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RÅDHUSET: Hundvåg skole 
skal pusses opp og rehabili-
teres. Kommunalstyret for 
miljø og utbygging har god-
kjent en kostnadsoppstilling 
på 40,5 millioner kroner. Det 
er satt av penger til dette i 
budsjettene.

På Hundvåg skole skal det 
rives en fløy på en etasje som 

i dag består av sløyd, musik-
krom, tekstil, mat og helse og 
arbeidsrom for lærere. Det 
skal deretter føres opp et 
nybygg over to etasjer med 
samme funksjoner, i tillegg 
til lokaler for 
Bydelskulturskolen. Alt skal 
etter planen stå ferdig som-
meren 2018.

40 mill. til Hundvåg skole

Casper Ruud. Foto: NTB Scanpix

Rådmannen i Stavanger 
ber kommunalstyret for 
kultur og idrett (KKI) 
støtte andre runde i Davis 
Cup-turneringen med 
300.000 kroner.

Da blir det muligheter til 
å se Norges Casper Ruud 
og andre spillere i aksjon.

Davis Cup er verdens 
største lagturnering i her-
retennis, og avholdes 

lokalt 7.–9. april, i Forum 
Expo på Tjensvoll. Norge 
møter Danmark, dessuten 
arrangeres såkalt «Kids 
Day» og «Family Day».

Norge (rangert som 
nummer 53 i verden) spiller 
i gruppe 2, avdeling 
Europa og Afrika. 

Stavanger er vertskapsby 
for Davis Cup for første 
gang.

Vil gi Davis Cup-støtte

MOSVANNSPARKEN: Stavanger 
kunstmuseum vil bruke det nyeste nye for 
å formidle Kitty Kielland-utstillingen.

 ■ STEIN ROGER FOSSMO
Digitale og interaktive løs-
ninger kan gjøre Kitty Kielland 
selv, kunsten hennes og sam-
tiden hennes mer levende når 
landskapsmaleren skal for-
midles til byens publikum. 
Rådmannen ber kommunal-
styret for kultur og idrett og 
formannskapet bevilge 400.000 
kroner av «smartby»-potten.

– Kjempespente
– Dette vil være en gavepakke 
av et prosjekt, og vi er kjempe-
spente. Kitty Kielland er viktig 
både gjennom sine landskaps- 
og stemningsmalerier, som 
samfunnsaktør, hun påvirket 
sin bror Alexanders litteratur, 
hun var pioner i kvinnesaken, 
og har kanskje vært noe under-
vurdert i ettertiden, sier avde-

lingsdirektør Hanne Beate 
Ueland til RA.

Ny teknologi vil også gjøre det 
mer aktuelt å bruke i undervis-
ning i skolene.

– Vi ønsker også å sparre fram 
ideer i en workshop hvor kunst-
interessert ungdom i PLOT 
deltar, sier Ueland.

Rådmannen støtter pro-
sjektet, og mener det åpner for 
å lage teknologi som også kan 
brukes andre steder.

– Vi vil bruke det nyeste av 
Microsofts VR-teknologi, og 
utvikle to apper, sier Ueland.

Gjennom såkalt holoteknologi 
skal det etter planen skapes 
3D-versjoner av Kiellands 
malerier. Publikum skal også få 
møte Kitty selv og betrakte 
henne mens hun maler. Dess-
uten skal en app inneholde et 

filter der publikum kan ta egne 
bilder og gjennom filtrene imi-
tere malerstilen til Kielland.

Prosjektet kan bidra til fors-
kning.

– Det har aldri vært foretatt 
noen total kartlegging av 
hennes produksjon. Via en 
webapp kan publikum for 
eksempel sende inn forslag til 
hvor de ulike landskapene på 
Jæren er hentet fra, sier direk-
tøren.

Nasjonal identitet
Kitty Kielland tilhørte over-
klassen, og reiste på straba-
siøse turer til et eksotisk Jæren, 
med båt til Egersund og hest og 
kjerre videre til et område som 
på 1800-tallet var regnet som 
farlig. 

– Reisene til Jæren gjorde 
henne dermed også til et sann-
hetsvitne fra et område de fær-
reste opplevde på den tiden. 
Landskapsmaleriet var viktig 
for nasjonsbyggingen, i utvik-
lingen av en nasjonal identitet. 

sier kurator Ingrid Gud-
mundson, som også har etter-
lyst privateide bilder.

Kunstformidlere har også et 
samarbeid med teknologikonfe-
ransen Nordic Edge.

– Vi kommer til å presentere 
deler av prosjektet der, sier 
Ueland.

Myrlandskap på Jæren er et 
gjennomgående motiv i Kiel-
lands malerier, Slik sett vil 
utstillingen også kunne vise 
hvordan Jæren-landskapet har 
utviklet og endret seg fram til i 
dag, og behovet for landskaps-
vern. Fem av Kiellands bilder 
står framme i Stavanger kunst-

museum nå. Totalt eier Museum 
Stavanger 19 bilder. Kitty Kiel-
land-utstillingen åpner 16. juni, 
og står til 26. oktober. 

stf@rogalandsavis.no

Digital Kitty
• Vi bruke ny teknologi for å vise kunstneren 

LANDSKAP PÅ JÆREN: Direktør Hanne Beate Ueland og konservator og kurator Inger Gudmundson på Stavanger kunstmuseum vil bruke det siste i teknologi for å formidle 
Kitty Kiellands verker. Her: Landskap på Jæren (1877)  FOTO: STEIN ROGER FOSSMO

KITTY: Kitty Kielland (1843–
1914)


