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KONSEPTET
Kunst rett vest er Norges største regionale satsning på billedkunst og kunsthåndverk .
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. 
Fellesutstillingen fungerer som et  «vindu» for hva publikum vil kunne finne i det enkelte 
atelier/verksted. Fellesutstillingen har vært flyttet fra år til år, og var i 2012 lagt til Galleri 
Trafo med Asker som vertskommune. 

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

FORANKRING OG BAKGRUNN
Kunst rett vest driftes av Vestregionen, 16 kommuner vest for Oslo, samt Akershus og 
Buskerud Fylkeskommune. Regionen har drøyt 400.000 innbyggere. Kunst rett vest 
er etablert som et løpende årlig arrangement, og er Vestregionens største satsning 
innen kulturfeltet. Ambisjonene for det årlige arrangementet vedtas i Vestregionens 
styringsgruppe, alle ordførere og fylkesordførere, i forbindelse med budsjettbehandlingen. 

Vestregionen lot seg inspirere av den svenske Konstrundan Nordvästra Skåne, da Kunst rett 
vest ble startet i 2007. Siden da har Kunst rett vest blitt arrangert hvert år.
I Sverige er kunstrundene en viktig inntektskilde for de lokale kunstnerne. I tillegg er de med 
på å styrke regionenes identitet. 

• 12.000 besøk totalt
• 9.000 besøk i atelier
• 3.000 besøk på fellesutstillingen
• Totalt salg 960.000 kr 
• 42 presseoppslag 

•	 Kunst	rett	vest	ble	arrangert		9.–21.	oktober	2012
•	 83	kunstnerne	holdt	åpne	atelierer	 

13.–14.	og	20.–21.	oktober	
•	 Kunst	rett	vest	hadde	totalt	12.000	besøk	under	

arrangementets	12	dager	
•	 Fellesutstillingen	var	lagt	til	Galleri	Trafo	i	Asker	

Nøkkeltall 2012 
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ORGANISERING
Lena Hansson, glasskunstner/industridesigner, er ansatt i 100 % stilling som prosjektleder. 
Prosjektleder rapporterer til daglig leder i Vestregionen. 
Arrangementet er sikret kunstnerisk drift og styring ved at prosjektleder er utøvende 
kunstner og støtter seg til en faggruppe med 3 kunstnere. Faggruppen besto i 2012 av 
Anne Pfeffer Gjengedal, kunsthåndverker, Christine Istad, billedkunstner og Berit Myrvold, 
billedkunstner. Juryen, som står for utvelgelsen av de deltagende kunstnere, består av 3 
andre anerkjente kunstnere. Sammensetningen av juryen og faggruppen er kvalitetssikret 
opp i mot kunstnerorganisasjonene. 

En prosjektgrupp koordinerer planlegging og gjennomføring av Kunst rett vest. Årets 
prosjektgruppe besto av følgende representanter fra Asker kommune: Ragnar Sand Fuglum, 
direktør for teknikk og kultur, Tuss Benum, direktør for strategi og samfunnsutvikling, 
Rigmor Stenvik, kulturrådgiver, samt Lena Hansson fra Vestregionen. Jostein Fjalestad, 
styreleder Galleri Trafo, Vibeke Glosi, leder av Asker sentrum AS, Espen Tandberg, Tandberg 
Eiendom/gårdeier, Fredrik Richter, Asker kulturhus og Nina Solberg, leder for Vestregionen 
deltok i flere av møtene. Det ble holdt månedlige møter.

Det er etablert et kulturnettverk, hvor hver kommune er representert med en kultursjef/-
medarbeider, som sørger for kontakt med sine lokale kunstnere, informasjon om 
arrangementet via kommunenes kanaler og oppfølging av lokale medier, lokalt næringsliv, 
skoleklasser, SFO, Den kulturelle skolesekken, seniorgrupper med mer. Kulturnettverket 
hadde 4 møter i 2012.

ØKONOMI
Driftsinntekter var på kr 2.077 324 og er noe høyere enn budsjettert (1.995.000 kr). 
Likevel viser regnskapet for Kunst rett vest 2012 et mindre underskudd på kr 60.811. 
Vestregionen er ikke mva-berettiget. Manglende mva-fradrag ble for første gang ført inn i 
prosjektregnskapet i 2012. Beløpet var på kr 191.000. 

Det ble bevilget kr 995.000 fra Vestregionen til Kunst rett vest i 2012. Fylkeskommunene 
er viktige støttespillere. I 2012 fikk vi kr 200.000 i støtte fra Buskerud Fylkeskommune (mot 
kr 150.000 i 2011) og kr 150.000 fra Akershus Fylkeskommune (mot kr 100.000 i 2011). 
Videre fikk vi kr 120.000 i støtte fra Kulturrådet (mot kr 80.000 i 2011). Vertskommunes 
bidrag var kr 500.000. Asker kommune betalte ytterligere kr 52.324 i forbindelse med 
åpningsarrangementet. Sponsor-/ annonsesalg med ansvar hos Asker ga i år kun 60.000 kr 
og innfridde heller ikke i år budsjettet. Likevel ble de samlede eksterne bidragene innfridd 
med kr 560.000 (mot budsjett kr 500.000). 
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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, som 
oftest er dette i egne verksteder/atelierer. Alternative visningssteder kan benyttes.

Juryen har arbeidet etter følgende kriterier:
1. Kunstnerisk kvalitet, foto av kunstnernes innsendte verk vurderes, CV med kunstfaglig 

bakgrunn og kunstnerisk aktivitet vurderes.
2. Tilstrebe et mangfold av kunstneriske uttrykksformer.
3. Egnet visningssted/muligheter for å skape en god formidlingssituasjon
4. Tilstrebe geografisk spredning, slik at flest kommuner er representert.

For å styrke prosjektet ytterligere kvalitetsmessig, har punkt 1 blitt sterkest vektlagt i år. 
Punkt 4 har blitt minst vektlagt.

Årets fagjury har bestått av:
• May Bente Aronsen, billedkunstner/kunsthåndverker 
• Gerd Tinglum, billedkunstner
• Bente Sætrang, billedkunstner/kunsthåndverker

Hvert jurymedlem kan bidra i inntil 3 år og det sørges for kontinuitet.

185 søkte om å delta i 2012. Dette er en økning fra 171 søknader i 2011.
Juryen antok kun 85 kunstnere, mot 105 i 2011. 83 kunstnere deltok. 11 av disse var nye 
deltagere. Færre antatte deltager har sammenheng med målet om høy faglig kvalitet og at vi 
hadde noe mindre areal til disposisjon på fellesutstillingen. 
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ØKT SYNLIGHET/STYRKET MARKEDSFØRING
Kommunenes kulturavdelinger, prosjektledelsen og kunstnerne har hver 
et selvstendig ansvar for å bidra til å synliggjøre prosjektet. Gjennom 
felles markedsføring og gjenkjennelig grafisk profil har arrangementet 
blitt gradvis mer synlig. Grafisk materiell er utarbeidet av Graf AS i 
samarbeid med prosjektleder.

Informasjonsavisen	
Oversikt over de deltagende kunstnere og tilhørende kart er det viktigste 
markedstiltaket og hadde et opplag på 100.000 eksemplarer. Den ble 
levert som innstikk til 80.050 husstander via lokalavisene som dekker 
hele Vestregionen: Asker & Bærum Budstikke, Drammens Tidende, 
Bygdeposten og Ringerikes Blad. 

Invitasjoner ble trykket i et opplag på 7.000 eksemplarer (redusert fra 
8.000 i 2011).
Informasjonsavisen og invitasjonen ble som foregående år distribuert 
til kommunenes servicetorg, biblioteker, lokale cafeer, museer, gallerier 
og kunstnernes nettverk. Disse ble også distribuert på sentrale 
kunststeder i Oslo: Kunstnernes hus, Nasjonalmuseet, Samtidsmuseet, 
Kunstindustrimuseet, Astrup Fearnley, Stenersen, Blomqvist, Kunstakademiet 
med mer.

Bokmerker ble trykket i et opplag på 12.000 eksemplarer(økt fra 8.000 i 2011) 
og ble distribuert til kommunenes bibliotek.

Billedspill/video
Som i 2011 ble det vist billedspill/video om Kunst rett vest fra prosjektorer i 
bibliotek, servicetorg og rådhus. Billedspillet ligger også på nettsiden og Vimeo.

Billedrammer
Hver kommune fikk i 2011 digital billedramme (A4 format) med stillbilder 
om Kunst rett vest. 
Disse er enkle å plassere og fungerer som et 
alternativ eller supplement til prosjektorene med 
billedspillet/videoen. 

Øvrig	produsert	materiell
Prisliste fellesutstilling, 1000 eks
Ballonger, 2000 små med Kunst rett vest-logo, 
brukes som skilting
Buttons, med navn på samtlige kunstnere 
Sokler, flagg, skilt og bannere fra tidligere år ble 
benyttet under årets arrangement.

20
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kunst 
rett 
vest
– en kunstrunde i 16 kommuner vest for Oslo 

Åpne atelierer 
84 kunstnere tar imot publikum  
13.–14. og 20.–21. oktober.  
Se kunsten der kunsten skapes!

Velkommen til  stor åpning 9. oktober kl 19  
på torget i Asker. 
Fellesutstilling på Galleri Trafo, Asker
Åpent 10.–21. oktober, alle dager 12–18. Gratis

www.kunstrettvest.no

84 
åpne 
dører

N o r g e s  s t ø r s t e  r e g i o N a l e  s a t s N i N g  p å  b i l l e d k u N s t  o g  k u N s t h å N d v e r k
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Prisliste 
2012

1 Akopian Lena To Face The Wind - 2 Oljemaleri 35 000,- Drammen

2 Andenæs Thea My turn Porselen 6 000,- Bærum

3 Andersson Rustan Ut i vår hage Akrylmaleri og tekst 17 000,- Røyken

4 Asbjørnsen Siv A. Springtime(armring)  
B. Belladonna (3 armringer)

A. Sølv, akryl og nylon  
B. Sølv, akryl og ulike stener

A. 5 000,-  
B. 4 000,-  

pr. stk 

Modum

5 Astrup Mari Krepselaget Akryl på lin 14 500,- Bærum

6 Bahri Kari Anne 
Helleberg

Face  Tekstil og metall 11 700,- Asker

7 Balsløw Christine Magma Fuset glass 18 000,- Bærum

8 Bongard Christine A. Halsklave  
B. Armring

A. Plast, sølv, prisme  
B. Plast, sølv, bergkrystall

A. 5 000,-  
B. 1 000,- 

Bærum

9 Brekke Børge Malernes malte hunder Olje på lerret 33 000,- Ringerike

10 Brekke Ida Uten tittel I. og II. Digitalt foto 3 000,- pr. stk, 
30 eks. 

Asker

11 Broch Marianne Da vinden stilnet Skulptur, tre 11 000,- Hole

12 Egeberg Ingri What's new, baby? Akrylmaleri 12 000,- Bærum

13 Egelansdal Agita Akt Tegning 5 500,- Jevnaker

14 Elde Margrethe Loe Dear Betty, notes for Betty Friedan 
I. og II.

Tekstil, tre/rivningsmaterialer I. 15 000,- 
II. 8 000,- 

Øvre Eiker

15 Enger Kristin Already over me Akryl på lerret 25 000,- Asker

16 Eriksen Stein Babbels tårn Tre, betong 13 000,- Asker

17 Farley Glen Forskning Kinetisk skulptur 60 000,- Bærum

18 Ferner Pippip Anthozoa Akryl på lerret 20 000,- Asker

19 Ferreira Marisa Serie Architectural Facades II Akryl på lerret 28 000,- Bærum

20 Finnes Wenche Gøransson Gepard Serigrafi, 53/160 3 300,- (2 300,- 
u/ramme) 

Bærum

21 Gellein Stina Uten tittel Akryl på ubehandlet lerret 8 500,- Bærum

22 Gjengedal Anne Pfeffer For trost og sommerfugl Heklet sølv/kobbertråd, insektskasse 35 000,- Øvre Eiker

23 Green Riri Klingenberg Fluctuation and stability Keramikk, tegning 5 800,- Asker

24 Grimstad Olav Fergevakt Akvarell 8 000,- Hurum

25 Gundersen Ingvar Ground floor Akryl på plate 45 000,- Drammen

26 Guriby Tore Kulturlandskap, Heggedal Digitalt foto 7 000,- 10 eks. Asker

27 Hagen Inger Mann med hund Grafikk, koldnål, etsing 2 500,- 10 eks. Drammen

28 Hagen Tone Erytos/Kyto Maleri, foto, epoxy 23 000,- Bærum

29 Halvorsen Morten Kongen Akryl på lerret 19 000,- Drammen

30 Hansen Reidunn Aafløy Maleri I Akryl på lerret 80 000,- Bærum

31 Holtskog Ellen In Memory of Oksana Makar Maleri, objekt 9 000,- Bærum

32 Hommerstad Kjell Står støtt Bjerk og jembe 6 800,- Asker

33 Hovland Kikki Listen Litografi, 54/150 4 000,- Svelvik

34 Husby Hilde Siste natt med gjengen Akryl på lerret 16 000,- Bærum

35 Ivarson Lise I sirkel Eggoljetempera på lerret 8 000,- Bærum

36 Jensen Inge Morning prayer (after H. C. B.) Akryl på lerret 25 000,- Svelvik

37 Johannesen Janne Gill Ved vinduet. Hodet mellom 
potteplantene

Olje på lerret/plate 19 600,- Asker

38 Kalager Marit Eken Spirer Håndstrikkemaskin og krymping,  
100% ull

30 000,- Krødsherad

39 Kuil Jurjan Meeting Mondriaan Foto 6 000,- 8 eks. Svelvik

40 Kurioka Setsuko Simple Framework by Needle  
2 og 3

Sytråd på papir 4 900 pr. stk  Asker
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Fellesutstilling på Galleri Trafo, Asker
10.-21.oktober kl 12-181

Akopian, Lena
To Face The Wind - 2

 
35 000,-

2

Andenæs, Thea
My turn
2012
 
6 000,-

3

Andersson, Rustan
Ut i vår hage
2011
 
17 000,-

4

Asbjørnsen, Siv
A. Springtime (armring)  
B. Belladonna (3 armringer)
2012
 
A. 5 000,-  
B. 4 000,- pr. armring

5

Astrup, Mari
Krepselaget
2004
 
14 500,-

6

Bahri, Kari Anne  H.
Face
2012
 
11 700,-

7

Balsløw, Christine
Magma

 
18 000,-

8

Bongard, Christine
A. Halsklave  
B. Armring
2011
 
A. 5 000,-  
B. 1 000,-

VERDI/KOSTNAD KR 100.000,-
 
Kunst rett vest – Norges største regionale satsning på billedkunst og kunsthåndverk
Rundt hundre juryerte billedkunstnere og kunsthåndverkere fra Vestregionen inviterer 
publikum til sine atelierer og verksteder. Samtidig vises en stor fellesutstilling.
Fellesutstillingen vil i år bli vist på Galleri Trafo 9.–21. oktober. 

Asker er årets vertskommune og inviterer lokalt næringsliv med på festen!

Stor synlighet
På kun fem år har Kunst rett vest hatt 70.000 besøk og 300 presseoppslag.  
Hver åpning er en folkefest med rundt 1000 glade kunstgjester.
Kunstnerne styrker sin posisjon. Publikum får oppleve kunst på en helt ny måte og kan 
samtidig gjøre spennende kunstvarp både i atelierer og på fellesutstillingen.

Vi kan tilby:
•	 Prioritert eksponering i informasjonsavisen (Opplag 110.000 eks. – distribusjon med 

Budstikka, Drammens Tidende, Bygdeposten og Ringerikets Blad)
•	 Eksponering på fellesutstilling og åpningsarrangement
•	 Eksponering på vår nettside www.kunstrettvest.no

søker hovedsponsor for 2012kunst 
rett 
vest

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

Norges største regionale satsning  
på billedkunst og kunsthåndverk

Begeistret 70.000 besøkende 
de fem første driftsår!

Åpne atelierer 
85 kunstnere tar imot publikum 13.–14. og 20.–21. oktober
Se kunsten der kunsten skapes!

Fellesutstilling på Galleri Trafo i Asker
Velkommen til  stor åpning 9. oktober kl 19 på torget i Asker.  
Lensmannslia 60 · Åpent 10.–21. oktober, alle dager 12–18. Gratis

www.kunstrettvest.no 
Følg Kunst rett vest på Facebook

 9.–21. 
oktober

Kunst rett vest 9.–21. oktober 2012
Galleri Trafo i Asker vil vise årets fellesutstilling.
Kunstnere holder åpne atelierer lørdag/søndag 
13.–14. og 20.–21. oktober. 

Bli med! Møt nytt publikum
Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere
som har atelier/verksted i Asker, Bærum, Drammen, 
Hole, Hurum, Jevnaker, Krødsherad, Lier, Modum, 
Nedre Eiker, Øvre Eiker, Ringerike, Røyken, Sande,
Sigdal eller Svelvik oppfordres til å søke.

Vestregionens største kultursatsning
Målet er å styrke det profesjonelle kunstlivet i 
regionen og å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et 
bredt publikum.

- 10.000 kr til årets Kunst rett vest-kunstner 2012
- 70.000 besøk de første 5 år

For mer informasjon: kunstrettvest.no

Kjell Hommerstad, Ragnar Steen, Barbara Vogler, Christine Istad, Ellen Holtskog, 
Reidun Aafløy Hansen, Pippip Ferner, Dan Young og Kari Ulleberg (2011)

SøKnadSFriSt

15. april Invitasjon til seminar 

Galleri Trafo > Kunsthall Trafo?

Tid:  24. september 2012 kl 12.00–19.00 
Sted:  Asker kulturhus, Strøket 15A, Asker, askerkulturhus.no 
Arrangør:  Asker kommune, Stiftelsen Galleri Trafo og Kunst rett vest/Vestregionen

 Stiftelsen Galleri Trafo og Asker kommune ønsker å sikre en bredere plattform for Galleri Trafo. Vi ønsker å få en 
dialog med de miljøene som er interessert, og som kan bidra i den videre utviklingen av Galleri Trafo.  
Kunst rett vest holder et årlig fagseminar i forkant av arrangementet. I år slår vi sammen kreftene med Asker,  
som er vertskommunen for Kunst rett vest, og Stiftelsen Galleri Trafo der fellesutstillingen til Kunst rett vest vises 
9.–21. oktober. 

Seminar
2012

  PROGR A M

  DEL 1
 12.00  Registrering og lett servering
 12.30  Askers ordfører Lene Conradi ønsker velkommen
 12.45 Galleri Trafo  

– profesjonell kunstformidling på dugnad
  v/styreleder Jostein Fjalestad 
 13.10 Presentasjon av utredningen  

«Galleri Trafo – regional kunsthall»
  v/ rådgiver Nils Gunnerud
 13.50 Grenland kunsthall – Status og utfordringer 
  v/ daglig leder Springer kulturstudio,  

Gunn Marit Christenson
 14.10 Pause med kaffe / te / frukt
 14.30 Utvikling av kunstfeltet rundt hovedstaden;  

kan vi samarbeide?
  v/ daglig leder Rikke Komissar,  

Akershus Kunstsenter
 15.00  Kunstpolitisk plan for Akershus 

v/ spesialrådgiver Øivind Nordal, Akershus 
fylkeskommune

 15.20 Oppsummering og veien videre, dialog med 
seminardeltagerne

Vi henvender oss til: kunstnere, 
kunstinteresserte, kunstinstitusjoner, 
kommunene i Vestregionen, fylkes
kommunene, politikere, næringsliv og 
andre som har synspunkter/ønsker å 
bidra i utviklingen av Galleri Trafo.

Seminaret og serveringen er gratis. 
> For påmelding klikk her innen 17.9.
Du kan delta på hele seminaret eller 
velge del 1 eller del 2.

Mer informasjon > kunstrettvest.no

  DEL 2
 16.00 Bevertning: Pizza
 17.00 Presentasjon av årets Kunst rett vest med 

praktiske råd til kunstnerne v/prosjektleder 
Lena Hansson

 17.15 Stortingsmelding nr. 23 - Nye muligheter for 
regionens kunstnere og visningssteder?  
v/Tore AasHanssen, Avdelingsdirektør 
Kunstavdelingen i Kulturdepartementet  

 17.45 Pause
 18.00 «I Must Say That At First It Was Difficult Work»  

Presentasjon av ulike utstillingsmodeller og 
samarbeidsformer; tverrkunstnerisk profil, dialog 
med kunstnere og publikumsrettet arbeid  
v/Per Gunnar EegTverbakk, daglig leder 
Kunsthall Oslo, Bjørvika

 19.00  Slutt

Kunsthall Oslo: Pil and Galia Kollectiv
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Nettsider	og	Facebook
Nye aktiviteter ble fortløpende lagt ut på nettsiden og Facebook. Samtlige kommuner 
benytter sine nettsider og kommunens egne bilag/annonser i lokalavisene, både i 
søkeprosessen og gjennomføringsfasen. 

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

QR-koder, optiske lesbare lenker som kan lastes ned via en app på smarttelefoner, ble 
også i år brukt i annonser i tidsskrifter, aviser og trykket på merkelapper for hvert verk i 
fellesutstillingen. QR-kodene viste til Kunst rett vests nettside, posisjoner på Google-map og 
kunstnernes egne websider.

Presse
I 2012 hadde Kunst rett vest drøyt 40 presseoppslag og hele 76  «Hva skjer»-notiser 
på kultursider i lokalaviser og Aftenposten. Antall presseoppslag ligger på samme nivå 
som tidligere år, men vi får nå flere store oppslag. Hele 10 av artiklene var dobbeltsider. 
Budstikka, Drammens Tidene og Ringerikes Blad hadde henholdsvis 11, 7 og 6 oppslag.
I tillegg hadde vi dobbelt oppslag i Live in Asker, gratismagasin som går til alle husstander 
i Asker. Det ble sendt ut 6 pressemeldinger gjennom året til alle lokalaviser og utvalgte 
nasjonalaviser, samt informasjon til 110-listen (e-post kanal for kulturlivet).

Kjøpte	annonser
Kunst rett vest annonserte som tidligere i Billedkunst (3 ganger), Kunsthåndverk (2 ganger), 
magasinet Kunst (2 ganger) og Listen (beste norske utstillingsoversikt). Hos flere av disse 
hadde vi også digitale annonser/bannere.
Nye annonser i 2012: Helside i Budstikka og helside i katalogen til Høstutstillingen
Tandberg Eiendom/Asker sentrum AS kjøpte også en helside i Budstikka hvor Kunst rett vest-
åpningen ble annonsert. 

NYTT I 2012: 
Ny	web	plattform	og	ny	nettside	
Det ble utviklet ny nettside og vi byttet til ny nettplattform. Vi er nå mer fleksible til å gjøre 
nødvendige endringer/forbedringer uten å belaste/konferere domeneleverandøren, slik vi 
måtte tidligere. Uttrykket og lay-out på ny nettside er gjort renere og strammere. 
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Digitalt	søknadsskjema
Det ble utviklet web-basert søknadsskjema, som forenkler operativt arbeid med søknadene 
og videre behandling av data/informasjonen. 
Beach-flagg	og	flagg
Det ble kjøpt inn 150 beach-flagg (110 x 260 cm) og 150 flagg (140X140 cm) mot slutten av 
året. Disse vil gjøre skiltingen, både til atelierer og fellesutstillingen, langt mer synlig i 2013.

Utsmykningsprosjektet	Bouquet
Etter initiativ fra Espen Tandberg, kom prosjektet «Bouquet» i stand som et samarbeid 
mellom Asker kommune, gårdeier Tandberg Eiendom AS, Asker Sentrum AS, Magne 
Furuholmen og Kunst rett vest. Hensikten var å skape økt oppmerksomhet i forbindelse med 
«Det gode liv i Asker», Kunst rett vest og Furuholmens påfølgende jubileumsutstilling på 
Galleri Trafo.
«Bouquet» var et stedsspesifikt temporært verk utført av Magne Furuholmen. Verket dekket 
hele fasaden på Torvgården og besto av en tekstilduk som dannet anagrammer over Kunst 
rett vest-bokstavene. Prosjektet ble finansiert av Tandberg Eiendom AS og Asker kommune. 

Mini	Macro	Ensemble	
Det ble arrangert konsert med Mini Macro Ensemble lørdag 20.oktober midt i 
fellesutstillingen på Galleri Trafo. Ensemblet besto av landets ledende musikere innen jazz, 
improvisasjon og samtidsmusikk. Anders Lønne Grønseth, leder av ensemblet tok initiativ 
til dette samarbeidet. Prosjektet var støttet av Kulturrådet, Norsk jazzforum og Østnorsk 
jazzsenter. 

ÅPNINGSARRANGEMENTET
Offisiell åpning ble lagt til torget i Asker med den temporære utsmykningen av fasaden 
på Torvgården som bakgrunnsteppe. Åpningen hadde flere innslag bl.a. med trommesolo 
av verdensmesteren Baard Kolstad, motorsag-performance av Harpix Heartwood Empire, 
offisiell åpning ved ordfører Lene Conradi og  «avduking» av Magne Furuholmens verk 
Bouquet. Studenter fra Asker Kunstfagskole deltok. Asker jazzband varmet opp før åpningen 
og spilte følget over til Galleri Trafo, hvor 16 mannsorkesteret F4 Funky tok over musikken. 
Lancelot serverte grillmat og drikke. Rundt 1000 gjester kom til åpningen og det var god 
stemning både i galleriet og utenfor, men ganske kaldt til tross for telt med oppvarming. 
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ÅRETS KUNST RETT VEST-PRIS
Årets Kunst rett vest-pris på kr 10.000, samt tilbud om utstillingsplass på Galleri Trafo gikk til 
Gitte Magnus. Årets jury valgte årets kunstner og skrev: Verket hun viser på utstillingen er 
raffinert og vakkert, og det er interessant undersøkende i grensesnittet mellom digitale og 
tradisjonelle teknikker. Hun har i løpet av karrieren vist stadig evne til fornying og er alltid 
uredd og frisk i uttrykket. 
Gitte Magnus fra Bærum hadde visningssted på Blakstad i Asker. Hun er tekstilkunstner. 
Verket ble kjøpt inn av Bærum kommune.

GALLERI TRAFO, FELLESUTSTILLINGENS LOKALER
Lokalene er godt innarbeidet og fungerer meget godt for visning av kunst. De ligger midt i 
Asker sentrum og er lett tilgjengelig å nå med kollektiv transport.
Vi hadde noe mindre areal til disposisjon enn i 2009. Vi valgte derfor å rendyrke konseptet 
og inviterte ikke gjestekunstnere i 2012. Med kun 83 deltagende kunstnere ble det godt 
med luft i utstillingen og monteringsansvarlig May Bente Aronsen høstet lovord for helheten 
av utstillingen. Hun monterte utstillingen sammen med Roger Høyer.
Samarbeidet med stiftelsen Galleri Trafo fungerte godt. Håndteringen av salget 
fra fellesutstillingen ble delegert til Galleri Trafo og de bisto med en vakt i hele 
utstillingsperioden. Som motytelse fikk de provisjonen av salget.

SALG AV KUNST
Totalt ble det omsatt kunst for drøyt 960.000 kr under Kunst rett vest i 2012. Salget 
fra fellesutstillingen var på 136.000 kr og utgjorde 11 verk. Buskerud fylkeskommune 
omorganiserte sin innkjøpsavdeling og hadde ikke innkjøp i år. 
Snitt-salg fra atelier økte fra kr 8.540 i 2011 til kr 9.930 i 2012. Snitt for de 10 med høyest 
salg er kr 47.000. Hele 40 % av kunstnerne har ikke salg. Flere kunstnere melder om salg i 
etterkant av Kunst rett vest. Dette er ikke med i vårt tallmateriale. 
Det er 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 mange nytte i delta på Kunst rett vest, som følge av synligheten og synergier 
arrangementet gir. 
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STYRKET KONTAKT KUNSTNERNE SEG I MELLOM OG 
MELLOM KUNSTNERNE OG KOMMUNENE
Kunstnere melder at de har mottatt forespørsler om utsmykkingsoppdrag, fått tilbud om 
utstillingsplass etc. i etterkant av arrangementet både i privat og kommunal regi. Det 
rapporteres om  «gode samtaler» med publikum. Flere av kunstnerne arrangerer nå egne 
åpne atelierer ellers i året. Regionens kunstnere tar initiativ til nye samarbeidsprosjekter seg 
i mellom. Kunstnernes innstilling til Kunst rett vest er gjennomgående svært positiv.

FAGSEMINAR DEN 24. SEPTEMBER,  
TRAFO > KUNSTHALL
Seminaret ble åpnet av ordfører Lene Conradi og var to-delt. Første del omhandlet utvikling 
av regional kunsthall med fokus på Galleri Trafos potensiale og utfordringer. Andre del 
tok for seg Stortingsmelding nr. 23 og presentasjon av Kunsthall Oslo. Seminaret ble 
holdt i Asker Kulturhus. Asker kommune dekket de fleste kostnadene rundt seminaret. 
Foredragsholdere: Jostein Fjalestad, Øyvind Nordal, Gunn Marit Christenson, Rikke 
Kommisar, Tore Aas-Hansen, Lena Hansson og Per Gunnar Eeg-Tverbakk. Nils Gunnerud 
ledet seminaret. 
105 politikere, kunstnerne og andre kunstinteresserte deltok. 

HØYE BESØKSTALL 
12.000 besøkte fellesutstillingen og kunstnernes atelierer/verksteder i de 12 dagene 
arrangementet pågikk. Dette er høye besøkstall innen visuell samtidskunst. 

Besøkstallene til Kunst rett vest 2012 var noe lavere enn vi oppnådde i 2011. Delvis skyldes 
dette at det var 22 færre deltagende kunstnere. 9.000 besøkte de åpne atelierer. I snitt 
utgjør dette 103 besøk pr. atelier, mot 101 for 2011. Høyeste besøkstall er 280 og laveste er 
11. Der flere kunstnere er samlet, oppnår man lettere gode besøkstall, men kunstneres egen 
innsats er også avgjørende for å oppnå gode besøkstall. Begge helger med åpent atelier var 
dessverre kalde og regntunge i år.
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Vi har registrert 3000 besøk på fellesutstillingen på Galleri Trafo i Asker. Det er 1.300 færre 
enn året før. Likevel utgjør dette alene en dobling av galleriets besøk sammenlignet med 
deres totale besøk for hele fjoråret. Rundt 1000 gjester kom til åpningen av Kunst rett vest. 
200 elever besøkte utstillingen/200 elever (mot 750 elever i Drammen). Siste helg var det 4 
guidete omvisninger.

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 denne informasjonen. En grundigere evaluering etter 6 års drift er utført i 2012 og 
legges frem i mars 2013. Budsjett for dette var kr 100.000 og ansvarlig er daglig leder i 
Vestregionen Nina Solberg.
 

MÅL OG TILTAK FOR 2013
Fellesutstilling for 2013 legges til Arena Vestfossen i Øvre Eiker 12.–22. september 2013.
Arrangementet legges før høstferien og i tidsrommet da Kunstlaboratoriet, som ligger vegg i 
vegg, fortsatt er åpent. Vi håper å kunne dra felles nytte av et stort publikum.

Vi ønsker enda større oppslutning om Kunst rett vest i 2013.

Mål	1:	
Høyere	besøkstall	og	større	synlighet

Tiltak:
a. Videreutvikle digitale kanaler:
– Etablere nyhetsbrev 
– Forbedre organisering av kunstner-, publikums- og pressekontakter
– Få mer trøkk på Facebook-siden 

b. Sikre markedsføringen av Kunst rett vest 
Fortsette med bred distribusjon av Informasjonsavisen med innstikk i lokalavisene som i 
2012. Opplag 90.000–100.000. 
Utnytte de kommunale kanalene vi har tilgang til som bibliotek, servicetorg, kommunenes 
nettsider etc. Fortsette med film/billedspill på prosjektorer og billedrammer.
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– Oppfordre kulturnettverket til å ta ytterligere del i publikumsarbeidet lokalt ved å 
fortsette samarbeidet med SFO, DKS, kulturskolene, seniorgrupper, spaserstokken etc. 

– Motivere kunstnerne til øke besøkstallene i egne atelierer.

c. Presse
Mer nasjonal pressedekning, samarbeide med Øvre Eiker om å få pressedekning i TV/radio/
fagtidsskrifter.

d. Annonsere, minimum som nivå i 2012
Fagpresse og et utvalg lokalaviser 

e. Synliggjøre regionens kunstnere
Dette gjøres først og fremst gjennom arrangementet og markedsføringen av dette, men vi er 
også bevisste på å fronte kunstnere i pressen. 
Vi vil oppfordre kunstnerne til selv å være aktive å bl.a. benytte Facebook-siden til Kunst rett 
vest som en felles ytringskanal.

f. Nytt skiltmateriale, flagg og beachflagg er under utvikling, noe ble kjøpt inn i 2012.

g. Kunsttoget, 
samarbeide med NSB for å få flere tilreisende til Vestfossen med tog under Kunst rett vest 
2013

Mål	2:	 
Vise	kunst	av	høy	kvalitet	og	ivareta	et	mangfold	i	kunstnerisk	uttrykk

Tiltak:
a. Motivere regionens profesjonelle kunstnere til å søke deltagelse
gjennom annonser i fagtidsskrifter, kontakt med fagorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, 
via kulturnettverket som holder kontakt med sine lokale kunstnere. 
b. Opprettholde juryering og etablerte kriterier.

Mål	3:
Etablere	et	samarbeid	med	kulturnæringene	i	Øvre	Eiker/Vestregionen	

Tiltak 3:
a. Samarbeide med Øvre Eiker kommune om bl.a. deres prosjekt Forbilde 2015

Kunst rett vest er medlem av Arts & Business, Norway.
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www.kunstrettvest.no

Stikkord	for	Kunst	rett	vest	er:
• En kunstrunde med rundt hundre åpne 

atelierer og en fellesutstilling

• høy faglig kvalitet, juryert deltagelse og kuratert 
fellesutstilling

• mangfold av uttrykk og materialer innen billedkunst og 
kunsthåndverk

• høye besøkstall

• stor synlighet i lokalpresse og aktiv markedsføring


