten ble gjennomført på museumsområdet med taler, foredrag, musikk og 

bespisning. Stavangers ordfører var spesiell gjest.  

 
 

Foredrag / Omvisning i galleriet 
Festdeltakerne ble delt i 2 grupper hvor omvisning og foredrag vekselvis var på programmet.  

Avd.direktør Hanne Beate Ueland hadde omvisning i utstillingen «Å bygge en samling» hvor 

noen av venneforeningens bidrag var stilt ut. Flotte presentasjoner med malerier, skulpturer 

og installasjoner.  

 

 

 

        
Hanne Beate Ueland  har omvisning i galleriet 

 

Trond Borgen viste bilder av Lars Hertervig med en gjennomgang av malerens historie, 

maleteknikker og motivvalg. 

Trond Borgen er en av våre største eksperter på Hertervig.         
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Løkkeveien.  Foto: Ivarsøy/Nasjonalmuseet/Googl              
Borgøya, Tysvær    Foto: Nasjonalmuseet/Google.      Penn og akvarell på papir / ca år 1858                                                    

En drømmeaktig stillhet preger landskapsmotivet fra Hertervigs fødested, Borgøya i Tysvær. 

Det er Hertervigs personlige opplevelse av landskapet vi ser. Gjennom hans tolkning av det 

største fjellets bratte stigning, fremstår det merkelig høyt i forhold til de omkringliggende 

fjellformasjonene. Fjellet får et majestetisk uttrykk, delvis gjemt bak gåtefull tåke. Steinene 

nær oss synes sansbart til stede. Slik antydes et skille mellom vår nære, fysiske virkelighet og 

en fjern, ikke-fysisk dimensjon. Maleriet er preget av atmosfære, ro og stillhet.       

Løkkeveien i Stavanger er ugjenkjennelig sammenlignet med den travle bygaten av idag.                                                     

   

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

 

 

 

Venneforeningens SKM 30 år / jubileumsstipend 
 
Styret hadde som mål for 30 års jubileet å opprette et kunstnerstipend til nyetablerte 

kunstnere. Det ble mulig da vi mottok et betydelig beløp til jubileet fra Tone og Tor 

Dagfinn Veen. 

Jury for kunstnerstipendet var 

- Hans Edward Hammonds, kunstner og leder i BKF Rogaland 

- John Øivind Eggesbø, rektor ved Kunstskolen i Stavanger 

- Hanne Beate Ueland, avdelingsdirektør ved Stavanger Kunstmuseum 

Kunstprosjektet SKAUS i Stavanger var en av distriktets mest omtalte det siste året. Under 

Venneforeningens jubileum ble kunstnerne bak prosjektet – Mari Kolbeinson, Markus 

Bråten og Håvard Sagen – hedret med et stipend på kr 50.000,- 

Bak stipendet står kunstmuseets Venneforening.  

De tre unge kunstnerne har alle markert seg som dyktige og kreative kunstnere med egne 

praksiser innenfor skulptur, video og installasjon. Gjennom samarbeidsprosjektet SKAUS la 

de tre kunstnerne til rette for en ny visningsplattform for kunst i Stavanger, heter det i juryens 

begrunnelse. SKAUS kunstprosjekt består av installasjoner / byggverk utendørs og/eller 

innendørs. For sitt spesielle prosjekt inviterte Kolbeinson, Sagen og Bråten 8 andre kunstnere 

til å delta i den videre utviklingen av installasjonen. 
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Stipendiatene: Håvard Sagen, Mari Kolbeinson og Markus Bråten.                                           Foto: Aftenbladet 

 

Stipendmottakerne var ikke selv tilstede ved kunngjøringen av stipendet. De tre kunstnerne 

var på vei til New York for en presentasjon av prosjektet. Her planlegger de å være i ett år og 

bygge midlertidige konstruksjoner i offentlige rom. De vil også invitere andre kunstnere til å 

delta. Stipendet vil bli brukt til dette arbeidet.  

Stipendmidlene er gjort mulig med bidrag fra Tone og Tor Dagfinn Veen. 

  

- - - - -  // - - - - - 

 

 

Referater fra øvrige aktiviteter høsten 2021 
 

Kunstpresentasjon  
 

Møte med Tove Sundt-Hansen 
15. september 

 

Tove Sundt-Hansen er en Stavangerbasert kunstner og har hatt 

flere utstillinger den siste tiden, senest 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 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; Kunst- og uttrykkspedagogikk, NIKUT, Oslo 

2003-04.              foto: eb 
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Toves 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.  

 

Tove reiser mye, men maler sjelden det 

hun ser.  

Hun reiser til fjerne himmelstrøk eller i 

norsk natur hvor hun kan være uforstyrret. 

Her finner hun seg selv, sine indre 

motiver og sitt særpreg som billedskaper. 

Hun tegner og maler det hun så, tankene 

og stemningen fra naturopplevelsen. For 

oss tilskuere av hennes kunst er 

stemningen overførbar til egne drømmer 

når en ser hennes kunstverk. 

 
«Dampende skjønnhet» av Tove Sundt-Hansen 
 

 
 

 

 

               - - - - - -  // - - - - - - 
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Turer innland 
 

Dagstur til Middelalderkirker og Utstein kloster  
Onsdag 4. oktober        
 

Txt og foto: eb 

Kirkefløyen i Utstein Kloster 
 

Etter et par avlysninger av pandemiske årsaker fikk vi endelig gjennomført denne dagsturen 

til middelalderkirker i Ryfylke, inklusive Utstein Klosterkirke. Det var stor interesse for å 

delta på denne dagsturen blant våre medlemmer.  

Som omviser og guide var vi så heldige å få kantor Arne Martin Aandstad som 

beriket oss med sin kunnskap om kirkene. Turen gikk til middelalderkirkene på 

Finnøy/Hesby, Talgje, Sørbø på Rennesøy  og Utstein klosterkirke på Mosterøy.  

Arne Martin ga oss en god innføring i kirkenes historie fra tidlig middelalder og fram til idag. 

Kirkene har gjennomgått flere restaureringer og er faktisk i bruk idag.  

Ved siden av sin faglige kunnskap underholdt kantoren oss med gregoriansk kirkesang fra 

middelalderen, orgel samt cembalo/harpsikord-musikk.  

Kirkene er blant våre eldste, kulturhistoriske byggverk,  nå innlemmet i Nye Stavanger 

kommune. 

 Lunsj ble inntatt på hotell Utstein Kloster 

 

 



 18 

         

Hesby kirke, Finnøy                                                                 

 

 

            
Talgje kirke                                               

                                                                      

 

     
Sørbø kirke, Rennesøy 
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Kantor Arne Martin  Aandstad spiller cembalo i Utstein Klosterkirke 

 

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

 

 

 

Foredrag   
 

 

Natasja Askelund     «Hvorfor er kunst viktig»   
10. november   

 
Natasjas kronikker er ofte å finne på trykk i Stavanger 

Aftenblad, hvor hun kjemper for kunstnernes rolle i 

samfunnet. Hun har tidligere holdt foredrag i regionen 

vår under samme tema. Hva som er god kunst er det 

mange meninger om. 

Natasja utdyper spørsmålet. Utbredelse av kunst i 

samfunnet er viktig både som kulturbygger og for 

menneskers sjel og sinn. Natasja presiserer at kunst 

finnes overalt,  i fortid  og framtid og i våre drømmer. 

Kunsten i dens forskjellige former er en nødvendighet 

for at mennesker skal trives. Samfunnet og våre 

politikere har en tendens til å fokusere på sine egne 

kampsaker av økonomisk karakter.  

Barn som tidlig lærer å tegne og male trener opp sin kreativitet som igjen er til hjelp i 

forståelse av tekniske fag og matematikk. Kunstfag gjør elevene nysgjerrige og påvirker 

motivasjon. Natasja forklarer videre at kunsten påvirker følelser, ikke bare i tolkningen av 

kunst, men også i utøvelse av kunstnerisk aktivitet. Vår identitet og vår historie beskrives og 

gjenspeiles i kunstverk.  Kunstverk beskriver ofte historiske hendelser, hvordan folk levde i 

en forgangen tid og kan eksempelvis være symbol på en frigjøringskamp. En kan stille seg 
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spørsmål om hvorfor alle statuer av Stalin er blitt revet 

(bortsett fra en). Dette er en politisk ytring ved at 

statuene symboliserer noe man ikke liker. 

En positiv ting er imidlertid at kunsten er under 

utvikling og kan debatteres heftig. Påvirkere og 

kunstnere endrer over tid begreper om god kunst. Vi 

kan nevne impresjonismen, Munch-museet, Y-blokken, 

m.m.  Hvorfor blir folk så engasjerte ?    

Natasja avslutter sitt foredrag med at kunsten må få 

leve og utvikle seg fritt. Kunstnere må ikke knebles, 

men samtidig må de kunne tåle kritikk. Kunsten er vårt 

framtidige håp som fortsatt vil beskriver vår historie på 

godt og vondt.               Natasja Askelund 

Kunsten må være fri.         

 

 

 

 

 

 

Gløggaften  
 

8. desember  2021                                           
 

 

Vi fikk vår vanlige Gløggaften som avslutning på 

kunståret. Det ble foredrag, kunstlotteri og ikke minst; 

gløgg «med og uten», hjemmebakte kaker og hyggelig 

samvær. Blant lotteriets premier var det blant annet 

kunstmapper av Torunn Thrall og Kjetil Finne. Dørene 

ble åpnet kl 1830 med ny foredragsholder. Anne Terese 

Tveita ble dessverre syk og måtte melde forfall. 

Imponerende av Hans Edward Hammonds som tok 

utfordringen på strak arm på kort varsel.   
                                                                                                                  Hans Edward Hammonds          Foto:eb 

 

Hans Edward fortalte om sin kunstneriske modell og viste 

bilder fra sitt arbeid. «Prosessen fram til en utstilling» var 

tittelen på foredraget. Han starter et prosjekt med enkle ideer, 

ofte ute i naturen. Etter hvert involverer han andre mennesker 

eller publikum, gjerne barn, som deltar i den videre utvikling. 

Han fokuserer på samhandling og samspill. Publikum skal 
interagere med materialer av forskjellig slag. 

 

Kunstverkene blir installasjoner hvor prosessen kalles 

«Utforskende Formidling». 

Et annet prosjekt / utstilling «Folding a square» (nylig vist i 

Sandnes) var oppheng av et mangfold av farvede stoffer som 

publikum kunne ikle seg (jfr bilde) 
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Galleribesøk  
 
 

Kunsthall Stavanger - Vanessa Baird  
Den 25. august ble vi 

invitert til Stavanger 

Kunsthall. Marie 

Skretting var guide til 

en fargerik og 

mangfoldig utstilling.  

Dette er Vanessa Baird 

sin største utstilling til 

dags dato hvor hun 

benyttet 6 saler i 
Kunsthall Stavanger 
Vanessa Baird fra en salgsutstilling                                                        

 

Vanessas liv gjenspeiles tydelig i hennes kunst.  

Hennes samarbeidspartner Mette Hellenes og mor Maureen Baird deltok også med bilder. 

Vanessa Baird jobber hovedsakelig med pastell og akvarell. I arbeidene bruker hun ofte 

referanser i egne opplevelser og politiske / sosiale hendelser. 

Utstillingen hadde tittelen: Here we are again, happy as can be, all good pals and jolly good 

company. 

 

 

        

Tou Atelierhus  
 

Tou Atelierhus feiret i august 2021 20 års jubileum med  utstillingen «Ut av venterommet», 

produsert av kunstnerne på huset.  Atelierhuset ble en realitet i 2008. Etter omfattende 

ombygginger kunne kunstnerne flytte inn i 2015. Idag rommer Tou Atelierhus mange 

fasiliteter, blant annet 31 atelier. For å få tildelt atelier blir søkerne vurdert av en sakkyndig 

komite. Det legges vekt på relevant kompetanse. Avtaler tildeles for 5 år. 

Venneforeningens medlemmer  ble vist rundt av kunstner Kristin Velle-George.  Hun gav oss 

en innsiktsfull beskrivelse og innføring i de enkelte verkene. 

 

 

 Utvalget av kunstnere i vår presentasjonen er tilfeldig valgt blant ialt 35 utstillere.  

 

         
Mona Orstad Hansen.                                  Nils Eger 
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Møte med Kjetil Finne   

26. oktober Galleri Sølvberget 

 
Kjetil Finne er en av Rogalands mest kjente nålevende kunstnere. Han er født i Bergen 1951. 

men har sitt atelier og bosted i Stavanger. Finne maler og tegner surrealisme. Inspirasjonen til 

bildene henter han  i vesentlig grad fra sitt foto bildearkiv – hendelser hentet fra avisutklipp. 
Kunstneren Kjetil Finne sin siste utstilling er på Galleri Sølvberget, hvor han tar oss med inn i 

en mystisk verden, en blanding av fiksjon og virkelighet iblandet enkelte bisarre motiver. 

Hans tegninger har sitt opphav fra ideer om hendelser som har skjedd.  

Hvilken opplevelse publikum har av Finne sin utstilling kan være forskjellig. Kunstneren selv 

ønsker imidlertid at folk skal bruke sin egen fantasi til å lage egne teorier om hva som er 

meningen med bildene,                                                                   

Utstillingen på Galleri Sølvberget var et resultat av et 4-årig arbeid hvor Kjetil Finne har 

bearbeidet  situasjoner og hendelser i 2 italienske familier. Prosjektet har fått navnet «La Mia 

Familia».                                                       

Første del kalles «Familiens Legemer» som beskriver en lykkelig og harmonisk familie    

hvor svik eller katastrofer ikke eksisterer, men i bakgrunnen er det noe klaustrofobisk. Første 

del av utstillingen skal beskrive kjernefamilien med nærhet, følelser og indre lojalitet. Dette er 

beskrevet ved mange portretter. 

Andre del er «Min Imaginære 

Familie» hvor samfunnsengasjement, 

kvinnekamp og ledelse framstår som 

elementer i bearbeidelsen av motiver. 

Vi er tilbake i 18 – 1900 tallet med 

kjønnskamp, anti-facisme og 

menneskerettigheter. Det 

kunstneriske uttrykk beskrives av 

Finne som kaotisk og tidvis grotesk 

for denne perioden. 

Som avslutning kommer 

«Legemenes Forråtnelse» som viser 

familieportretter med spørsmål om 

dette er fiksjon eller sannhet. Her 

finnes narren, klovnen og kjæledyret. 

Her beskrives situasjoner fra barndom 

og familieliv. Hva 

er sant og hva er 

falske minner ? 

 
    Kjetil Finne                                                                     Foto: eb            

 

Psykolog Stein Jåtten bidro med en utdyping av begrepet moderne kunst 

eller samtidskunst.            Stein Jåtten 

 

I etterkant av galleribesøket kom det opp spørsmål om – Hva er kunst ?  Hvem kan/skal 

definere hva som er god/dårlig kunst ?  Inntil videre lar vi spørsmålet ligge ubesvart 

 



 23 

 

 

 

 

Ølhallene på Tou Scene  
 

Onsdag 17 november inntok 51 spente venner Ølhallene for en omvisning i utstillingen 
«Remaster».  Kunstnerne Marit Aanestad og Natasja Askelund var omvisere, og de hadde 
opprinnelig tatt initiativet til denne utstillingen.  Seks etablerte kunstnere fra Vestlandets 
Kunstakademi gikk så sammen om å invitere seks unge kunstnere fra Kunsthøyskolen i 
Bergen (KMD).   

Hver av de etablerte stilte ut sammen med en ung kunstner og det fungerte veldig godt.  De 
etablerte kunstnerne var: Natasja Askelund, Annette Kierulf, Tor-Magnus Lundeby, Arne 
Revheim, Grethe Unstad og Marit Aanestad. 

De inviterte unge kunstnerne, som vi 
kommer til å høre mye om i 
fremtiden, var: Peter Cleary, Sofia 
Eliasson, Skade Henriksen, Georg 
Òskar, Aurora Lund Solberg og 
Brynhild Grødeland 
Winther.  Sistnevnte kunstner er også 
med på utstillingen «Opplevelser av 
olje» i Stavanger kunstmuseum. 

 

Aurora Lund Solberg.                                   Arne Revheim    

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                              
 

 

 

       - - - - - - -  // - - - - - - -  
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Administrasjon 

 

Venneforeningens styre 

 

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

Nestleder og medlemsinformasjon, Eva Nilsson, eva.nilsson@lyse.net  
Redaktør LARS, oppsummeringer, foto fra arrangementer: Einar                  

Borchsenius, borchsen@gmail.com  

Medlemsregister og Kunst i offentlig rom: Sissel 

Medby, sisselmedby@me.com  
Økonomi:: Tor K. Eskeland, eskeland@synergia.no  

Kunstfilmer og stoff til LARS: Torill Synnøve Lura, torillsl@me.com  

 

 

 
  

 

 

 

Fornyelse av medlemskap: 
Epost sendes automatisk fra systemet to uker før forfall med avsenderadresse 

noreply-kunstvenneforeningen@museumstavanger.no 

med følgende tekst i emnefeltet:  

«Fornying av medlemskap i Venneforeningen Stavanger kunstmuseum», og følgende tekst i 

mail: 

   

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.    

Det er her mulig å betale både med bankkort/kredittkort og med Vipps.   

Det er også mulig å betale direkte til venneforeningens bankkonto:  3201.35.47385    

HUSK Å FÅ MED NAVN.   

   

mailto:eli.froyland.olsen@gmail.com
mailto:eva.nilsson@lyse.net
mailto:borchsen@gmail.com
mailto:sisselmedby@me.com
mailto:eskeland@synergia.no
mailto:torillsl@me.com
mailto:noreply-kunstvenneforeningen@museumstavanger.no
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Ved godkjent betaling får du tilsendt en ny e-post med tittelen «Medlemskortet ditt». Det er en 

lenke til medlemskortet, og når du åpner den framkommer et bilde av kortet som du kan lagre 

som bilde på din telefon eller skrive ut. 

 

Til deg som ikke har egen e-postadresse: 

Medlem uten e-postadresse vil ikke få purring fra systemet. Sjekk dato for forfall på 

medlemskortet og betal innen forfall til bank konto: 3201.35.47385, eller til Vipps 607501 

   

Medlemskortet 
Du kan alltid finne ditt medlemskort på Stavanger kunstmuseum sin hjemmeside for 

venneforeningen;  http://stavangerkunstmuseum.no/venneforeningen   

og klikk på:  

Meld deg inn/Sjekk medlemskap/Få medlemskort 

Her kan du bruke mobilnummer eller epostadressen.   Du får bekreftet om det er gyldig. 

Du må imidlertid ha en egen epostadresse for å få medlemskortet tilsendt elektronisk.  

Dersom du ikke er registrert med en egen epost – ta kontakt med oss så kan vi bistå til at det 

blir skrevet ut og kan hentes på museet.     

Spørsmål: e-post til sisselmedby@me.com   

 
NB! 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. 

 

 

          - - - - - - -  //  - - - - - - - 

 

NB 
Butikken i Kunstmuseet har mange fine kunstbøker og gaveartikler. 

Medlemmer får 10 % ved kjøp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -------------------  ////  ------------------ 

 

  
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://stavangerkunstmuseum.no/venneforeningen
https://stavangerkunstmuseum.no/medlem
mailto:sisselmedby@me.com
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 Vinter/Vår 2022  KUNSTKALENDER - Husk medlemsbevis   
  

      

VÅR 

2022  

  Januar 
  Forelesningsserie (1) 19. januar 

  Februar 
  Kunstlunsj. 4.februar, «Opplevelser av olje  

Kunstfilm  9. februar Jason Pollock 

Forelesningsserie (2) 23. februar  
  Mars 
   Årsmøte 9. mars 

Kunstlunsj 11. mars,  Katharina Ueland – «Museets formidlingsprogram» 

Forelesningsserie (3) 16. mars  
  April 
  Kunstlunsj 1. april,  Helga Nyman – ny utstilling i «NONA»   
   Mai 
   Tur Sokndal i løpet av mai  

 Kunstlunsj 13. mai,  Vibece Salthe – ny utstilling av Jan Groth 

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

 Juni 
Kunstlunsj 3. juni,  Hanne Beate Ueland – satsning på Lars Hertervig  

________________________________________________________________ 

Får vi tilbud om galleribesøk eller andre aktiviteter i løpet våren så         vil 

det bli sendt innbydelse elektronisk 

 

Ha en riktig god vår 2022 ! 

 

  

  

 

  


