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ÅRSBERETNING
Årsmøtet avholdes onsdag 20. april 2005 kl. 19.00 – 21.00 i Hannah Ryggen-salen.
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Arbeidet i styret
Venneforeningen har hatt tre styremøter. I tillegg kommer møter knyttet til
planlegging av årsmøte i Forbundet Norske Museumsvenner. Denne saken gjøres
det rede for senere i denne meldingen.

Arrangementer og utstillinger
Venneforeningen har også siste året kunnet tilby sine medlemmer et relativt
omfattende program. Følgende invitasjoner til utstillinger er sendt ut til foreningens
medlemmer:
Norway said
Ida Helland-Hansen
”En deilig have”
Cirka Teater
Aina Thiis Leirdal – keramikk i 50 år
Pål Vigeland
Toril Bjorg
Vi har ikke tall for i hvor stor grad utstillingene blir besøkt av medlemmene, men
inntrykket er at svært mange har benyttet anledningen til å få sett de flotte
utstillingene i museet siste året.
På besøk hos tekstilkunstneren Axel Becker ble en fin opplevelse for de ca 15
som møtte opp på Fosenkaia 27. mai. Becker er blitt spesielt kjent for å ha tatt opp
det originale blåtrykkerhåndverket og driver det eneste verkstedet i sitt slag i Norden.
Becker holdt et meget engasjerende foredrag og demonstrerte de ulike trinn i
prosessen. Det ble også mulighet for å kjøpe produkter fra verkstedet.
To onsdager i mars (2. og 9.) arrangerte venneforeningen kurs i kunstforståelse for
venneforeningens medlemmer og andre interesserte. Direktør Jan Lauritz Opstad var
en glimrende kursholder og tok oss med på en spennende reise i både de faste og
de skiftende utstillingene. Første kveld tok Opstad for seg billedteppene til Hannah
Ryggen og Synnøve Anker Aurdal og glassarbeidene til Benny Motzfeldt. De to
førstnevnte tekstilkunstnere med svært forskjellige intensjoner for sin kunst og som vi
som betraktere må møte på like forskjellig vis. Siste kveld startet Opstad i
Japan-utstillingen som i vår er meget aktuell i forbindelse med keiserbesøket. Her
lærte vi om den umiddelbare sansingens betydning i møte med kunstuttrykk slik den
er formulert i blant annet japansk filosofi. Svært interessant var presentasjonen av
moderne norsk og utenlandsk kunsthåndverk. Opstad framhevet spesielt det
internasjonale kunsthåndverket hvor museet har toppstykker laget av mange av de
heteste navnene i dag.
Disse to kveldene ble en suksess og må gjentas ved en senere anledning.
”Paa Trondhjemsk Vis” I forbindelse med utgivelsen av Jan Lauritz Opstads
interessante bok med samme tittel, ble det i samarbeid med Hotell Britannia planlagt
flere festaftener knyttet til bokas tema som er selskapskultur og skjulte matskatter i
Trondheim på 1700- og 1800-tallet. Den første av disse kveldene var planlagt til
februar/mars og forbeholdt venneforeningens medlemmer. I et medlemsskriv i
november orienterte vi om dette arrangementet. Planene har senere blitt noe
forandret. Forlaget Adrimne ved William Dall og Hotell Britannia planlegger et
arrangement over en hel dag og kveld med ”Paa Trondhjemsk Vis” som tema. Pr. i
dag er planen å legge arrangementet til en lørdag i slutten av juni. Venneforeningens
styre er svært positiv til dette arrangementet. Våre medlemslister er aktuelle for
utarbeidelse av gjestelister.

Årsmøte i Forbundet Norske Museumsvenner. I samarbeid med
venneforeningene ved Ringve Museum og Sverresborg Trøndelag Folkemuseum er
vår forening bedt om å arrangere årsmøte for Forbundet Norske Museumsvenner.
Forbundet er en paraplyorganisasjon for venneforeninger og hvor de ovennevnte tre
venneforeninger er medlemmer. Årsmøtet avholdes 3. - 4. september.
Planleggingsgruppen har så langt bestått av Erik Solberg fra Ringve, Torill Schjetne
fra Sverresborg og Tor Olav Kvisvik fra Nordenfjeldske. Etter årsmøtene i
venneforeningene, utvides planleggingsgruppen med ett medlem fra hver av de tre
foreningene. Arbeidet er i rute og programmet er i store trekk på plass.

Æresmedlem Fredrik Bachke døde sist sommer nær 85 år gammel. Bachke
har over en lang periode hatt sentrale styreposisjoner i venneforeningen og i muséet.
Han var fra ca 1970 og frem til 1983 valgt representant for venneforeningen inn i
muséets styre. I perioden 1981-1983 var han formann i muséets styre. Bachke har
vist et særlig engasjement for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Han har også
vært en viktig bidragsyter av kunstgaver til muséet. Bachke ble utnevnt som
æresmedlem av venneforeningen i april 1983.

Venneforeningen på nett
Venneforeningen fikk forrige år egne hjemmesider. Styremedlem Marit L. Moen er
ansvarlig for sidene og man kommer dit via museets hovedside og link derfra. Sidene
blir jevnlig oppdatert.

Medlemmer – oversikt pr. mars 2005
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