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Oppsummering
Kunst rett Vest er Norges største regionale kultursatsning hvor visuell samtidskunst er i 
fokus. Vestregionen som initiativtager ønsker å skape en tradisjon og har følgende som mål 
for prosjektet:

Gjennom Kunst rett Vest ønsker Vestregionen:
1. Å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen 
2. Å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum, gjennom bruk av nye arenaer 

og en felles markedsføring av arrangementet
 

Konseptet
Kunst rett Vest er en kunstrunde hvor drøyt hundre juryerte kunstnere i hele regionen 
inviterer publikum til sine atelierer og verksteder. I tillegg holdes en kollektivutstilling hvor 
hver av de deltagende kunstnere bidrar med ett verk. Kollektivutstillingen flyttes fra år til år 
og bidrar til fokus i ulike deler av regionen.

Kunst rett Vest ble arrangert for tredje gang i perioden 17.–27. september 2009. Prosjektet 
ble vellykket gjennomført. 102 kunstnere deltok fra alle 13 kommunene i Vestregionen. 
Kunst rett Vest hadde totalt 13.000 besøk under arrangementet. 

Nøkkeltall 2009
• 197 søkere
• 102 deltagere
• 3.000 besøk på kollektivutstillingen på Galleri Trafo i Asker
• 10.000 besøk i atelierer, ca 100 i snitt i hvert atelier
• 44 medieoppslag i aviser (papirutgaver) og hele 87 notiser  

under «hva skjer»/kunstkalendere
• salg av kunst er totalt anslått til 850.000 kr

Forankring
Vestregionen er den største frivillige regionsammenslutning i Norge med ca 390.000 
innbyggere. Regionen har utarbeidet satsingsområder med strategier og målsetninger. 
Disse følges opp med konkrete prosjekter og aktiviteter. Kultursatsingen som har vært 
sentral i regionen gjøres gjennom flere løpende prosjekter, hvor «Kunst rett Vest» 
har vært hovedsatsingen de siste 3 årene. Prosjektets prøvetid ble definert til 3 år og 
gjennomføringen i 2009 var det siste året i det vedtatte handlingsprogrammet. Prosjektet 
har vært en stor suksess og Vestregionens styringsgruppen besluttet høsten 2009 å 
videreføre prosjektet. 
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Organisering
Det ble gjort en del endringer i organiseringen av Kunst rett Vest i 2009.
 
1. En administrativ styringsgruppe, bestående av Jostein Barstad, rådmann i Øvre Eiker, 

Tone Ulltveit-Moe, kultursjef i Drammen, Hans Hagene, daglig leder Vestregionen og 
Lena Hansson, prosjektleder Kunst rett Vest, ble opprettet.  
Hensikt: å knytte en rådmannsrepresentant tettere på prosjektet. 

2. Arbeidsgruppen (5 kultursjefer og PL) og referansegruppen (3 kunstnere, 3 kultursjefer 
og PL) ble slått sammen til en prosjektgruppe. Prosjektgruppen består i dag av 3 
kunstnere og 3 kultursjefer/kulturmedarbeidere.  
Hensikt: mer effektiv gruppe, mindre møtevirksomhet.  
Prosjektgruppen hadde 4 møter. Utover dette sparret prosjektleder med kunstnerne i 
referansegruppen pr. telefon etter behov. 

3. Lena Hansson hadde opprinnelig en 75 % stilling som prosjektleder (PL). Grunnets 
prosjektets størrelse og kompleksitet ble det imidlertid avtalt at stillingen nå utgjør en 
100% (full) stilling.  
Dette er likevel en reduksjon fra 140 % (dagens PL og Thea Breivik) i 2008.

Kulturnettverket, 13 kultursjefer/kulturmedarbeidere, hadde kvartalsvise møter. 

PL har hatt flere møter og løpende kontakt med Monika Roser Heineberg, Asker kommunes 
representant, Sigmund Bakken, daglig leder Galleri Trafo, Vibeke Glosli, Asker Sentrum AS og 
Espen Tandberg, Tandberg Eiendom, ildsjel/eiendomsutvikler/næringslivsrepresentant. 

Utvelgelse av kunstnere
Prosjektet henvender seg til profesjonelle kunstnere innen visuell kunst og kunsthåndverk. 
Kunstnerne må bo og/eller arbeide i regionen. Deres visningssted må være i Vestregionen, 
fortrinnsvis deres egne verksteder/atelierer. Alternative visningssteder kan vurderes.

En jury bestående 3 fagpersoner har hatt ansvar for utvelgelsen av kunstnerne.
Disse var:
Reidun Bull-Hansen, kunstner/kunsthåndverker, juryformann
Terje Roalkvam, kunstner
Sigmund Bakken, daglig leder av Galleri Trafo 

Kunst rett Vest er et publikumsrettet kunstformidlingsprosjekt i Vestregionen med vekt på 
åpne atelierer/verksteder. Juryen har arbeidet etter følgende sammensatte kriterier: 
1. Kunstnerisk kvalitet (CV med kunstfaglig bakgrunn og kunstnerisk aktivitet vurderes,  

foto av kunstnernes verk vurderes)
2. Muligheter for å skape en god formidlingssituasjon.
3. Tilstrebe et mangfold av kunstneriske uttrykksformer.
4. Geografisk spredning slik at alle deltagerkommuner er representert i prosjektet. 

For å ytterligere styrke prosjektet kvalitetsmessig er punkt 1 klart sterkest vektlagt. 
Det oppleves at kvaliteten på prosjektet er styrket. Bl. a. har flere kunstnere som tidligere  
år har blitt antatt blitt refusert i år, som en følge av flere sterke søkere.
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Av 197 søkere ble 104 kunstnere antatt. 103 kunstnere bidro på kollektivutstillingen. 102 
deltok med åpent atelier. En kunstner trakk seg før arrangementet og en ble sykmeldt under 
arrangementet.

Kveldsseminar/kick off
Det ble også i år arrangert et kveldsseminar. Seminaret ble holdt i Kulturhuset i Asker den 
2. september. Vi inviterte årets antatte kunstnere, alle som tidligere har deltatt i Kunst rett 
Vest, samt alle kunstnere som er registrert som medlem i NBK (Norske bildene Kunstnere)  
og i NK (Norske kunsthåndverkere) og som tilhører Vestregionenes 13 kommuner. 
Seminarets program var 3-delt, en faglig del med foredragsholdere, en kick-off/informasjon 
om prosjektet og en sosial del med bespisning og gruppearbeid. 
Tema for foredragene var «Kunstneren møter pressen». 
Foredragsholdere var Tommy Olsson, kunstkritiker, Sigmund Bakken, daglig leder Galleri 
Trafo og Thomas Leikvoll, programleder TV2. Disse gav inspirasjon og tips til hvordan 
kunstnerne selv kan ta kontakt med media. Mange av kunstnere utformet sine egne 
pressemeldinger i etterkant av seminaret. 
PL viste lysbilder fra tidligere arrangement, gav tips mht skilting, organisering i atelierer, 
mulige aktiviteter for publikum/demonstrasjoner av egne teknikker, samt orienterte om 
praktiske forhold rundt Kunst rett Vest. Siste økt bestod av gruppearbeid med brainstorming 
om «fremtiden for Kunst rett Vest» med pizza og mineralvann. Rundt 80 kunstnere deltok. 
Seminaret fikk svært positiv respons.

Kunsttogene
Prosjektledelsen kontaktet ansvarlig for NSBs strekning Eidsvoll/Kongsberg, Frank Wamstad. 
NSB er positive til kulturopplevelse på togene. Åtte profesjonelle samtidsdansere bidro 
med dans på togene (Runa Rebne, Martin Slaatto og Gry Kipperberg på strekningen Oslo- 
Asker og Matre Blom Onshuus, Cecilie Sleppen Ålskog, Ingvild Arnljotsdatter Ostad, Pernille 
Svartdahl og Hanne Svarliaunet på strekningen Drammen–Asker). NSB sørget for link fra 
NSBs nettside til Kunst rett Vests nettside. Videre bidro NSB med to interrailbilletter til 
ansvarlig for Drammensdanserne/honorar for videoopptak. Delprosjekt «Kunsttoget» ble 
noe mindre synlig, men også mindre påkostet i år enn til Vestfossen i 2008. Dels var reisen 
langt kortere (henholdsvis 9 min. fra Drammen og 15 min. fra Oslo) og dels gikk det flere tog 
fra Oslo, slik at fokuset på dette toget ble mindre (ikke godt nok annonsert på perronger). 
Tilbakemeldingen fra de som opplevde dansen på togene var utelukkende positiv.
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Åpningen
Asker kommune og handelsstanden i Asker ønsket å sette fokus på Asker sentrum. 
Kommunen bevilget 150.000 kr til åpningen. Det ble derfor planlagt offisiell åpning på 
Torget i Asker, kun få minutters gange fra galleriet.

Asker kunstfagskole bidro med å lose publikum fra parkeringsplassen på Føyka til Torget. 
Deres «kunststunt» ble til et kjempebilde av Munchs Madonna. Jean-Francois Nicolas, 
faglærer på kunstskolen og deltager i Kunst rett Vest, ledet dette arbeidet.

Ordfører i Asker Lene Conradi sto for den offisielle åpningen. Hun overrakte stafettpinnen 
(utført av Kunst rett Vest kunstner Jon Liestøl) til Karl Einar Haslestad, leder av Vestregionen 
og ordfører i Sande, som en symbolsk handling og påminnelse om at det videre ansvaret for 
prosjektet nå lå i Vestregionens hender. Sammen klippet de snorer med 103 heliumsfylte 
ballonger, en for hver kunstner.
Sigmund Bakken utropte Christine Istad til «årets kunstner». Hun ble tilbudt separatutstilling 
i Galleri Trafo.

Lydskulpturer
Hovedattraksjonen i åpningsseremonien var en uroppføring av et spesialkomponert verk av 
Kjell Samkopf. Verket ble spilt på 4 kjempestore og flere små lydskulpturer i metall laget av 
billedkunstner Sverre Hoel. De øvrige medvirkende musikere var Bjørn Arne Løken, Gunnar 
Berg-Nielsen, og Stine Varvin.

Jazz og servering utenfor Galleri Trafo
Store jazznavn som Tore Bruneborg, Espen Ruud, Terje Venås og Jari Bakken bidro med god 
stemning og moderne jazz utenfor Galleri Trafo. 
Partytelt og servering sørget Festus AS for. 

Kollektivutstilling
Galleri Trafo som arena for kollektivutstilling ble foreslått allerede våren 2008. 
Utstillingsavtale mellom Asker kommune og Galleri Trafo ble undertegnet i januar 2009. 
Asker kommune stilte sin etasje i Galleri Trafo til disposisjon, slik at husets alle 4 etasjer ble 
brukt, nærmere 1000 kvm.
Galleri Trafo har et meget godt ry blant kunstnere og det er attraktivt å stille ut der. Å 
samarbeide med et profesjonelt galleri har gitt prosjektet et løft og forenklet mange 
arbeidsoppgaver.
Sigmund Bakken var ansvarlig for montering av utstillingen. Den fikk gjennomgående svært 
god kritikk. Kultursjefene/kulturmedarbeidere fra kommunene sto for vaktholdet sammen 
med ansatte fra Galleri Trafo.

Salg av kunst fra kollektivutstillingen utgjorde ca 120.000 kr. Galleri Trafo og Kunst rett Vest 
delte provisjonen av salget. Galleri Trafo sto for håndteringen av salget. Kommunene kjøpte 
mindre kunst under arrangementet både i 2009 og 2008 sammenlignet med 2007.

Til åpningen kom 1000 mennesker. Totalt så 3.000 kollektivutstillingen, hvilket er meget 
gode besøkstall for Galleri Trafo.

Åpne atelierer
Totalt hadde vi 10.000 besøk i de åpne atelierer/verksteder. Vi hadde i 2009 et snitt på ca 
100 besøk pr. atelier. Besøkstall fra åpne atelierer i 2008 var riktignok høyere, 14.000, men 
dette skyldtes delvis høye besøkstall hos kunstnerne på Arena Vestfossen (4 x 900) og ved 
Sekkefabrikken (4 x 400) grunnet kollektivutstillingen og en lokal turmarsj i Slemmestad. Det 
er fortsatt mange med relativt lite besøk og det vil fortsatt være en utfordring å skilte godt. 
Mange besøkende hadde med seg kartavisen til atelierene og vi tror bred distribusjon av 
denne er det viktigste grepet for å nå ut til et bredt publikum.

Salg av kunst er totalt anslått til 850.000. Ca 40 % av kunstnerne har ikke salg. Flere opplever 
synergieffekter som tilbud om separatutstillinger, tilbud om utsmykkingsoppdrag og salg 
på et senere tidspunkt. Styrket kontakt mellom kunstnere og kommunen og mellom 
kunstnerne seg i mellom er også positive ringvirkninger.
Åpningstider i atelierer/verksteder, samt på kollektivutstillingen ble beholdt som året før.
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Markedsmateriell 
Peter Knudsen, grafisk designer ved Graf AS har bistått med utarbeidelse av 
markedsmateriell. Vestregionen fremstår nå tydeligere som eier av prosjektet. Dette 
gjenspeiles i grafisk materiell.

Største endring i år var stort opplag og bred distribusjon av kartavisen. 
Kartavisen ble utvidet til 12 siders trykksak. Dette ga mer plass til redaksjonelt stoff og 
mulighet for mer salg av annonseplass. Den ble trykket i 110.000 eksemplarer (mot 30.000 
i 2008). I tillegg til distribusjon som i 2008 ble kartavisen sendt som innstikk til 90.000 
husstander i de 3 store lokalavisene som dekker Vestregionen: Drammens Tidende, Asker og 
Bærum Budstikke og Ringerikes Blad.
 Annonsesalg til kartavisen gav ca 150.000 kr i inntekt.

Skilt, tall, sperrebånd og sponsorbrosjyre – brukt samme som for 2008 
Flyers/postkort – tidligere års evaluering gav oss ikke grunnlag for å produsere flyers i år 
Invitasjoner til åpningen, økte antallet fra 4.000 til 6.000 eks, postutsendelse til Galleri 
Trafos kundeliste, for øvrig utdeling av kulturnettverket og kunstnerne som tidligere år  
(i tillegg digital utsendelse) 
T-skjorter – kun til vakter på kollektivutstillingen i år, restopplaget fra 2008, mange 
kunstnere benyttet t-skjortene fra året før under Åpent Atelier.
Flagg – brukt fra 2007 med gammel logo
Ballonger – 3.000 ballonger med Kunst rett Vest-logo ble brukt under åpningen og som 
anvisning til de åpne atelierer, videre brukte vi heliumsballonger i to størrelser som 
markering i Asker sentrum og ved galleriet, de runde røde symbolene innarbeides som 
kjennemerket for Kunst rett Vest
Bannere – Tre nye bannere 8 x 2 m , to brukt på fasaden på Trafo og en ved anvist parkering 
på Føyka. Inne på Trafo brukte vi om igjen den som var benyttet i inngangspartiet ved Arena 
Vestfossen i 2008.

Websiden
Websiden www.kunstrettvest.no er forbedret i 2009. Det er lagt mest arbeid i siden med 
kunstnerne. Kunstnerne blir nå presentert med langt større bilde og det er gitt plass til 
undertittel. Videre kan man søke/sortere etter kommune og etter teknikk. 

Markedsføring
Foruten distribuering av kartaviser ble det lagt ut på informasjon om Kunst rett Vest på 
digitale steder som kommunens nettsider, Underskog, 110-listen med mer. Det ble kjøpt 
annonser i Billedkunst, NK-nytt i forbindelse med søkeprosessen og Listen (gallerioversikt) 
under arrangementet. Vi oppfordret kommunene til å bestille annonser i deres lokalaviser 
og kunstnerne til å legge informasjon på «Hva skjer»-sider. For øvrig ble det ikke brukt 
midler til annonsering.
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Presse
Det ble sendt ut 3 pressemeldinger i 2009, én i juni og to i september. De siste to i 
samarbeid med Thomas Leikvoll, TV2 og Sigmund Bakken, Galleri Trafo. Dette gav 44 
avisoppslag, hvorav 4 i nasjonale aviser. Hele 87 notiser om Kunst rett Vest under «Hva 
skjer?»-sider/kulturkalendere i aviser, de fleste var sendt inn av aktive kunstnere.
Ca 20–30 nettavisoppslag. 

Kulturnettverket
Kulturnettverket har i år bidratt, som tidligere med kontakt med kunstnere, kontakt mot 
lokal presse, oppdateringer på kommunenes hjemmesider, distribusjon av invitasjoner 
og kartaviser, samt vakthold på kollektivutstillingen. Hver kommune har gjort ulike tiltak 
i forbindelse med Kunst rett Vest. Eksempelvis har Bærum kommune invitert skoler i 
kunstnernes nærmiljø på atelierbesøk, bussturer til kunstnerne og kollektivutstillingen i 
samarbeid med Seniorkultur. I Drammen kommune arrangerte kulturtjenesten besøk hos 5 
kunstnere for brukere av psykiatrisk dagsenter. 

Økonomi/finansiering 
Vestregionen er initiativtager og største bidragsyter med 667.000 kr. Kunst rett Vest fikk 
200.000 kr i støtte fra Buskerud Fylkeskommune, 75.000 kr fra Akershus Fylkeskommune 
(første år) og 40.000 fra Norsk Kulturråd (første år) i 2009.

Videre bidro Asker kommune med kr 150.000 kr til åpning av Kunst rett Vest. 
Et meget aktivt og engasjert næringsliv, med Espen Tandberg fra Tandberg Eiendom og 
Vibeke Glosli fra Asker Sentrum, har sørget for inntekter og gode avtaler med det lokale 
næringsliv i Asker.
Totalt er det anslått at Askers bidrag til prosjektet var nærmere 500.000 kr. Dette inkluderer 
annonser til kartavisen (solgt inn lokalt), Asker kommunes bidrag, samt arbeidstid nedlagt av 
Monika Roser Heineberg.

Regnskapet for Kunst rett Vest gikk i pluss i 2009. En merknad til årets regnskap er at vi 
har gått fra kontantprinsippet (kommunalt regnskap) til alminnelig regnskapsprinsipp 
(bedriftsregnskap). Dette innebærer at 112.000 bidragskroner kommer på regnskapet i 2009 
til tross for at det først utbetales i 2010. Videre er 56.500 kr, bevilgninger fra tidligere år, 
blitt ført på årets regnskap. Det er godt samsvar mellom budsjett og reelt forbruk til tross 
for at disse regnskapsmessige endringene gjør at det ser ut som om vi har et relativt stort 
overskudd.



Prosjektet Kunst rett Vest 
er støttet av:

Konklusjoner i evalueringen fra 2009 og mål for 2010

•	 50%	ekstern	finansiering	er	oppnådd,	aktivt	lokalt	næringsliv
•	 Prosjektet	har	ytterligere	styrket	seg	og	kvaliteten	i	kunsten		

oppleves	som	hevet
•	 Fortsatt	fokus	på	åpne	atelierer
•	 Noe	tyngre	å	få	pressedekning	nå,	har	ikke	nyhetens	

interesse,	mer	fokus	på	markedsføring/synliggjøring	av	
prosjektet,	jobbe	med	andre	kanaler	enn	aviser	parallelt	

•	 Publikum	som	opplever	atelierene	er	begeistret
•	 Det	synes	som	Kunst	rett	Vest	stimulerer	til	ny	og	mer		

eksperimentell	kunstproduksjon.	Dette	er	svært	positivt.
•	 Det	er	allerede	i	januar	2010	satt	i	gang	arbeid	med	

planlegging	av	Kunst	rett	Vest	i	Drammen	i	2011,		
i	forbindelse	med	byjubileet.	

Vestregionens kultursatsing skal bidra til å bygge  
regional identitet.  
Kunst rett Vest synliggjør Vestregionen i høy grad.
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