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KONSEPTET
Kunst rett vest er Norges største regionale kultursatsning hvor visuell samtidskunst er i 
fokus. 

Satsingen gjennomføres som en årlig kunstrunde, hvor rundt hundre juryerte kunstnere 
i hele Vestregionen inviterer publikum til sine atelierer og verksteder. I tillegg vises en 
fellesutstilling hvor hver av de deltagende kunstnere bidrar med ett verk. 

I 2011 ble Kunst rett vest ble arrangert for femte år på rad i perioden 11.–23. oktober.
105 kunstnere fra Vestregionen deltok, sammen med 3 inviterte kunstnere. Kunst rett vest 
hadde totalt 15.000 besøk under arrangementets 12 dager. 

MÅL
Gjennom Kunst rett vest ønsker Vestregionen:
• Å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen
• Å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum

Under motto «se kunsten der kunsten skapes» skaper vi en tradisjon for kunstnere og 
publikum i regionen. 

Nøkkeltall 2011

• 15.000 besøk totalt
• 10.700 besøk i atelier
• 4.300 besøk på fellesutstillingen på Sundland
• Totalt salg 1.1 mill. 
• Salg fra fellesutstillingen 204.000
• 54 presseoppslag 

• 70.000 besøk 2007   –2011
• 300 presseoppslag 2007   –2011

2007
Slambassenget

2008
Arena Vestfossen

2009
Galleri Trafo

2010
Sundvolden Hotel

2011
Sundland
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BAKGRUNN
Kunst rett vest er initiert av Vestregionen, 16 kommuner vest for Oslo, samt Akershus og 
Buskerud Fylkeskommune og er Vestregionens største satsning innen kulturfeltet. Regionen 
har 400.000 innbyggere.

Vestregionen lot seg inspirere av Konstrundene i Skåne i Sverige da de startet Kunst rett vest 
i 2007. Her så man at Konstrundene var med på å styrke en regions identitet. I tillegg var 
de en viktig inntektskilde for de lokale kunstnerne. I en større sammenheng ønsker man at 
kultursatsningen skal være et parameter for å gjøre det attraktivt å bo i regionen. 

ORGANISERING
Lena Hansson, glasskunstner/industridesigner, er ansatt i 100 % stilling som prosjektleder. 
Prosjektleder rapporterer til administrativ styringsgruppe som i 2011 har bestått av Lars 
Bjerke, rådmann i Asker, Hans Hagene, daglig leder i Vestregionen og Tone Ulltveit-Moe, 
kultursjef i Drammen kommune. Den administrative styringsgruppen er oppnevnt av 
Vestregionens styringsgruppe som består av 16 ordførere, samt de to fylkesordførerne. 

Prosjektleder har hatt løpende kontakt med vertskommunen Drammens 
kulturadministrasjon. 

Det er etablert et kulturnettverk, hvor hver kommune er representert med en kultursjef/-
medarbeider, som sørger for kontakt med sine lokale kunstnere, informasjon via 
kommunenes kanaler, oppfølging av lokale medier, lokalt næringsliv, skoleklasser, SFO, Den 
kulturelle skolesekken, seniorgrupper, med mer.

En faggruppe, bestående av 3 kunstnere, fungerer som rådgivere for prosjektleder i faglige 
spørsmål. Faggruppen besto i 2011 av Anne Pfeffer Gjengedal, kunsthåndverker, Christine 
Istad, billedkunstner og Berit Myrvold, billedkunstner. 

ØKONOMI
Regnskapet for Kunst rett vest 2011 viser et overskudd på kr 63.256. Driftsinntekter var 
kr 1.623.320. Foruten Vestregionens bidrag på kr 727.000, er fylkeskommunene er viktige 
finaniselle bidragsytere. I 2011 fikk Kunst rett vest kr 150.000 fra Buskerud Fylkeskommune 
og kr 100.000 fra Akershus Fylkeskommune. 

Norsk Kulturråd støttet arrangementet i 2011med kr 80.000 og Norske Kunsthåndverkere 
støttet fagseminaret med kr 15.000.

Vertskommunes økonomiske bidrag fastsettes av Vestregionens styringsgruppe og var i 2011 
kr 450.000. Vertskommunen Drammen hadde ansvaret for å innhente sponsorstøtte og 
annonsesalg. I 2011 var dette budsjettert til kr 200.000, som de to foregående årene, men 
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Drammen lyktes bare i å fremskaffe kr 40.000. Stram prosjektstyring og et nøkternt budsjett 
for åpningen gav likevel et samlet overskudd.

Vestregionens fortelleprosjekt bidro med å finansiere annonser i ulike medier, utvikling av 
Google-map og innkjøp av digitale billedrammer.

UTVELGELSE AV KUNSTNERE
Kunst rett vest henvender seg til profesjonelle kunstnere innen visuell kunst og 
kunsthåndverk.

Kunstnerne må bo og/eller arbeide i regionen. Visningssted må være i Vestregionen,
fortrinnsvis i egne verksteder/atelierer. Alternative visningssteder kan benyttes.

Fagjuryen, består av 3 anerkjente kunstnere. Utvelgelsen av juryen er gjort i dialog med 
kunstnerorganisasjonene NBK (Norske Billedkunstnere ) og NK (Norske Kunsthåndverkere). 
Hvert jurymedlem kan bidra i inntil 3 år og det sørges for kontinuitet.

Juryen har arbeidet etter følgende kriterier:
1. Kunstnerisk kvalitet, CV med kunstfaglig bakgrunn og kunstnerisk aktivitet vurderes,  

foto av kunstnernes innsendte verk vurderes.
2. Tilstrebe et mangfold av kunstneriske uttrykksformer.
3. Muligheter for å skape en god formidlingssituasjon.
4. Tilstrebe geografisk spredning, slik at flest kommuner er representert.  

For å styrke prosjektet ytterligere kvalitetsmessig, blir punkt 1 sterkest vektlagt.

Årets jury har bestått av:
• May Bente Aronsen, billedkunstner/kunsthåndverker 
• Terje Roalkvam, billedkunstner
• Bente Sætrang, billedkunstner/kunsthåndverker

171 søkte om å delta i 2011. Dette er en økning fra 162 søknader i 2010.
Juryen antok 106 kunstnere. 24 av disse var nye deltagere.
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ØKT SYNLIGHET
Arrangementet er blitt gradvis mer kjent og synlig. En gjenkjennelig 
grafisk profil har gradvis blitt innarbeidet fra 2008 til dags dato. Grafisk 
materiell er utarbeidet av Graf AS. 

Informasjonsavisen 
Katalog med oversikt over de deltagende kunstnere og tilhørende kart 
ble trykket i et opplag på 110.000 eksemplarer og er arrangementets 
viktigste informasjonskanal til befolkningen i Vestregionen. Den ble 
levert som innstikk til 86.000 husstander via lokalavisene: Asker & 
Bærum Budstikke, Drammens Tidende, Bygdeposten og Ringerikes Blad. 

Invitasjoner 8.000 eksemplarer. 

Informasjonsavisen og invitasjonen ble som foregående år distribuert 
til kommunenes servicetorg, biblioteker, lokale cafeer, museer, 
gallerier og kunstnernes nettverk. De ble også distribuert på sentrale 
kunststeder i Oslo, Kunstnernes hus, Nasjonalmuseet, Samtidsmuseet, 
Kunstindustrimuseet, Astrup Fearnley, Stenersen, Blomqvist, 
Kunstakademiet med mer. 

Bokmerker 8.000 eksemplarer til alle kommuners bibliotek

Billedspill/video
Som i 2010 ble det vist billedspill/video om Kunst rett vest i bibliotek, 
servicetorg og på rådhus. Noen kommuner hadde gått til innkjøp av nye 
prosjektorer til dette formål etter positive erfaringer året før. Billedspillene ble i 
2011 utviklet/tilpasset for hver kommune i forhold til de lokale kunstnerne som 
deltok i arrangementet.

Løpende informasjon om Kunst rett vest ble lagt ut på egne nettsider, 
Facebook, YouTube, Vimeo og Flickr. Samtlige kommuner benytter 
sine nettsider og kommunens egne bilag/annonser i lokalavisene til å 
informere om Kunst rett vest. 

Øvrig produsert materiell
Sponsorbrosjyre, 200 eks
Årsrapport 2011, 150 eks
Invitasjon til seminar, digitalt
Sundland-brosjyre, digitalt
Diverse annonser, digitalt og for trykk
Prisliste fellesutstilling, 1600 eks
Ballonger, 3000 små og 100 store,  
brukes som skilting
Buttons, med navn på 
samtlige kunstnere og til 
vakter på åpningen 
Sokler, flagg, skilt og bannere 
fra tidligere år ble benyttet.

2011

kunst 
rett 
vest
– en kunstrunde i 16 kommuner vest for Oslo 

Norges største regionale satsning  
på billedkunst og kunsthåndverk

Åpne atelierer 
105 kunstnere tar imot publikum 14.–16. og 21.–23. oktober
Se kunsten der kunsten skapes!

Fellesutstilling i NSBs vognhaller på Sundland i Drammen
Velkommen til  stor åpning 11. oktober kl 19  
Åpent alle dager 12.–23. oktober kl 12–18

www.kunstrettvest.no

105 
åpne 
dører

Rapport 2010

Prisliste 
2011– en kunstrunde i 16 kommuner vest for Oslo

1 Akopian Lena Blindvei Oljemaleri 45.000.- Drammen
3 Arntzen Johan-Fredrik Anabasis/katabasis Støping og fresing 120.000.- Bærum
4 Asbjørnsen Siv A. Ild / B. Is Sølv, plexi, stener A.5.000.-/B. 5.000.- Modum
5 Astrup Mari Nattprat Akryl på linlerret 18.500.- Bærum
6 Bahri Kari Anne 

Helleberg 
Kropp…maskin & sjel Mixed media 15.000.- Asker

7 Balsløw Christine Skogen Fuset glass 20.000.- Bærum
8 Bergh Anne Margrete Lines Pastell på linlerret 6.000.- Hurum
9 Bjerkeseth Anne Glede Akryl på lerret 14.000.- Bærum

10 Bjørnsdottir Hildur Umbrot/Bryting Akryl, blandet teknikk, 
naturmaterialer

12.000.- Bærum

11 Bongard Christine A. Aqua blomsterdrøm  
B. Blomsterdrøm

Plexiglass gravert og dekorert, sølv 
og stener

A. 16.000.-  
B. 10.600.-

Bærum

12 Brekke Børge WTF! Olje på lerret 16.000.- Ringerike
13 Brekke Ida Uten tittel Fotografi, print på aluminium 5.000.- Asker
14 Broch Marianne Den indre sirkel / The inner circle Kløyvete bjørkepinner på tre 16.000.- Hole
15 Brun Hilde Aga Manifesterende Pastell 7.000.- Krødsherad
16 Bye Gunvor Barneportrett Olje på lerret 6.000.- Drammen
17 Elde Margrethe Loe Ragdolls for my daughter Tekstil, tre 12.000.- Øvre Eiker
18 Eriksen Stein Stille fontene Skulptur, blandingsteknikk 65.000.- Asker
19 Fagervik Katharina Zahl Mørkets hjerte / Heart of darkness Akryl på lerret 16.000.- Hurum
20 Ferner Pippip Anthazoa Akryl og kull på lerret 20.000.- Asker
21 Ferreira Marisa Serie Doubles XI-II Akryl på brettet aluminium 25.000.- Bærum
22 Forsblad Maud Blå skål Sandblåst dekor 4.000.- Svelvik
23 Gellein Stina Thorax Akryl på papir, hyssing, klyper  6.000.-  

(600.- pr. stk u/ramme)
Bærum

24 Gjengedal Anne Pfeffer Chess 8 ringer i sølv, farget minkpels, 
rustfritt stål

50.000.-  
(5.000.- pr. ring)

Øvre Eiker

25 Grimstad Olav Siste fergå Akvarell 7.000.- Hurum
26 Gundersen Ingvar Hospitalet I (etter Botticelli) Olje og akryl på plate 40.000.- Drammen
27 Guriby Tore A.Naturreservat I, Asker 2011  

B. Naturreservat II, Asker 2011
Foto A. 5.000.- 

B. 5.000.-
Asker

28 Hagen Inger Ungen til mor Grafikk, koldnål 2.200.- Drammen
29 Hagen Tone Vulkanske formasjoner Epoksy, foto, tegning 36.000.- Bærum
30 Haglund Eva Zappa Kull på lerret 15.000.- Hole
31 Halvorsen Morten Hurrungane Maleri, akryl på lerret 15.000.- Drammen
32 Hansen Reidun Aafløy Ingerid Skulptur, bronse 60.000.- (etter avtale) Bærum
33 Hatlo Ina Trosby Flow Akryl 9.700.- Asker
34 Haug Merethe Duvholt Self Koldnål 5.500.- Røyken
35 Herland Mamta Shaft of light Foto 10.000.- Bærum
36 Holtskog Ellen The key Foto på akvarellpapir 2.900.- Bærum
37 Hommerstad Kjell Den lange reisen hjem Skulptur, tre 14.000.- Asker
38 Honne Bente Blomst Keramikk med begitning og glasur 2.300.- Bærum
39 Hovland Kikki Plant spirits playing Olje på lerret 21.000.- Svelvik
40 Istad Christine Berlin #07 Fotografi montert på plexi 44.000.- Bærum
41 Ivarson Lise Valmuer Tempera på lerret 8.000.- Bærum
42 Jensen Inge Shield (etter Pieter Hugo) Akryl på lerret 32.000.- Svelvik
43 Jorfald Jennifer Dr. Kolstøs koffert Tallerkenskår fajanse, steingods og 

porselen
27.000.- Asker

44 Kalager Marit Eken A. Hvit rose / B.White femina Strikket, bearbeidet A. 35.000.-/B. 30.000.- Krødsherad
45 Karthum Inger Når du minst venter det VI Digital grafikk 3.500.- Ringerike
46 Krane Marie Eliassen Identitet Akryl på Mdf-plate 8.500.- Bærum
47 Krogh Bente von 2 mugger Keramikk 900.- pr. stk Hurum
48 Krohn George Riad Green Flag Svidd inn i treverk 40.000.- Jevnaker
49 Kurioka Setsuko A. Lightning I B. Lightning II Olje, blyant 4.000.- pr. stk Asker
50 Kvam Anne A.Utsyn #1 / B. Utsyn #2 Foto på aluminium A. 8.000.-/B. 8.000.- Øvre Eiker
51 Langhoff Morten Uten tittel Akvarell 12.000.- Asker
52 Lassem Yngvill Styrke Maleri 30.000.- Øvre Eiker
53 Laugerud Eva Beate Uten tittel I Interaktiv lydskulptur 9.000.- Øvre Eiker
54 Leggat Alison Coloured paper image I Håndlaget papir 30.000.- Bærum
55 Liestøl Jon Treform i ask og epoxy Dreid i tre 24.000.- Røyken
56 Lindberg Kristin Agate Foto, montert mellom plexi 15.000.- Krødsherad
57 Lindvåg John Annar Water Shadow I 3D databilde, print på aluminium 12.000.- Svelvik
58 Lyngra Randi Bjerkås Himmel og hav-solens ansikt Billedvev med transparent 28.000.- Røyken
59 Løvaas & Wagle Astrid og Kirsten A. Colour Station, blå 1  

B. Colour Station, blå 2
Akryl på lerret, diverse materiale A. 14.000.- 

B. 14.000.-
Bærum

60 Magner Anja Minner Gjenbrukt aluminium, sølv 1.400.- pr. stk. Modum
61 Martinsen Elenor Rom på rom Blandet teknikk på mdf 35.000.- Hole I t
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Akopian, Lena
Blindvei
 
45.000.-

3

Arntzen,  
Johan-Fredrik
Anabasis/katabasis
 
120.000.-

4

Asbjørnsen, Siv
A. Ild
B. Is
 
A. 5.000.- 
B. 5.000.-

5

Astrup, Mari
Nattprat
 
18.500.-

6

Bahri, Kari Anne  
Helleberg
Kropp…maskin & sjel
 
15.000.-

7

Balsløw, Christine
Skogen
 
20.000.-

8

Bergh, Anne Margrete
Lines
 
6.000.-

9

Bjerkeseth, Anne
Glede
 
14.000.-

NORGES STØRSTE REGIONALE KULTUR
SATSNING MED VISUELL KUNST I FOKUS

Kunst rett Vest er en kunstrunde hvor ca hundre juryerte 
kunstnere i hele Vestregionen inviterer publikum til 
sine atelierer og verksteder. I tillegg vises en stor 
kollektivutstilling, hvor hver av de deltagende kunstnere 
bidrar. Åpningen av Kunst rett Vest er en folkefest, som 
trekker drøyt 1000 mennesker hvert år.
Publikum får anledning til å oppleve kunst i nye arenaer. 
Vi viser et mangfold av uttrykk og materialer innen 
billedkunst og kunsthåndverk. 

Kunst rett Vest arrangeres for femte gang, den 11.–23. 
oktober 2011. Årets kollektivutstillingen vises i NSBs 
vognhaller på Sundland i Drammen. 

Drammen er vertskommune og knytter Kunst rett Vest til 
sitt 200 års byjubileum i 2011. 

KUNST RETT VEST SØKER SPONSORER!
VIL DU VÆRE MED?

– Styrke og vise mangfoldet 
av det profesjonelle 
kunstlivet i regionen 

– Gjøre visuell kunst 
tilgjengelig for et bredt 
publikum

MÅL 

invitasjon

2011

kunst 
rett 
vest

kunst 
rett 
vest

kunst 
rett 
vest
– en kunstrunde i 16 kommuner vest for Oslo

Norges største regionale satsning  
på billedkunst og kunsthåndverk

Begeistret 55.000 besøkende 
de fire første driftsår!

Åpne atelierer 
106 profesjonelle og juryerte kunstnere tar imot publikum 
14.–16. og 21.–23. oktober
Se kunsten der kunsten skapes!

Fellesutstilling i NSBs vognhaller på Sundland i Drammen
Velkommen til  stor åpning 11. oktober kl 19,  
Bygg D, Skogliveien 4, 3047 Drammen

 11.–23. 
oktober

www.kunstrettvest.no 
Følg Kunst rett Vest på Facebook

Støttet av Norsk Kulturråd

Årets kollektivutstilling for Kunst rett 
Vest holdes i NSBs gamle vognhaller på 
Sundland i Drammen. 

Kulturaktiviteter – Sundland åpnes for publikum
Med sin blanding av historisk sus og innovativ 
aktivitet, er Sundland i ferd med å bli et svært 
spennende sted. Rom Eiendom, som eier området, 
ønsker å legge til rette for ulike kulturaktiviteter og 
å skape et nytt byrom for innbyggerne. Kunst rett 
Vest vil være med på å sette Sundland på kartet.

Sundland-området feirer 100 år i 2011
Verkstedsområdet ble etablert som den største 
arbeidsplassen i Drammen. Området er på 
nærmere 300.000 kvadratmeter. Sundland 
kan huse 6.000 arbeidsplasser. Videre er det 
prosjektert 700–1000 boliger her. Deler av 
området er allerede tatt i bruk. Næringsutvikling 
og kunnskap har stått i fokus, nå står 
kulturaktiviteter for tur.
 
200 års byjubileum 
Drammen som vertskommune knytter Kunst rett 
Vest til sitt 200 års byjubileum i 2011.
 

SUNDLAND

Beliggenhet: Sundland 
ligger kun én kilometer 
fra Drammen sentrum 
i retning Gulskogen. Ca 
15 minutters gåtur fra 
Drammen togstasjon og 5 
minutter fra Union Brygge.

Lokalene til Kunst rett 
Vest (Bygg D): 
 – 1.300 kvm 
– rå industrilokaler med 
overlys og høyt under taket

Åpne atelierer 
105 kunstnere tar imot publikum 
14.–16. og 21.–23. oktober.  
Se kunsten der kunsten skapes!

Kart på mobilen >
http://g.co/maps/7nty

kunst 
rett 
vest

kunstrettvest.no

Fellesutstilling i NSBs vognhaller  
på Sundland i Drammen
Velkommen til  stor åpning  
11. oktober kl 19,  
Bygg D, Skogliveien 4, Drammen

 11.–23. 
oktober
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Annonser 
Som tidligere annonserte vi i Listen, Aftenposten, Dagsavisen, NK-nytt, Billedkunst, 
Kunsthåndverk og magasinet Kunst. 
Nye annonser: Aftenposten K (annonse og reportasje), dobbeltside i ID-magasinet(gratisavis 
i Drammen) og helside i By-avisen.

Presseoppslag
I 2011 fikk vi 54 presseoppslag om Kunst rett vest, samt ett radio- og to TV-innslag(NrK 
Østafjells og Modum KTV). Mange av oppslagene var dobbeltsider. Budstikka, Drammens 
Tidende og Ringerikes Blad hadde henholdsvis 10, 10 og 8 oppslag. 
Det ble invitert til forhåndssalg og pressevisning dagen før åpningen.

Fagtidsskrift
I år fikk vi for første gang redaksjonell omtale i fagtidsskriftene Kunsthåndverk(nr.2/3/2011) 
og Billedkunst (nr.7/2011). Begge steder med utelukkende positiv omtale.

NYTT I 2011 
Google-map med henvisninger til fellesutstillingen, samtlige åpne atelierer og 
kontaktinformasjon med linker til kunstnernes nettsider ble utviklet og lagt på 
hjemmesiden. 

QR-koder, optiske lesbare lenker som kan leses med en app på smarttelefoner, ble brukt i 
annonser i tidsskrifter, aviser og på kunst formidlet på buss-skur – se eget punkt under. QR-
kodene ble også trykket på merkelapper for hvert verk i fellesutstillingen. QR-kodene viste til 
Kunst rett vests nettside, Google-map og kunstnernes egne websider.

Digitale billedrammer
Anskaffelse av 17 billedrammer (A4 format) for alternativ visning av billedspillene. Disse ble 
for anledningen lastet med lokale Kunst rett vest-billedspill, men kan ved senere anledninger 
benyttes i andre Vestregion-arrangementer. Billedrammene er enkle å plassere og fungerte 
som et supplement til tradisjonell framvisning gjennom projektorer. Billedrammene ble 
brukt i servicetorg, på bibliotek og andre steder der folk samles i kommunene. 

Juryens inviterte kunstner, Tom Gundersen presenterte 12 verk av sine karakteristiske 
portretter av norske kulturpersonligheter på fellesutstillingen.

Internasjonale gjestekunstnere, Lukas Arons og Karl Chilcott, begge bosatt i Sverige 
med henholdsvis nederlandsk og tysk bakgrunn, ble invitert til fellesutstillingen og bidro 
med henholdsvis stein- og treskulpturer, som et ledd i samarbeidet med Vestregionens 
fortellerprosjekt. 
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Kunst på buss-skur i Drammen
1,3 m x 1,6 m store folier av Kunst rett vest-verk fra 16 kunstnere ble vist på 16 buss-skur i 
Drammen i en drøy måned under og i forkant av arrangementet. Vi fikk benytte erfaringene 
Lena Akopian, kunstner bosatt i Drammen, hadde på dette feltet. 

Samarbeid med Vestregionens fortellerprosjekt 
Kunst rett vest har vært integrert som en av aktivitetene i EU prosjektet Plassen forteller/
IKON, hvor både Vestregionen og Drammen kommune har deltatt. Prosjektleder for Kunst 
rett vest har deltatt på samlinger i IKONs regi. Prosjektledelsen for Kunst rett vest og 
Vestregionens fortellerprosjekt har samarbeidet for å styrke og gi synergieffekter til begge 
prosjekter. 

Byvandring
I forbindelse med Drammens 200 års byjubileeum og kommunens deltagelse i Plassen 
forteller valgte Drammen kommune å tilby en «Kulturhistorisk byvandring fra Papirbredden 
til Sundland». 3 kvelder i løpet av arrangementsperioden kunne publikum gratis delta på 
forfatteren Jo Sellægs fortellende vandring. Vandringen ble avsluttet med omvisning på 
Sundland der fellesutstillingen var lokalisert.

SUNDLAND, ARENA FOR FELLESUTSTILLINGEN
Høsten 2009 ble det besluttet at Drammen skulle være vertskommune for Kunst rett vest 
2011. Dette ble koblet opp mot 200 års byjubileet. Som tidligere skulle kostnader forbundet 
med leie og istandsetting av aktuelle lokaler for fellesutstillingen tilkomme vertskommunen.

Det var en tidkrevende prosess å finne egnete lokaler. Lokalene man landet på, utleid 
fra Rom Eiendom, hadde spennende kvaliteter i form av en rå, rustikk vognhall, der 
det var høyt under taket, overlys og hele 1.400 kvm gulvareal. Det var både arbeids- 
og kostnadskrevende, å få i stand det nedlagte industriområdet til fellesutstillingen. 
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Både Drammen kommune og Kunst rett vest hadde merkostnader som følge av valg av 
lokasjon. Den største enkeltkostnaden var lyssetting, som var avgjørende for å få til en god 
utstillingen. Frivillige fra Introduksjonssenteret i Drammen, primært kvinnelige innvandrere 
som er på opplæring innen språk og integrering, deltok i å sette lokale i stand. Jurymedlem 
May Bente Aronsen var ansvarlig for monteringen av verkene. Med seg hadde hun Roger 
Høyer.

ÅPNINGSARRANGEMENTET
1000 gjester kom til åpningen av Kunst rett vest 2011. Drammens ordfører Tore Opdal 
Hansen sto for den offisielle åpningen. Slagverkgruppen fra kulturskolen i Drammen ledet 
publikum mot inngangen med trommevirvler, og avrundet åpningsseremonien med en 
forrykende oppvisning på oljefat.

Medlemmer i Vestregionens Ungdomssymfonikere deltok med ytterligere musikalske 
innslag: Malene B Fosli Flataker, trompet, Julie Helgeland Davidsen, fløyte, Anna Ryvænge, 
gitar og Tuva Krøgenes, fiolin.
Tog til åpningen ble annonsert i informasjonsavisen. Busser fraktet publikum fra 
togstasjonen i Drammen til Sundland. 

Årets Kunst rett vest-pris
Årets Kunst rett vest-pris på kr 10 000 gikk til Sten Are Sandbeck, 42 år, fra Modum. Juryen 
tildelte prisen med følgende uttalelse: Kunstneren har en betydelig kunstutdanning bak 
seg, og har med flere separatutstillinger og deltakelse på viktige gruppeutstillinger vist en 
profesjonell aktivitet i et skjæringspunkt mellom konseptkunst, maleri og skulptur.

Verkene med tittelen «Body paintings» som kunstneren viser her på Kunst rett vest er to 
romlige, voluminøse objekter, laget av maleriets tradisjonelle komponenter – blindramme, 
lerret, limgrunning og oljefarge. Resultatet er overraskende og originalt.
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HØYE BESØKSTALL 
15.000 besøkte fellesutstillingen og kunstnernes atelierer/verksteder i de 12 dagene 
arrangementet pågikk. Dette er høye besøkstall innen visuell samtidskunst. Til 
sammenligning hadde Buskerud Kunstnersenter rundt 7.500 besøk og Hennie Onstad 
Kunstsenter hadde 40.000 besøk i hele 2011.

Vi har registrert 4.300 besøk på fellesutstillingen på Sundland i Drammen. Til sammenligning 
hadde vi 2.500 besøkende på fellesutstillingen på Sundvollen i 2010. 1000 gjester kom til 
åpningen av Kunst rett vest. Hele 6-trinnet i Drammen-skolene, 750 elever, fikk profesjonell 
omvisning på fellesutstillingen i regi av Den kulturelle skolesekken. 

10 700 besøkte de åpne atelierer
I 2011 var kunstnerne forpliktet til å holde åpent èn helg(fredag, lørdag og søndag) mot to 
helger(lørdag og søndag) i 2010. Regionen ble delt i to, og kunstnerne fikk anledning til å 
besøke sine kolleger i den andre delen av regionen i den helgen de selv ikke holdt åpent. 
Dette ble dessverre i liten grad utnyttet. Videre var ikke fredagen godt innarbeidet, og 
kommunens kulturavdelinger benyttet heller ikke denne muligheten i særlig grad. Mange 
kunstnere valgte å holde åpent begge helger. 

Besøkstallet til Kunst rett vest 2011 er på linje med det vi oppnådde i 2010. Tatt i betraktning 
at vi hadde redusert antall åpningsdager i atelierer gir dette en liten økning av besøk pr. dag 
med åpent atelier. Der flere kunstnere er samlet, får vi gode besøkstall. Kunstneres egen 
innsats er avgjørende for å oppnå gode besøkstall.

ØKT SALG
Totalt ble det omsatt kunst for drøyt 1.1mill. kr under Kunst rett vest i 2011 Salget fra 
fellesutstillingen økte fra kr 91.000 i 2010 til kr 204.000 i 2011. Salget fra atelierer økte fra 
kr 838.000 til kr 906.000, til tross for færre åpne dager. 35% av kunstnerne hadde ikke salg 
i 2011. Flere kunstnere melder om bestillinger av verk og salg som følge av Kunst rett vest. 
Dette er ikke registrert i vårt tallmateriale.

 Vi har hatt jevnt økende salg siden starten. Det er imidlertid verdt å merke seg at mange av 
kunstnerne primært jobber med installasjoner, utsmykninger etc. De forventer ikke salg, da 
de ikke tilbyr eller driver med «små-salg». Likevel ser de nytte i å delta på Kunst rett vest, 
som følge av alle synergieffekter arrangementet gir. 
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SYNERGIEFFEKTER
Styrket nettverk
Deltagende kunstnere melder om styrket kontakt kunstnerne seg i mellom og mellom 
kunstnerne og kommunene.

Kunstnere melder også at de har mottatt forespørsler om utsmykkingsoppdrag, fått 
tilbud om utstillingsplass, innkjøp etc. i etterkant av arrangementet både i privat og 
kommunal regi. Det rapporteres om gode møter med publikum. Flere av kunstnerne 
arrangerer nå åpne atelierer også ellers i året. Regionens kunstnere tar initiativ til 
nye samarbeidsprosjekter seg i mellom. Kunstnernes innstilling til Kunst rett vest er 
gjennomgående svært positiv.

Økt bevissthet i kommunene
Kunst rett vest har også styrket nettverket mellom kommunenes kulturavdelinger. 
Bevisstheten rundt regional visuell kunst er styrket i mange ledd i kommunene som 
formannskap, administrasjonen, frivillig sektor med mer.

Publikumsopplæring
Kunstnerne bidrar til generell folkeopplysning innen sitt felt, både for de mindre 
kunstinteresserte som sjelden besøker et galleri/museum og for de mange som ønsker 
dypere innsikt innen kunstfeltet.

Synlighet
Regionens kunstnere blir synliggjort gjennom Kunst rett vest i presseoppslag, annonser, 
informasjonsavisen med mer.

Mer kunstproduksjon
Vi erfarer at det produseres ny kunst i anledning Kunst rett vest, både mot søknaden og mot 
arrangementet.
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SEMINAR
Fagseminaret «Nye medier – nye presentasjonsmuligheter» ble holdt i NSB-skolens 
auditorium på Sundland den 26.9. Seminaret ble kombinert med innlevering av kunst 
til fellesutstillingen. Seminaret var tre-delt, foredrag ved leder for sosiale medier på BI, 
Oslo ved Cecilie Staude, foredrag med visning av videoverk ved Suzanne Winterling, tysk 
billedkunstner/ professor ved Kunstakademiet i Oslo og PL Lena Hansson orienterte om 
årtes arrangement. Regionens kunstnere opplever at de ikke har mange slike møteplasser 
og setter stor pris på tiltaket. Hele 95 kunstnerne deltok. 

EVALUERING
De årlige evalueringer vi mottar, både fra kunstnerne og kulturnettverket viser at vi innfrir 
målene om å vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen og at vi gjør visuell 
kunst tilgjengelig for et bredt publikum. Forbedringer iverksettes fortløpende på bakgrunn 
av evalueringene. Det er likevel et behov for å gjøre en grundigere evaluering etter 5 års 
drift. Det er derfor satt av midler til dette i 2012.
 

FREMDRIFT OG MÅL FOR 2012
Neste års fellesutstilling legges til Galleri Trafo i Asker.
Tidsrommet for Kunst rett vest blir 9.–21. oktober 2012.

Arrangementet skal fortsatt å ha fokus på:
• synlighet av regionens kunstnere, med mål om økte besøkstall, både på fellesutstillingen 

og i atelierer
• styrke kunsten gjennom økt salg, både på fellesutstillingen og i atelierer
• opprettholde/styrke kvaliteten med mål om faglig sterke søknader
• fortsette å begeistre publikum/gi et bredt publikum kjennskap til kunstnerens arbeid

Tiltak for 2012:
• ny webløsning/leverandør, med mulighet for elektronisk søknad, påmelding til seminar 

med mer
• 5 års evaluering 

Kunst rett vest er medlem av Arts & Business, Norway.
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Sitater fra Facebook i 2011:

«Fantastisk åpning i går, og så mye folk! Herlig 
lokale. Bra jobba, og veldig moro å få være med :-)» 
Tore Guriby, kunstner
 
«Kunst rett vest er bestandig flott å få med seg fordi det er 
så variert utrtrykk på fellesutstillingen. Besøkene i de forskjellige 
ateliene er prikken over i’en. Jeg gleder meg til årets muligheter.»  
Elly Therese Thoresen, forhenværende ordfører i Nedre Eiker
 
«Først vil jeg gratulere med en svært vellykket utstilling. Det er 
virkelig imponerende hva dere har fått til. Det blir jo bare bedre og 
bedre for hver gang!» Rita Winness, leder Drammen Kunstforening

www.kunstrettvest.no


