ÅRSMELDING 2016 FOR VENNEFORENINGEN STAVANGER KUNSTMUSEUM
Venneforeningen har etter konstitueringen på første styremøte etter årsmøtet bestått av:
John Magnus Nygaard, leder, Signe Pallesen, nestleder, Helge Endresen, sekretær, Torill S.
Lura kasserer, Eva Nilsson styremedlem og redaktør for LARS, Solveig Fløgstad,
styremedlem og ansvarlig for medlemsregisteret. Avdelingsdirektør Hanne Beate Ueland har
representert Stavanger kunstmuseum i styret. Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden. Pr.
31.12.16 hadde Venneforeningen 704 medlemmer.
Styret har opprettet en turgruppe bestående John Magnus, Signe og Eva.
I følge formålsparagrafen skal Venneforeningen yte støtte til Stavanger Kunstmuseum til
innkjøp av kunst og til andre formål, og vil initiere til aktiviteter som stimulerer bruken av og
interessen for kunst. I år har vi gitt kr. 60 000,- som tilskudd til innkjøp av et kunstverk av Jan
Groth, kr. 20 000,- til leasing av AV- utstyr i Auditoriet og kr. 15 000,- i støtte til
utstillingsåpninger. Til sammen kr. 95 000.
Aktiviteter
Kunsttur til København 29, september – 2. oktober 2016. 25 deltakere. Kunstfaglig ansvarlig/
kunstguide Sidsel Christensen. Reiseledere: Signe, Eva og John Magnus. Teknisk arrangør:
Temareiser Fredrikstad. Svært flink kunstguide. Variert og interessant program. Stort sett bare
positive tilbakemeldinger. Vellykket kunsttur.
Kunstlunsjer hver første eller andre fredag i måneden i samarbeid med Stavanger
Kunstmuseum. Foredrag, film og omvisninger i utstillinger. Svært bra oppslutning – mellom
50 og 95. Stor takk til Katarina S. Ueland, Hanne Beate Ueland, Inger M. Lund Gudmundson,
Heidi Hervik, Helga Nyman, Vibece Salthe og Eli Lillebråthen og Stavanger Kunstmuseum.
27.01. Filmkveld” Camille Claudel” Innledning ved Maiken Winum. 25 medlemmer til stede.
08.04. Foredrag ved kunsthistoriker Signe Endresen om Edvard Munch. 65 medlemmer var
tilstede
22.05. Kunsttur på Jæren – «I spora til Jærmalarane». Kunstguider var Hild Sørby og Lisbeth
Risa. Teknisk arrangør: Kristin Løge. Vellykket tur, selv om været ikke var på vår side. 51
deltakere.

15.10. Kunstsafari til Atelierhuset Tou Scene. Vi besøkte kunstnerne Snøfrid Hunsbedt Eiene,
Marit Victoria Wulff Andreassen og David Calder. Snøfrid hadde ansvar for et flott opplegg
og hadde laget en svært god suppe. 24 medlemmer var med.
16.11. Filmkveld. «Lysets vanvidd» en film om Lars Hertervig. Innledning ved Inger M.
Lund Gudmundson. 65 medlemmer til stede.
08.12. Gløggaften. Foredrag av Christine Hansen” Norsk kunstfotografi. Fra Waldemar Eide
til dagens fotoscene” Gløgg, småkaker og kunstlotteri. 43 til stede.
I informasjons- og medlemsbladet LARS har vi bl.a. orientert om kommende arrangementer
ved Stavanger kunstmuseum og i Venneforeningen. Det har vært referat fra arrangementer og
kunstturen og omtale av skulpturer. .2 utgaver av LARS i 2016.
Stadig flere oppgir e- postadressen og dette fører til mindre portoutgifter og til mulighet for
økt støtte til Stavanger kunstmuseum. Vi kan også informere medlemmene hyppigere om
arrangementer både i regi av Venneforeningen og av kunstmuseet.
Vi takker alle medlemmene for interessen og for støtten og for at dere stiller opp på
arrangementene til Venneforeningen. Vi ser fram til nye og hyggelige kunstopplevelser i
2017. Takk til valgkomitéen og revisor for vel utført arbeid. En stor takk til alle tilsatte ved
Stavanger kunstmuseum.
Stavanger, 10.februar 2017
Styret i Venneforeningen Stavanger Kunstmuseum
John Magnus Nygaard
Leder

