program vår / sommer 2020

utstillinger

an doan nguyen
dang van ty
11.1 - 2.2
To kjente kunstnere av vietnamesisk
opprinnelse.
An Doan Nguyen (f. 1978) kom til
Norge som båtflyktning.
Dang Van Ty (f. 1954) kom til Norge
i 1968.

2020

arrangementer

villa faraldi
4.4 - 3.5

arrangementer for
medlemmene

Gruppeutstilling med arbeider av
kunstnere med tilknytning til Villa
Faraldi, en landsby i Italienske Liguria.
Inger Sitter, Frans Widerberg, Fritz
Røed, Eli Marie Johnsen, og Per
Gøransson, samt flere av deres etterkommere.

I år satser vi på arrangementer som
i første rekke skal være et eget
og hyggelig tilbud til våre trofaste
medlemmer. Vi har foredrag og kurs
på menyen, musikalske innslag mm.
Vi sender ut informasjon etterhvert
som arrangementene lar seg gjennomføre

Denne utstilling er
dessverre avlyst
grunnet situasjonen
med smittefare.

dyrene taler ...
9.5 - 31.5
Dette er et samarbeidsprosjekt med
8 kunstnere (Nils Henning Austad,
Magne Håland, Marianne Gihle, Ellen
Tangen, Guillermo Fuentes Arends,
Anne Cecilie Røgeberg, Anne Kampmann og Anna Radko Pedersen)
som alle arbeider med dyr som
tema. Utstillerne arbeider innen
et bredt spekter av teknikker som
tresnitt, maleri, dyptrykk og foto.

sommerutstillingen
i år
Sommerutstillingen i år har et lengre
tidsrom enn vanlig.Vi vil gjerne bruke
denne tiden til en overraskelse eller to, dessuten får vi fleksibilitet til
å arrangere utstillinger på kortere
varsel, slik at vi får en mulighet til å
fange opp aktuelle bevegelser i kunstfeltet.
Vi har allerede planer om en minneutstilling for Bærumskunstneren Per
Morten Karlsen, som dessverre gikk
bort alt for tidlig.

litt om
høstprogrammet

anne berit nedland
8.2 - 1.3

Hovedprogrammet for høsten er
stort sett klart, med varierte utstillinger og aktiviteter.

Anne Berit Nedland er en av
Norges fremste skulptører, hun har
utdannelsen sin fra SHKS 1969 - 74,
og Kunstakademiet 1974 - 79 under
Per Palle Storm.

Carl Nesjar ville blitt 100 år i år, og det
skal vi markere med en egen utstilling
av hans kunstnerskap, også samarbeidet hans med Picasso.

sommerutstilling og
minneutstilling for
per morten karlsen
6.6 - 12.7
Per Morten Karlsen var norsk
billedkunstner, bosatt i Bærum, med
utdannelse fra Kunstakademiet i
Trondheim under John Anton Risan
og Georg Suttner, og Statens kunstakademi i Oslo under Knut Rose og
Ludvig Eikaas.

tobbe malm
solveig skogseide
tore wilhelmsen
7.3 - 29.3
Kunstnertrioen fra Galleri Soot på
Bærums Verk stiller ut nye arbeider i
Bærum Kunstforening. Under denne
utstillingen vil det også bli medlemskveld med underholdning og mer.

Det blir akvarellutstilling med Anna
Tørnqvist, Ingerid Krane og Arne Berg.
I denne perioden blir det også kurs
med Anna Tørnqvist, først og fremst
for medlemmene våre. Videre har vi
klart å samle hele familien Harr hos
oss. Karl Erik Harr, Eva Harr og Jan
Harr stiller ut sammen. Vi kommer
tilbake med flere detaljer om disse
utstillingene i egne nyhetsbrev og utsendelser.Vi avslutter året med vår
Julesalong, hvor vi igjen vil ha grafikk i
fokus. Kanskje det dukker opp andre
ting i tillegg. Det vil tiden vise.

For mer informasjon om Bærum
Kunstforening, organisasjon osv.,
se vår hjemmeside:
www.baerumkunstforening.no.

