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SØKNAD.
Formålet med søknaden er kommunens medvirknine, økonomisk, til å beyare de to
steinhodene. tilhorende billedhugger Michael Rieu. i IIollen.
Galleri Bi-Z tikk låne steinhodene av kunstneren vederlausfritt for 3-4 år siden og de ble
plassert på grasvollen ved siden av Seilerbua i Ilollen. Troliu er det kommunen som eier
grunnen der hodene står, men vi er usikre på dette.
Kunstneren ønsker nå å få betalt for hodene eller så vil han ha de tilbake. flan har atlier i
tidligere Movik Båtbyggeri på holmen Sumatra i Kristiansand. Se ellers hans hjemmeside:
w michaelficu.

cL,com.

I3udstikka skrev for en stund siden at kunstneren onsket en avklaring om Soune ønsket å
beholde steinhodene ved å gi han honorar for sitt arbeid eller ikke.
Kunstlaget og Budstikka har fått mange henstillinger om å gjøre noe slik at hodene blir
stående. Til nå har vi ikke Fatt en eneste hentydning til at noen ønsker hodene bort fra Ilollen.
Kunstlaget. v/ leder. kassercr og ett medlem, besøkte kunstneren på Sumatra for å høre hva
han mente han matte ha for a gi fra seg eiendomsretten til steinhodene. Det endte med at
minimum kr 500 000.- var hans siste tilbud.
Kunstlauet onsker å starte en kroneinnsamling. via andelsbrev og kunstlotteri. men av erfaring
vet vi at så manue penger er nesten umulig å få inn på denne måten. Skal vi få midler fra
offentlige og private instanser så må vi kunne vise til at kommunen ogsa er med på dette.
Vi søker derfor om at kommunen stotter vårt initiativ ved å bevilge kr 50 000,-. til denne
pengeinnsamlingen. Dette er 10 % av den sum vi trenger for å kunne beholde steinhodene i
Ilollen.
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