Gallerivandring med RBR
Forfatter: Bjarte Hetland<bjarte@enternett.no>

37 forventningsfulle deltagere på RBR gallerivandring onsdag 2. november.
Bussturen startet presis kl.17:45 utenfor Galleriet til Gunnar Tønnesen.

Første stopp var Kunstgalleriet på Madlaveien, og her ble vi ble mottatt av Arnfinn og Elin.

Det ble satt frem forfriskende rødt og hvitt drikke, - samt snacks.

Kunstgalleriet viste en spennende utstilling av Unni Askeland.

Elin ga oss en kort beskrivelse av kunstneren og utstillingen, og Arnfinn viste oss rundt i andre
etasje. Her var det også en utstilling av lokale og nasjonale kunstnere som var tilrettelagt for
bedriftskunstforeningene.
Arnfinn ga oss også en kort orientering om hva Kunstgalleriet hadde å tilby
bedriftskunstforeningene, og noen ord om viktigheten av at bedriftskunstforeningene støttet opp
om de lokale galleristene.

Turen gikk så videre i buss til Galleri Sult, hvor Bente ønsket oss velkommen med noe godt i
glasset.
Galleri Sult viste en utstilling av Herbert Thoma, og Bente ga oss en flott presentasjon av Herbert
Thoma sine bilder. Vi fikk se den store variasjonen i kunstnerens uttrykksform og vitalitet.
Samtidig må vi nevne Trond Borgens anmeldelse av utstillingen, hvor også Trond gir en god
beskrivelse av kunstnerens formspråk og den dristige fargebruken.

Hele gruppen spaserte så videre opp til Galleriet hos Gunnar Tønnesen, hvor vi fikk fingermat og
god vin.

Galleriet viste oss en ny utstilling med grafiske arbeider av en av de store kunstnerne i forrige
århundre, - Surrealisten Wifredo Lam.
Gunnar ga oss en kort historisk beskrivelse av kunstneren.

Det var god stemning blant RBR medlemmene, alle koste seg med de mange gode
kunstopplevelsene, og den gode maten og det som ble servert til maten.
De siste gjestene gikk fra Galleriet sent på kvelden.
Takk til RBR for en hyggelig gallerivandring i Stavanger, og vi ser frem til neste års program.
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