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2020

utstillinger

arrangementer
gro fraas
5.12 - 20.12

Foto: morten Krogvold

Karl erik Harr

carl nesjar
15.8 - 6.9

Harr x 3
10.10 - 1.11

Carl nesjar ville fylt 100 år 6. juli i år,
og Bærum Kunstforening har gleden
av å åpne høstsesongen med en
utstilling om en kunstner som har
fått ny aktualitet gjennom Y-blokkas
skjebne. Carl nesjar var en allsidig
kunstner, og denne utstillingen viser
bredden i hele hans kunstnerskap.

For første gang kan Bærum Kunstforening ønske velkommen til en utstilling med kunstnerne og søsknene
Karl erik, eva og Jan Harr. På hver sin
måte formidler de inntrykk fra det
nord-norske landskapet - Karl erik
Harrs storslagne havsutsikter, eva
Harrs indre landskaper, bilder om tilstander og stemninger og Jan Harrs
detaljrike landskap og blomsterenger.

ingerid Krane

gro Fraas regnes som en av norges
fremste akvarellmalere. Denne utstillingen presenterer nye arbeider
som også inkluderer litografi. utgangspunket for hennes arbeider
er ofte landskap, men det handler
mer om stemninger enn et landskap
man gjenkjenner. Hun er en av få
norske kunstnere som viderefører
akvarellteknikken til litografiet.

gro Fraas

arrangementer for
medlemmene

eva Harr

i løpet av høsten blir det flere arrangementer for medlemmene, planen er
et arrangement til hver utstilling. Vi tar
gjerne imot forslag til tema/innhold for
medlemskvelder. send oss en e-post på
info@baerumkunstforening.no

akvarellutstilling
ingerid krane
arne berg
12.9 - 4.10
Bærumskunstnerne ingerid Krane og
arne Berg vil fylle lokalene med sine
akvareller. ingerid Krane viser nye og
stemningsfulle bilder der lyset og fargene skaper form og gir bildene liv.
arne Berg viser naturstemninger og
komposisjoner med elementer fra
musikken.

fordeler ved
medlemskap
som medlem i Bærum Kunstforening
får du invitasjon til alle våre salgsutstillinger– gjennom året. til disse
er det gratis adgang.

Jan Harr

•
•
•

•
villa faraldi
7.11 - 29.11
arne Berg

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

gruppeutstilling med arbeider av
kunstnere tilknyttet Villa Faraldi, en
landsby i liguria i italia, dit flere skandinaviske kunstnere har slått seg ned
for kortere eller lengre tid. Her får
publikum se arbeider av inger sitter,
Fritz røed, Frans Widerberg, nico
Widerberg, thomas Widerberg,
gabriella gøransson, Per gøransson
og eli marie Johnsen.

•

Du får invitasjon til kunstturer
i Kunstforeningens regi.
Du får invitasjon til medlemskvelder og kurs.
ViKFO (Viken Kunstforeningers
Fellesorganisasjon) har en
rekke arrangementer og
seminarer for medlemmer i
kunstforeningene i Viken.
Du får 5% avslag på kjøp av
kunst.
Årlig kunstlotteri.

medlemskap i Bærum Kunstforening
koster 380 pr. år. Halv pris ut 2020.

Per gøransson

