
Rapport 2013

 
STOR  

OPP SLUTNING  
OG SYNLIGHET

95.000 besøk  
400 presseoppslag  

første 7 driftsår



2

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 2013 lagt til Arena 
Vestfossen med Øvre Eiker 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.

• 13.000 besøk totalt under 
arrangementets 10 dager

• 11.300 besøk i atelierer
• 1.700 besøk på fellesutstillingen
• Totalt salg 960.000 kr

•	 Kunst	rett	vest	ble	arrangert	 
12.–22.	september	2013

•	 105	kunstnerne	holdt	åpne	atelierer	 
14.–15.	og	21.–22.	september

•	 Fellesutstillingen	var	lagt	til	Arena	Vestfossen	i	Øvre	Eiker

Nøkkeltall 2013 
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ORGANISERING
Lena Hansson, glasskunstner/industridesigner, er ansatt i 100 % stilling som prosjektleder.
Prosjektleder rapporterer til daglig leder i Vestregionen. Prosjektleder deltar på styrings- og 
rådmannsgruppemøter i Vestregionen.

Arrangementet er sikret kunstnerisk drift og styring ved at prosjektleder er kunstner og 
støtter seg til en faggruppe med 3 kunstnere. Faggruppen besto også i 2013 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 prosjektgruppe koordinerer planlegging og gjennomføring av Kunst rett vest. Årets
prosjektgruppe besto av Lidia Ivanova Myhre, kultursjef og Tone Sørensen, leder kunst og 
kulturformidling, fra Øvre Eiker kommune og Nina Solberg, daglig leder og Lena Hansson, 
prosjektleder fra Vestregionen. Andre involverte ble innkalt etter behov. Eirin Nygård, 
kultursjef i Svelvik kommune (vertskommune i 2014) deltok på flere møter. 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 2013.

Kulturnettverkets 
16	kultursjefer/-
medarbeidere

Vestregionens	styringsgruppe	
16	ordførere

Rådmannsgruppen

Daglig	leder	Vestregionen

Prosjektleder	Kunst	rett	vest

Kunstnere

PublikumPresse

Jury	 
3	kunstnere

Faggruppe	 
3	kunstnere

Prosjektgruppe
Vertskommune-
representanter

2013
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ØKONOMI
Driftsinntekter var på kr 1.983.760 og er noe lavere enn de budsjetterte 2.000.000 kr. 
Utgifter var på 2.011.774. Regnskapet for Kunst rett vest 2013 viser et mindre underskudd 
på kr 28.240. Regnskapet er kontrollert av Buskerud Kommunerevisjon IKS og de har 
ikke avdekket vesentlige feil eller mangler. Det ble bevilget kr 1.000.000 (995.000 i 2012) 
fra Vestregionen til Kunst rett vest i 2013. Fylkeskommunene er viktige støttespillere. I 
2013 fikk vi kr 200.000 i støtte fra Buskerud Fylkeskommune og kr 150.000 fra Akershus 
Fylkeskommune. Videre fikk vi kr 120.000 i støtte fra Kulturrådet. Vertskommunes bidrag 
var kr 500.000. Disse 4 beløpene var like som i 2012. Sponsor-/annonsesalg med ansvar 
hos Øvre Eiker fungerte ikke og ga i år kun 5.000 kr. Øvre Eiker kommune dekket iht. avtale 
kostnader utover kr 50.000 i forbindelse med åpningsarrangementet.

Det ble i år budsjettert med mva-fradrag, men dette ble først godkjent i 2. kvartal, hvilket 
gjorde at kostnadene for 1. kvartal økte med kr 59 933 kr. Pensjonskostnader ble for første 
gang belastet prosjektregnskapet i 2013. 
I tillegg har gradvis flere felleskostnader for Vestregionen, som regnskap, revisjon, 
datalisenser, webhotell, aviser/Meltwater, kontor-/parkeringsleie mv. blitt fordelt på de ulike 
prosjektene. I sum utgjør dette nå en betydelige del av Kunst rett vests budsjett.

UTVELGELSE AV KUNSTNERE
Kunst rett vest henvender seg til kunstnere som arbeider med visuell kunst og 
kunsthåndverk. Vi oppfordrer profesjonelle kunstnere om å søke. 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 sikre høy faglig kvalitet blir punkt 1 sterkest vektlagt. Juryen velger ut ett verk fra hver 
kunstner, som vises på fellesutstillingen. Punkt 4 blir minst vektlagt.

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

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

197 søkte om å delta i 2013. Dette er en økning fra 185 søknader i 2012.
Juryen antok 105 kunstnere (mot 83 i 2012), av disse var hele 29 nye deltagere. 
Til sammen har nå 267 kunstnere deltatt siden starten i 2007. 

åpne atelierer
105 kunstnere tar i mot publikum
14.–15. og 21.–22. september
Se kunsten der kunsten skapes!

fellesutstilling 
Arena Vestfossen, Øvre Eiker
Åpent alle dager 13.–22. september 
Velkommen til åpningen den 12. september

12. –22. sept. 2013

www.kunstrettvest.no

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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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
Informasjonsavisen, med informasjon om fellesutstillingen og oversikt 
over de deltagende kunstnere og tilhørende kart, er fortsatt det viktigste 
markedstiltaket. Avisen hadde et opplag på 92.000 eksemplarer. Den ble 
levert som innstikk til 75.100 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.
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 10.000 eksemplarer og ble distribuert til kommunenes 
bibliotek.
Billedspill/video, som i 2012 ble det vist billedspill/video om Kunst rett vest fra 
prosjektorer/storskjermer i enkelte 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. 3 varianter 
ble produsert i 2013 (Bærum, Asker og resten av regionen).

Øvrig	produsert	materiell
Beachflagg, 150 stk (110x260 cm med jernfot) 
Flagg, 150 stk røde flagg (140x140cm) 
Både beachflaggene og de røde flaggene ble 
innkjøpt høsten 2012, og ble for første gang brukt i 
2013. Begge deler ble meget godt mottatt. De gjør 
det lettere å skilte til atelierer.
Monitor, 40” TV til videovisninger ble innkjøpt i 
2013
Prisliste	fellesutstilling, 1000 eks
Ballonger, 3500 stk små med Kunst rett vest-logo, 
brukes som skilting, 50 stk store (90cm) med logo
Buttons, med navn og nummer på samtlige kunstnere
Sokler,	skilt	og	bannere fra tidligere år ble benyttet under årets 
arrangement.

åpne atelierer
105 kunstnere tar i mot publikum
14.–15. og 21.–22. september
Se kunsten der kunsten skapes!

fellesutstilling 
Arena Vestfossen, Øvre Eiker
Åpent alle dager 13.–22. september 
Velkommen til åpningen den 12. september

12. –22. sept. 2013

www.kunstrettvest.no

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 
2013

1 Akopian Lena To Face the Wind - 1 Oljemaleri 55.000,- Drammen
2 Andenæs Thea Refleksiv fornemmelse Skulptur, formet polert stål 9.000,- Bærum
3 Andersson Rustan Hommage à E. Hopper (triptyk) Maleri, akryl 15.000,- Røyken
4 Asbjørnsen Siv Flower Power I, II og III Smykker, sølv, akryl og stener 3 á 5000,- Modum
5 Astrup Mari Girls' night Akryl på linlerret, blandet teknikk 15.000,- Bærum
6 Balsløw Christine Inutil paysagem Fuset glass 7.500,- Bærum
7 Benestad Maria Hvem har sittet i min stol Tusjtegning 12.000,- Svelvik
8 Berntsen Sissel Leap Second Split Video Etter avtale Asker
9 Bjerkeseth Anne Nocturne Akryl på lerret 15.000,- Bærum

10 Bjørseth Kristin Det som skulle ha vært…. Lydinstallasjon 25.000,-  
kun lydfiler, 
Edition: 1/2

Bærum

11 Bongard Christine Sommerdrøm A, B og C Gravert plexi, sølv, gull, edelstener og 
perler

A.10.800,-  
B. 8.500,-  
C. 4.800,-

Bærum

12 Brekke Børge Myten om Europa og oksen Graffiti, spraymaling på lerret 18.000,- Ringerike
13 Broch Marianne Metamorfose Tre, i tre og glass 10.000,- Hole
14 Dam Aske Mingei Dali Foto/trykk og video via QR 5.000,- Opplag:

Ubegrenset
Svelvik

15 de Bourg Willy Krukke, mugge og flaske Maleri, akryl 14.000,- Drammen
16 Deksne-

Gundersen
Daina Når tiden står stille Søm 5.000,- Drammen

17 Egelandsdal Agita Minne Billedvev 45.000,- Jevnaker
18 Elde Margrethe Loe Curtain Tekstil 8.000,- Øvre Eiker
19 Eriksen Stein Hus på granitt Skulptur, stål/granitt 10.000,- Bærum
20 Fagervik Katharina Zahl Grey Matter I Fargeblyant på papir 2.200,- Hurum
21 Ferner Pippip Tembo Papirmaché, hønsenetting 10.000,- Asker
22 Gehrken Cathrine Elementer Akryl på lerret 26.000,- Bærum
23 Gellein Stina Columna Keramikk og stål 26.500,- Bærum
24 Gjengedal Anne Pfeffer Arkivert til en Evighet Metall, found objects 35.000,- Øvre Eiker
25 Green Riri Vi sees igjen Video 3.000,-  

Edition: 5
Asker

26 Grimstad Olav Mens vi venter på.... Akvarell 5.000,- Hurum
27 Guneriussen Rune Imposer of shifts Fotografi, digital c-print, aluminium 

laminat
57.000,- Edition: 

1/5, pluss 2 AP
Øvre Eiker

28 Guriby Tore Askerelva 04.12.12 Digitalt fotografi 8.000,-  
Opplag: 10

Asker

29 Hagen Inger Følgesvenn Grafikk/koldnål/etsning 3.500,-  
Opplag: 10

Drammen

30 HAGEN TONE Øyeblikk Akryl/ epoksy 18.500,- Bærum
31 Hagesæther Anne Kristin Den turkise Akryl på lerret 11.000,- Bærum
32 Halvorsen Morten Turtagrø V Akryl 17.000,- Drammen
33 Hansen Inger Elise Bokskulpturer A, B og C Skinninnbundet leksikon, brettet A. 6.000,-  

B. 3.000,-  
C. 3.000,-

Bærum

34 Hansen Reidun Aafløy Mor Skulptur, bronse 60.000,- Bærum
35 Hansen Siv Heidi Pine Tree Variations Fotocollage og tegning 8.500,- Drammen
36 Haug Merethe Duvholt Gard Grafikk, koldnål 4.500,-  

Opplag: 1/30
Røyken

37 Haug Ragnar Blichfeldt Vinteropplag Akryl på lerret 8.000,- Hurum
38 Hirth Tove Danser Skulptur/bronse 29.000,- 

 u/sokkel 
Opplag: 1/6

Hole

39 Holst Katrine Køster Skyggen etter uglen som satt Stengods/ innrammet 47.000,- Øvre Eiker
40 Holtskog Ellen Mathematical proof of God #3 Todelt tegning 6.000,- Bærum
41 Hommerstad Kjell Gul strak Skulptur, malt tre 17.000,- Asker
42 Hovland Kikki Progress Akryl på pleksi 15.000,- Svelvik
43 Høvås Reidar Ardente Akryl på lin 18.000,- Asker
44 Issa Mard The Scream Olje på lerret 65.000,- Asker
45 Janssen Pål Roland Tigger Varmskulpturert glass 22.000,- Bærum
46 Jensen Inge Etter E. M. Akryl/olje på lerret 14.000,- Svelvik
47 Jerner Line Snøfanger III DGA (Digital Grafic Art) 9.000,-  

Opplag: 2/25
Bærum

48 Johannesen Janne Gill Vinkel Olje på lerret 14.000,- Asker
49 Jorfald Jennifer A reminder Tallerkenskår 12.000,- Asker
50 Karthum Inger Utenfor/Innenfor Etsning/digital grafikk 9.000,-  

Opplag: 1/10
Drammen

51 Kjepso Hilde Cathrine Bjølvefossen Akryl på leret 23.000.- Asker
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Fellesutstilling på Arena Vestfossen, Øvre Eiker 
12.–22. september kl 12-18

1

Akopian, Lena
To Face the Wind – 1
Oljemaleri
 
55.000,-

2

Andenæs, Thea
Refleksiv fornemmelse
Skulptur, formet polert stål
 
9.000,-

3

Andersson, Rustan
Hommage á E. Hopper (triptyk)
Maleri, akryl
 
15.000,-

4

Asbjørnsen, Siv
Flower Power I, II og III
Smykker, sølv, akryl og stener
 
3 á 5000,-

5

Astrup, Mari
Girls’ night
Akryl på linlerret, blandet teknikk
 
15.000,-

6

Balsløw, Christine
Inutil paysagem
Fuset glass
 
7.500,-

7

Benestad, Maria
Hvem har sittet i min stol
Tusjtegning
 
12.000,-

8

Berntsen, Sissel
Leap Second Split
Video
 
Etter avtale

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 Arena Vestfossen 12.–22. september. 

Øvre Eiker er årets vertskommune og inviterer lokalt næringsliv med på festen!

Stor synlighet
På kun 6 år har Kunst rett vest hatt 82.000 besøk og 350 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 søker samarbeidspartnere som :
• ønsker å være synlige overfor Vestregionens 400.000 innbyggere
• ønsker å profilere seg som en samfunnsbyggende aktør ved å styrke regionens 

kunst- og kulturliv
• kan bidra til å eksponere Kunst rett vest for sine ansatte/kunder

søker hovedsponsorkunst 
rett 
vest

e n  k u n s t r u n d e  i  1 6  k o m m u n e r  v e s t  f o r  o s l o

Norges største regionale 
satsning på billedkunst 

og kunsthåndverk

Begeistret 82.000 
besøkende de seks  

første driftsår!

Åpne atelierer lørdag/søndag 14.–15. og 21.–22. september kl 12–17

Fellesutstilling på Arena Vestfossen i Øvre Eiker.
Åpent 13.–22. september, gratis alle dager kl 12–18.

Velkommen til åpning 12. september. Folkefest i Vestfossen fra kl 18.  
Dørene til fellesutstillingen åpner kl 19.

www.kunstrettvest.no 
Følg Kunst rett vest på Facebook

åpne atelierer

Kunst rett vest 12.–22. september 2013
• Fellesutstillingen på Arena Vestfossen  

i Øvre Eiker.
• Åpne atelierer lørdag/søndag  

14.–15. og 21.–22.september. 

Norges største regionale satsning på 
billedkunst og kunsthåndverk
Målet er å styrke det profesjonelle kunstlivet 
i regionen og å gjøre visuell kunst tilgjengelig 
for et bredt publikum. 

Bli med!
Profesjonelle billedkunstnere og kunst hånd
verkere 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.

SØKNADSFRIST
15. APRIL

Mer på kunstrettvest.no

Ingri Egeberg, Kari Anne 
Helleberg Bahri, Pippip 
Ferner, Trine Kolstad Vegem, 
Thea Andenæs, Glen Farley, 
Margrethe Loe Elde, Reidun 
Aafløy Hansen, Marisa 
Ferreira, Helle Tangen, 
Ragnar Sten. (2012)

Fellesutstilling på Arena Vestfossen i Øvre Eiker
Åpent 12.–22. september, alle dager 11–18
Velkommen til  stor åpning 12. september

Åpne atelierer lørdag/søndag 14.–15. og 21.–22. september kl 12–17

www.kunstrettvest.no
Norges største regionale satsning på billedkunst og kunsthåndverk

 12.–22.
september

Kunst rett vest holder et årlig fagseminar i forkant av arrangementet. 
Øvre Eiker er årets vertskommune for Kunst rett vest, og seminaret knyttes  
til deres prosjekt forbilde2015.no

Program

Del 1
Fossesholm Herregård | fossesholm.no 
Fossgata, 3320 Vestfossen

12.00 Registrering og lett servering

12.35 Kultursjef i Øvre Eiker kommune Lidia 
Ivanova Myhre ønsker velkommen

12.45 Presentasjon av årets Kunst rett vest med 
praktiske råd til kunstnerne v/prosjektleder 
Lena Hansson

13.00 «Ekspertise – innovasjonens paradoks?» 
Stig Roar Wigestrand drøfter innovasjon og 
ekspertise, og hvordan ekspertise påvirker 
innovasjonsprosessene.

13.45 Spørsmål og oppsummering v/ daglig leder i 
Vestregionen Nina Solberg

14.00 Vi forflytter oss til Vestfossen 
Kunstlaboratorium (kun 5.min. gangavstand)

Stig Roar har doktorgrad i 
improvisasjon, med fokus 
på vel lykkede endrings- 
og utviklingsprosesser. 
Han har arbeidet som 
førsteamanuensis i peda-
gogikk ved Universitetet 
i Stavanger. Stig Roar 
er også utdannet klassisk fiolinist og er en 
internasjonalt anerkjent jazzfiolinist.  
innoco.no

Del 2
Vestfossen Kunstlaboratorium | vestfossen.com
Fabrikkgata 11, 3320 Vestfossen

1986–2013 / En kunstner som samler kunst 
I 2013 feirer Vestfossen Kunstlaboratorium 10 år,  
noe de har markert ved å presentere kunstsamlingen 
til Kunstlaboratoriets stifter, Morten Viskum. 
Utstillingen viser over 700 verk av 226 kunstnere.

14.15–15.00 Omvisning ved Mari Sundet – FULLT
15.15–16.00 Omvisning ved Mari Sundet
18.00–18.45 Omvisning ved Mari Sundet – FULLT

Mari Sundet er utdannet kunsthistoriker fra 
Universitetet i Oslo og jobber som prosjektleder og 
kurator på Vestfossen Kunstlaboratorium.

Vi henvender oss til: kunstnere, kunstinteresserte, 
kunstinstitusjoner, kulturnæringer, kommunene i 
Vestregionen, fylkeskommunene og politikere.
Seminaret og serveringen er gratis.

For påmelding klikk her innen 27.8.13
Du kan delta på hele seminaret eller  
velge del 1 eller del 2. 
NB: For omvisningen på Vestfossen 
Kunstlaboratorium må du oppgi klokkeslettet 
du ønsker. Her er det begrenset plass på hver 
omvisning. Først til mølla...
Mer informasjon > kunstrettvest.no

Invitasjon til seminar 2. september 2013

kunst rett vest

seminar2013

Øvre Eiker FORBILDE 2015 
Profesjonalisering av kulturnæringer

Kunst rett vest støttes av:
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Nettsider	og	Facebook
Ny webplattform i 2012 har gitt Kunst rett vest større fleksibilitet. Registrering av deltagere 
til seminar og flere lignende oppgaver løses raskere som følge av dette. I tillegg behersker 
langt flere kunstnere nå digitalt søknadsskjema.

Nyhetsbrev
I 2013 etablerte vi nyhetsbrev og 10 nyhetsbrev ble sendt ut til ca 900 abonnenter.  
Besøk på både nettsiden kunstrettvest.no og Facebook viser stigende kurver. Nye aktiviteter 
ble fortløpende lagt ut på nettsiden og Facebook. 

Google-map med henvisninger til fellesutstillingen, samtlige åpne atelierer og 
kontaktinformasjon med linker til kunstnernes nettsider legges ut på hjemmesiden.

QR-koder, optiske lesbare lenker som kan leses med en app på smarttelefoner, ble 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.

Samtlige kommuner ble oppfordret til å benytte sine nettsider og kommunens egne bilag/
annonser i lokalavisene, både i søkeprosessen og gjennomføringsfasen.

Presse
I 2013 hadde Kunst rett vest rundt 40 presseoppslag og enda flere «Hva skjer»-notiser
på kultursider i lokalaviser og Aftenposten. Antall presseoppslag har gått noe ned siden 
starten, men ligger på samme nivå som i 2012. Gjennomgående får vi nå flere store oppslag. 
Videre fikk vi ett TV innslag og to radioinnslag på Østnytt/Østafjells/Nrk Buskerud.
Det ble sendt ut 6 pressemeldinger gjennom året til alle lokalaviser og utvalgte
nasjonalaviser, samt informasjon til 110-listen (e-post kanal for kulturlivet). Pressemeldinger 
sendes som nyhetsbrevene via webplattformen.
 
Kjøpte	annonser
Kunst rett vest annonserte som tidligere i Billedkunst, Kunsthåndverk og magasinet Kunst/
Fine art, både i søkeprosessen og mot selve arrangementet. Videre annonserte vi i Listen 
(beste norske utstillingsoversikt), Aftenposten, Dagsavisen og i katalogen til Høstutstillingen. 
Hos flere av disse hadde vi også digitale annonser/bannere.
Nye annonser i 2013: Morgenbladet, Askeravisen og Bærumsavisen.
Lokalt: Arena Vestfossens sommerbrosjyre og digital banner/annonse i Eikernytt.
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ÅPNINGSARRANGEMENTET
Øvre Eiker kommune la til rette for en folkefest i Storgata, hvor de spilte på TV-serien 
«Hjem», brukte lokale aktører og involverte næringslivet. Åpning startet kl 18. Blant 
innslagene var graffitikunstner Espen Henningsen som jobbet «live» på stort lerret, «Skau-
rock» med Dagfinn Kolberg og veteranturnere fra Hokksund Turngruppe. Øvre Eikers 
ordfører Ann Sire Fjerdingstad ønsket velkommen. Thomas Bråthen var konfransier. Deretter 
fulgte en veteranbilparade fra Storgata til Arena Vestfossen, i følget var det ungdommer som 
danset til «Fame». Folk var oppfordret til å kle seg ut i 50-,60-  eller 70-tall kostymer.

Utenfor Arena Vestfossen ble årets Kunst rett vest pris delt ut av Vestregiones leder Lene 
Conradi, Askers ordfører. Stafettpinnen for neste års vertskap ble overrakt til Jonn Gunnar 
Lislelid, Svelviks ordfører på vegne av Sande og Svelvik kommuner.
 
Gjestene i Storgata kom i liten grad ned til fellesutstillingen og det mer kunstinteresserte 
publikummet  på Arena Vestfossen var i mindre grad oppe i Storgata. Rundt 700 kom på 
åpningen, hvorav 250 i Storgata og 600 på Arena Vestfossen. Stemningen var imidlertid 
svært god begge steder.
Det ble annonsert om tog til åpningen, men gjentagelse av Kunsttoget fra 2008 ble ikke 
prioritert.

ÅRETS KUNST RETT VEST-PRIS
Årets Kunst rett vest-pris på kr 10.000 gikk til Berit Myrvold. Om verket til fellesutstillingen 
uttaler juryen seg slik: Stort og gjennomarbeidet, nesten monumentalt, likevel 
hemmelighetsfullt og litt naivistisk. Et uvanlig format for den type uttrykk, stort uten å ville 
ta seg til rette. Velkomponert og frodig med antydende referanser til kunstnere som Peter 
Doig, Leon Golub og Paul Gauguin. 
Berit Myrvold har arbeidet mye med formidling av kunst. Hun er p.t. styreleder for Buskerud 
Bildende Kunstnere. Kunstneren bor i Lier og har atelier på Fossekleiva i Svelvik. 

ARENA VESTFOSSEN, FELLESUTSTILLINGENS LOKALER
Store flotte lokaler, alt i 1. etasje, med varierende størrelser på rommene var optimalt for 
fellesutstillingen. Arealene har hvite vegger og egnet belysning og brukes som kunstgallerier. 
Det største rommet ble montert ganske tett, slik at det i de øvrige rommene ble gitt mer luft 
til verkene. Her ble det også mulig å sammenstille verk som tematisk «snakket godt med 
hverandre». Jurymedlem Kristian Øverland Dahl var monteringsansvarlig og lovord som 
«the best ever» kom frem i årets evaluering. Han monterte utstillingen sammen med Roger 
Høyer.
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Samarbeidet med Vestfossen Kunstlaboratorium fungerte meget godt. Det ble gjort avtale 
om at de skulle bistå med en vakt i hele utstillingsperioden mot et avtalt honorar. Utover 
dette hadde Kunst rett vest leid inn ytterligere en vakt i hele perioden. Krv-nettverket var 
ikke vakter i 2013, men flere bisto under inn- og utlevering av verk/markedsmateriell.
Vestfossen ligger en time i fra Oslo. NSB stopper ikke langt i fra utstillingslokalene. Flere 
besøkende kom med bil fra Asker og Bærum. Det er rikelig med parkeringsplasser utenfor. 

SALG AV KUNST
Totalt ble det omsatt kunst for drøyt 960.000 kr under Kunst rett vest i 2013, samme beløp 
som i 2012. Salget fra fellesutstillingen var i år på kun kr 31.000 (mot kr 136 000 i 2012) og 
utgjorde 3 verk.
Snitt-salg fra atelier var på ca. 9 000 kr og har vist seg å være relativt stabilt fra år til år. 
Hele 40 % av kunstnerne har ikke salg under kunstrunden. 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».
Mindre målbart, men likefult viktig er faktorer som: inspirerende møter med publikum, stor 
synlighet og nettverksbygging .

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. Flere av 
kunstnerne arrangerer nå åpne atelierer på eget initiativ ellers i året. Regionens kunstnere 
tar initiativ til nye samarbeidsprosjekter seg i mellom. Kunstnernes innstilling til Kunst rett 
vest er gjennomgående svært positiv.
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FAGSEMINAR 2. SEPTEMBER
Øvre Eiker kommune inviterte Vestregionen til å samarbeide om deres prosjekt Forbilde 
2015. I den forbindelse ble det holdt et seminar på Vestfossen Kunstlaboratorium 6.mai. 
Videre har Øvre Eiker kommunes fokus på å styrke kulturnæringene, vært bakgrunn for 
valgte tema/foredragsholder under seminaret den 2. september. 

Årets fagseminar ble lagt til dagen for innlevering av verk. Regionens kunstnere, 
kommunenes kulturavdelinger, lokalekulturnæringer og politikere ble invitert. Første del 
av seminaret ble holdt på Fossesholm Herregård med foredrag av Stig Roar Wigestad 
fra Innoco. Han drøftet hvordan ekspertise påvirker innovasjonsprosesser. Andre del av 
seminaret var omvisning på Vestfossen Kunstlaboratorium ved Mari Sundet. Utstillingens 
tittel var «1986–2013/En kunstner som samler kunst» og viste mer enn 700 verk fra 
Morten Viskums kunstsamling. 
71 deltok på seminaret, av disse var 38 Kunst rett vest-deltagere. 

HØYE BESØKSTALL I ATELIERER, LAVERE PÅ 
FELLESUTSTILLINGEN
13.000 besøkte fellesutstillingen og kunstnernes atelierer/verksteder i de 10 dagene 
arrangementet pågikk. Dette er høye besøkstall innen visuell samtidskunst. 11.300 besøkte 
de åpne atelierer. I snitt utgjorde dette 110 besøk pr. atelier, mot 103 for 2012. Høyeste 
besøkstall var 390 og laveste var 16. Der flere kunstnere er samlet, oppnår man lettere gode 
besøkstall. Kunstneres egen innsats er også avgjørende for å oppnå gode besøkstall. 

Vi har registrert 1.700 besøk på fellesutstillingen på Arena Vestfossen. Det er 1.300 færre
enn året før. Rundt 600 gjester kom til åpningen av Kunst rett vest. Første søndagen hadde 
vi over 300 besøkende. Helgene var godt besøkt, men ukedagene var stille. Vi hadde 8 
omvisninger i helgene ved Mari Sundet og en i midtuka ved Lena Hansson.

Noen av de deltagende kunstnere, som selv er lærere, tok med sine klasser til 
fellesutstillingen. Hurum arrangerte tur med en seniorgruppe. Det ble ikke registrert besøk 
fra vertskommunen utover åpningsdagen.

Selv om besøkstallene på fellesutstillingen er lavere enn vi tidligere har registrert under 
Kunst rett vest, melder Vestfossen Kunstlaboratorium (vegg i vegg) om at de var veldig 
fornøyde og hadde langt flere besøk enn vanlig hos seg som følge av Kunst rett vest. 
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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 informasjonen i evalueringene. 

De klareste tilbakemeldinger fra årets evalueringer, fra deltagende kunstnere, Krv-nettverket 
og publikum, gjaldt forhold rundt åpningen: Regien var for uklar og skapte forvirring.  
To steder, for lang utstrekning i tid og uklare, ikke relevante temaer og 
underholdningsinnslag gikk igjen i kommentarene.

Selve fellesutstillingen ble svært godt mottatt. En del kunstnere synes åpent atelier 
i to helger er i overkant av hva de kan prioritere. Noen ønsker mer fokus på salg fra 
fellesutstilllingen.
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KUNST RETT VEST 2014
Fellesutstilling legges til Fossekleiva kultursenter den 11.–21. september 2014, med Svelvik 
og Sande som vertskommuner. 

KUNST RETT VEST 2015
Fellesutstillingen legges til Henie Onstad kunstsenter den 3.–20. September 2015, med 
Bærum som vertskommune.



Kunst rett vest er støttet av:
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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

Siden starten i 2007 har vi registrert 95.000 besøk, 400 presseoppslag 
og hele 267 kunstnere har deltatt.


