
ÅRSMELDING 

LILLESAND KUNSTFORENING 2019 

 

Styret har, etter årsmøtet den 28. februar 2018 hatt denne sammensetningen: 

Gunnar Kulia    leder 

Hans Christian Garman Johnsen nestleder/kasserer   

Brynjulv Rosenberg   kunstnerisk ansvarlig 

Anna Skuggevik    markedsansvarlig 

Solveig Tallaksen   arrangementsansvarlig  

Elise Lindeberg    styremedlem   

Hilde Hall Jensen   styremedlem 

Charlotte Nilsen   varamedlem 

Eva Hannås    varamedlem 

Turi Tobiassen    varamedlem, kunstnerisk utvalg 

 

STYRETS ARBEID   

 

Lillesand Kunstforening hadde 99 betalende enkeltmedlemmer og 62 familiemedlemmer i 2019. Vi 

fikk en stor økning i antallet medlemmer i 2016 og holder oss ganske stabilt på det høyere nivået.   

Styret har avholdt 7 styremøter siden forrige årsmøte. Ett av møtene var i sammen med styret for 

Stiftelsen. Styrets arbeid er i stor grad knyttet opp mot forberedelser og planlegging av de 3 

utstillingene og kulturuka i november.  



Styret har samarbeidet tett og godt med styret i stiftelsen for Meta Hansen kulturhus.  Vi har deltatt i 

møter med ordfører og kommunens administrasjon. En viktig milepæl ble nådd da Stiftelsen Meta 

Hansens hus fikk en 5-årig avtale med kommunen for vederlagsfri leie av Barnehagen.  

Fargepatrulen er i 2019 etablert som et helårlig kustskoletilbud til barn, og har høsten 2019 hatt 10 

deltagende barn.  Strygebolten ble utsmykket av barna vinteren 2019, og vi vil søke samarbeid med 

Dovre Bo- og aktivitetssenter for visning av nye bilder.   

 

Kunstforeningen ønsker å tilrettelegge for utvikling av yngre, talentfulle kunstnere fra og/eller bosatt 

i Lillesand.  Det er gjennomført 2 samlinger med disse i 2019.  Vi etablerte i år en ordning med 

prosjektstøtte.  Sigve Knutson har fått prosjektstøtte til prosjekt på Saltholmen/i Barnehagen i mai 

2020 med 3 av sine internasjonale kunstnervenner.  Håkon Gåre har også fått prosjektstøtte til 

lysskulptur i Lillesand Havn, forutsatt fullfinansiering av prosjektet.   

 

Lokalt samarbeid er viktig for oss.  Kulturuka i november var et samarbeidsprosjekt med Lillesand 

Hotel Norge og Lillesand kirkeakademi. Konsert med pianist Ole Christian Haagenrud ble gjennomført 

i samarbeid med Lillesand hotel Norge. 

Lillesand Kunstforening samarbeider med Lillesand Vekst i et prosjekt for kunstnerisk utsmykning av 

murvegger i Lillesand sentrum.  En vegg ble utsmykket i 2019.   

Samarbeidet om felles inngangsbilletter med Lillesand by- og sjøfartsmuseum har vært godt.  

SOMMERUTSTILLINGEN 22. JUNI –  28. JULI  

 

Sommerutstillingen viste grafiske arbeider av Terje Resell og store keramiske arbeider av Tulla 

Elieson.  Stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius holdt åpningstalen åpnet utstillingen.  Vi var 

også i år svært fornøyd med den kunstneriske kvaliteten på utstillingen.  Salget var godt, men vi 

skulle gjerne hatt større besøk.  Artist talk mellom Resell/Elieson og Trude Ugelstad samlet mye folk.   



Lillesand Hotel Norge tok hånd om kafedriften.  I tillegg søkte vi som nevnt å utvide tilbudet i 2 

konserter.  Konserten med Ole Christian Hagenrud samlet 70 tilhørere på en flott, varm julikveld.  

Konserten med Peter Wemø og Stine Løvdal senere i juli måtte flyttet til Hotellhagen grunnet dårlig 

vær.     

HØSTUTSTILLINGEN 18. –  20. OKTOBER 

 

Høstutstillingen viste kunst av Markus Garvin, Elin Gilde Garvin og Christian Muri Clemetsen, alle med 

tilknytning til Lillesand.  Utstillingen var åpen under Kulturnatta 18. oktober og videre lørdag og 

søndag samme helg. Utstillingen ble åpnet av Brynjulv Rosenberg.    

KULTURUKA 12. –  17. NOVEMBER 

 

Kulturuka i november ble gjentatt etter stor suksess i 2018.   

Lillesand Kunstforening tok initiativ til Kulturuka som ble gjennomført i november.  Tirsdag 12. 

november hadde Paul Leer Salvesen foredrag på Meta Hansen kulturhus i et felles arrangement 

mellom Lillesand kirkeakademi og Kunstforeningen. Fredag 15. november hadde Lillesand hotel 

Norge hovedansvar for konsert med Asbjørn Ribe, og lørdag 16. november åpnet vi juleutstillingen i 

Meta Hansen kulturhus med Tollef Thorsnes og Patrick Huse som utstillere. Fylkesordfører Gro 

Bråthen åpnet utstillingen. Det var en flott utstilling av høy kvalitet, men salg og besøk var dessverre 

begrenset.    Lillesand Kunstforening kjøpte to benker av Tollef Thorsnes til bruk under utstillinger i 

det store utstillingsrommet vårt.   

BARNEHAGEN 

Stiftelsen Meta Hansens hus inngikk i 2019 en leieavtale for Barnehagen med kommunen.  Sammen 

med stiftelsen har en gruppe sett på hvordan Barnehagen kan fylles med god aktivitet.  

Kunstforeningen har i 2019 fullt ut finansiert Fargepatruljen.  I mai vil Sigve Knutson med 

kunstnervenner arbeide i Barnehagen 2 uker, og i forbindelse med sommerutstillingen arbeider vi for 

at en av våre unge Lillesandskunstnere bruker Barnehagen som prosjektrom for arbeid.    

ANDRE AKTIVITETER 

 

➢ Vi samarbeider med Lillesand Vekst som er initiativtaker for å gi utvalgte murvegger i 

Lillesand sentrum en kunstnerisk utsmykning.  Erlend Helling Larsen fullførte veggen på 

eTeateret våren 2020 og vi deltok på flott åpning.  

➢ Også i år har vi hatt godt samarbeid med Stiftesen Meta Hansens hus.   

➢ Samarbeid med Lillesand by- og sjøfartsmuseum om felles billetter. 

➢ Skulpturen til Håkon Gåre ble montert i S.N.Hansens Park høsten 2019.   

➢ Vi har etablert et godt samarbeid med Håkon Gullvåg.  9. februar 2020 åpner den store 

visningen av Den bibelske Syklus i Kristiansand Domkirke. Brynjulv Rosenberg vil være 

kurator.  Sparebanken Sør har fullfinansiert utstillingen gjennom en støtte på 200.000kr.  

Fylkesmannen åpner utstillingen, og Gullvåg er til stede under åpningen.   

OPPSUMMERT 



 

Styret arbeider med å sikre utstillinger av høy kunstnerisk kvalitet til Lillesand.  Styret har 

representanter med god kunstfaglig kompetanse og viktige kontakter for å sikre oss 

kvalitetsutstillinger også fremover.  Vi er også opptatt av å tilby våre medlemmer egne 

medlemsarrangementer i forbindelse med utstillinger.   

Vi ønsker å bidra til høyt og godt aktivitetsnivå i Meta Hansen kulturhus fremover.  Vi ønsker også å 

bidra til best mulig og helhetlig kulturtilbud i Lillesand gjennom samarbeid med andre foreninger, 

institusjoner og kommunen. 

ØKONOMI  

 

Viser til regnskap for 2019. 

Styret i Lillesand kunstforening 

Gunnar Kulia      Anna Skuggevik Brynjulv Rosenberg Hans Christian Garman Johnsen 

Solveig Tallaksen   Hilde Hall Jensen Elise Lindeberg  Turi Tobiassen              

                        Eva Hannås    Charlotte Nilsen 
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