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KUNST RETT VEST
Kunst rett vest er en årlig kunstrunde, hvor drøyt hundre juryerte kunstnere i Vestregionen 
inviterer publikum til sine atelierer og verksteder. Samtidig vises, i tillegg 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 
ambulerer mellom kommunene i Vestregionen.

Siden starten i 2007 har det deltatt rundt 400 kunstnere og det er til sammen registrert 
drøyt 180.000 besøk i atelierer og på fellesutstillingene.

FORANKRING OG BAKGRUNN
Kunst rett vest driftes av Vestregionen, 15 kommuner vest for Oslo, samt Akershus og 
Buskerud fylkeskommuner. Regionen har rundt 450.000 innbyggere. Kunst rett vest er 
etablert som et løpende årlig arrangement, og er Vestregionens største satsning innen 
kulturfeltet. Arrangementet er støttet av Kulturrådet.

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

 

15.300 besøk ble registrert totalt, hvorav 4.300 var på 
fellesutstillingen og 11.000 i de åpne atelierene. Det 
ble omsatt kunst for rundt 700.000 kr.  
121 juryerte kunstnere deltok, av disse var 31 nye 
deltagere. 214 søkte deltagelse. 

Drammen var vertskommune i 2018 og 
fellesutstillingen ble vist på Drammens Museum i 
tidsrommet 10.–21. oktober. Helgene 13.–14. og  
20.–21. oktober holdt kunstnerne åpent for 
publikum. 

NØKKELTALL 2018 
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FELLESUTSTILLING I DRAMMEN 
Drammens museum ønsket å vise Kunst rett vests fellesutstilling i sine lokaler på Marienlyst, 
sentralt i Drammen. For å supplere arealene i Lychepaviljongen, på rundt 200kvm, ble 
13 skipskonteinere (2,5–12 meter lange) plassert i museets hageanlegg. Videre oppfordret 
vi kunstnerne til å søke med uteverk. 8 uteverk ble antatt. 8 av konteinerne fungerte 
som egne prosjektrom og 150 000 kr i prosjekt/materialstøtte ble fordelt av juryen til de 
kunstnerne som fikk bruke disse konteinerne. De temporære kunstverkene vist i konteinere 
ble svært godt mottatt av kunstnerne, så vel som publikum og skapte en helt spesiell ramme 
for årets fellesutstilling. 4 stk 12 meter lange konteinere fungerte som en forlengelse av 
fellesutstillingen i Lychepaviljongen. 

Åpningen fant sted på museets utearealer om kvelden 10. oktober. 700 gjester ble registrert 
på åpningen. Museets direktør Åsmund Thorkildsen ønsket velkommen, etterfulgt av 
taler av Drammens ordfører og Bærums ordfører (leder av Vestregionen og neste års 
vertskommune). Kunstnerisk innslag var en performance ved Johanna Zwaig. 

Opp gjennom historien har Drammen vært influert av internasjonale strømninger via handel 
og sjøfart. Rundt ¼ del av dagens innbyggere i Drammen har annen etnisk opprinnelse enn 
norsk. Flere kunstnere lot seg inspirere av årets frivillige tema Internasjonal, spilt inn av 
Drammen kommune. Dette gjaldt særlig prosjekt-konteinerne og uteverkene.

Aktiviteter under arrangementet
Det ble gjennomført 4 performancer, 5 kunstnersamtaler/foredrag, internasjonal 
familiesøndag, barneworkshop på museet og omvisninger begge helger. Drammen DKS, i 
samarbeid med museets pedagoger, gav omvisning og workshop til 850 elever i 4 klassetrinn 
i hele Drammen. 

«Dag for dag»-program for 2018, https://www.kunstrettvest.no/program-drammens-
museum-2018/ omfattet blant annet:

• performance ved Anne-Britt Rage 
• kunstnersamtale med Kari Anne Helleberg Bahri 
• kunstnersamtale med Kunstnergruppen F36
• Arts & Soup i samarbeid med Næringsforeningen i Drammensregionen 

med kunstnersamtaler med Marit Wiklund og Pippip Ferner HAVETS KAKOFONI
• omvisninger av Liga Olsen 
• barneverksted og åpent verksted
• performance ved Johanna Zwaig
• foredrag av Terje Tvedt Det internasjonale gjennombruddet
• russisk dansegruppe Kalinka og musiker Ruslan Radchenko på familiesøndag

https://www.kunstrettvest.no/program-drammens-museum-2018/
https://www.kunstrettvest.no/program-drammens-museum-2018/
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SIDEPROSJEKTER I KOMMUNENE

Drammen

Buskerud kunstnersenter, biblioteket, Globusfestivalen/Interkultur, Drammen fotoklubb og 
Drammen malerklubb var involvert i ulike sideprosjekter i Drammen kommunes regi. Flere 
av disse var knyttet til en skipskonteiner på Strømsø torg ved togstasjonen, der mange tusen 
reisende passerer daglig. Her ble også informasjon om Kunst rett vest formidlet og det ble 
skiltet godt derfra til museet. Her fikk også hele 6. klassetrinnet, ytterligere 850 elever i 
Drammen, workshop. For begge skoletrinn var plastproblematikk tema for workshopene.

Lier 

Et konteiner-prosjekt før og under Kunst rett vest markerte starten på Lierstrandas 
fremtidige temporære kunstarena med innslag fra ; Vestfossen Kunstlaboratoriums 
satellitt-container, Pippip Ferner/ Guerilla Plastic og elever fra Sylling og Egge skoler, 
Kunstnergruppen 9 Rivers og V.R.U. on Tour Lierstranda – bobil-utstilling og kunstnermøte 
med Hanan Benammar og Lars-Andreas Tovey Kristiansen, performance med Heitboks. 

Asker 

Som et første skritt i retning av å utvikle en kulturnæringsklynge på Dikemark viste Galleri 
Dikemark sin første utstilling: OPEN VIDEO IX, Filmprogram & Kunstverk kuratert av Janne 
Talstad

Svelvik

KunstCamp arrangeres hvert år i Fossekleiva kultursenter, og er en ukelang workshop 
for unge kunstnere mellom 18 og 25 år. Resultatet ble vist i en konteiner på Drammens 
museum. Den internasjonale festivalen Figur i Fossekleiva ble vist på Fossekleiva 
kultursenter og på Union scene i Drammen under Kunst rett vest.

Bærum 

Lokal fellesutstilling med verk av alle Bærumkunstnerne ble vist i «Mellomgulvet» i 
Kommunegården og i glassmontrene utenfor i Sandvika.
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ORGANISERING

Lena Hansson, glasskunstner/industridesigner, er ansatt i 100 % stilling som leder for 
Kunst rett vest. Hun rapporterer til daglig leder i Vestregionen og deltar på styrings- og 
rådmannsgruppemøter i Vestregionen.

Arrangementet er videre sikret kunstnerisk drift og styring ved at leder støtter seg til en 
faggruppe med 3 kunstnere. 

Juryen, som står for utvelgelsen av de deltagende kunstnere, består av 3 andre anerkjente 
kunstnere. Sammensetningen av juryen og faggruppen kvalitetssikres opp i mot 
kunstnerorganisasjonene.

En prosjektgruppe koordinerer planlegging og gjennomføring av Kunst rett vest. Årets 
prosjektgruppe besto av Ingunn Liabø Fauske, Gunhild Høvik Hansen, Ann Magritt Bekink og 
Tone Ulltveit Moe, alle fra Drammen kommune, Ida Klingvall fra Drammens Museum, samt 
Lena Hansson og Nina Solberg fra Vestregionen. Det ble avholdt 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. De bidrar også som 
vertskap på fellesutstillingen. Kulturnettverket hadde 3 møter i 2018.

Kulturnettverkets 
15 kultursjefer/-
medarbeidere

Vestregionens styringsgruppe 
15 ordførere

Rådmannsgruppen

Daglig leder Vestregionen

Prosjektleder Kunst rett vest

Kunstnere

PublikumPresse

Jury  
3 kunstnere

Faggruppe  
3 kunstnere

Prosjektgruppe
Vertskommune-
representanter

2018
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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 mulige 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. 

Årets jury besto Sverre Gullesen, Cathrine Rasmussen og Tanja Sæther.
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ØKT SYNLIGHET/ MARKEDSFØRING

Kommunenes kulturavdelinger, prosjektledelsen og kunstnerne har alle ansvar for å bidra til 
å synliggjøre arrangementet. Felles markedsføring og gjenkjennelig grafisk profil har gjort at 
arrangementet har blitt gradvis mer synlig. Grafisk materiell er utarbeidet av Graf AS.

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 70.000 eksemplarer. Den ble distribuert som innstikk til de største lokalavisene i 
Vestregionen: Asker & Bærums Budstikke, Drammens Tidende og Ringerikes Blad. Og den 
ble lagt ut på bibliotek, servicetorg, cafeer mv. i de 15 kommunene.

I 2018 trykket vi prisliste (1.500 eks.), papirskilt (500 eks.) og noen plakater utover 
informasjonsavisen. Invitasjoner o.a. ble sendt digitalt. 

Nettsider og Facebook

Digitalt søknadsskjemaet blir 
løpende oppdatert og fungerer 
nå tilfredsstillende for alle 
kunstnerne. 

Google-maps med henvisninger 
til fellesutstillingen, samtlige åpne 
atelierer og kontaktinformasjon 
med linker til kunstnernes 
nettsider legges ut på 
hjemmesiden, https://www.
kunstrettvest.no

13 nyhetsbrev ble sendt ut i 
2018. Besøk på både nettsiden 
kunstrettvest.no og Facebook viser 
stigende kurver. Facebooksiden, 
https://www.facebook.com/
kunstrettvest/, nærmer seg 3000 
likes.

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

Pressemeldinger sendes som nyhetsbrevene via 
webplattformen. Antall presseoppslag er noe redusert de 
siste årene.

Annonser

Kunst rett vest annonserte i Billedkunst, Kunsthåndverk 
og magasinet Kunst, i søkeprosessen og mot selve 
arrangementet. Videre annonserte vi i Listen, Aftenposten 
og i katalogen til Høstutstillingen. Hos flere av disse hadde vi 
også digitale annonser/web-bannere. 

Vi solgte annonser for kr 45.000 til informasjonsavisen.

åpne atelierer

122 kunstnere tar imot publikum
enten 13.–14.  og/eller 20.–21.  oktober

Se kunsten der kunsten skapes!

EN AV NORGES STØRSTE REGIONALE SATSNINGER PÅ BILLEDKUNST OG KUNSTHÅNDVERK

fellesutstilling 

Drammens museum · drammens.museum.no
Konnerudgata 7, Drammen · 10.–21. oktober

Besøk oss på kunstrettvest.no og 
facebook/kunstrettvest

20.–21.
oktober

13.–14.
oktober

åpne
atelierer

10. –21. 
oktober

2018

kunst 
rett 
vest

felles-
utstilling

Støttet av:

https://www.kunstrettvest.no
https://www.kunstrettvest.no
https://www.facebook.com/kunstrettvest/
https://www.facebook.com/kunstrettvest/
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Øvrig materiell 

En del av beachflaggene fra 2012 er blitt slitt. Noen ble 
reparert av tekstilkunstner og vi kjøpte inn 75 nye beachflagg 
og 50 nye stativ. Også firkantflaggene og 3 store bannere 
gjenbrukes fra år til år. 

Det ble gjennomført to informasjons-/inspirasjonsmøter på 
museet for kunstnerne i forkant av søknaden og vi laget film 
med oppfordring til å søke.

Fra åpningen ble det produsert dronefilmer, samt film- og 
fotodokumentasjon. 

Prisliste
2018

1 Akopian Lena Kamufl asje, triptyk Blyanttegning 20.000,- Drammen

2 Aldrin Gro Irene Fremmed-ART II Blekk på papir 12.000,- Asker

3 Andenæs Thea Variasjon, grågrønne og 
rosa I

Installasjon i blåst glass 28.000,- Bærum

4 Andersson Rustan Jussi, Diptyk Akryl 9.500,- Røyken

5 Asbjørnsen Siv Drøm Akryl, sølv, ametyst 6000,- Modum

6 Benestad Maria Frimodig Tegning 13.000,- Svelvik

7 Berget Line Himmelsamler. 
Receiver of the sky.

Rekonstruerte brukstekstiler 30.000,- Krødsherad

8 Bergsmark Clazien, Nicolasina PARADISE LOST, triptikk Assemblage, tegning, etsning, litografi 19.000,- Asker

11 Boger Anne-Mette Sjelesorg Tekstilskulpur, Bobleplast vevd med lin/bomull 38.000,- Røyken

12 Bové Rigmor Kaleidoskop II Billedvev og speil 26.000,- Asker

13 Breder Ingeborg Arven Collage og akryl på lerret 24.000,- Asker

14 Bø Hege Mylder Digitalprint PEA Hurum

15 Bøge Kari Fra først til sist Vev, broderi, akryl og diverse materialer 35.000,- Røyken

17 Deksne-
Gundersen

Daina Illusjon Tekstil. Papir laget av militæruniform 3.700,- Drammen

18 Duvholt Merethe Union Olje på lerret 12.000,- Røyken

19 Eide Kai Gratulerer med dagen, 
Einar

Olje på lerret 33.000,- Hurum

21 Ericsson Tine Uten tittel Olje, spraypaint, akryl og blekk på lerret 12.000,- Drammen

23 Espeli Anne Bævre Skitt fi ske Giclee, digitalt trykk 1/1, foto av maleri 3.500.- Bærum

24 Fagervik Katharina Zahl Ånden drømmer i planten Akryl på lerret 26.000,- Hurum

25 Farley Glen Abandoned / Forlatt Kinetisk skulptur med lav lyd PEA Bærum

26 Ferner Pippip Plastic Revisited II Vegginstallasjon av funnet plast 10.000,- Asker

27 Ferreira Marisa Series Folds Skulptur, lakkert stål 20.000,- pr. stk Asker

28 Fossan Lene Hval Notes to self II, ink 
stories

Blekk på lerret 18.000,- Bærum

29 Gehrken Cathrine Map 1 Maleri/akryl på lerret 12.000,- Bærum

30 Gellein Stina Det knoppas Munnblåst glass, textil, ståltråd, søm 12.500,- Bærum

31 Glattre Heidi Pustegynge Papir på netting 23.000,- Bærum

33 Grimstad Olav Alt er forgjengeleg Akvarell 7.000,- Hurum

34 Guneriussen Rune Pursuing elevated growth Fotografi , digital c-print, aluminium, laminat, 
Opplag på 5 + 2 AP

93.000,- Drammen

35 Guriby Tore Lier 14.12.16. Foto, Opplag på 5 + 2 AP 7.000,- Asker

36 Gyllenhammar Turid Maren Granitt Sodalite Bolivia 120.000,- Asker

37 Gåre Camilla Konstruksjon Gips og kaffe 9.000,- Bærum

38 Hagen Tone Organismer Akryl, fl ytende tusj og epoksy på mdf 19.000,- Bærum

39 Hagen Inger Sigrid Arr Koldnål/etsning 3/10 3.200,- Drammen

40 Haglund Eva Nanna Dynamiske linjer Pastellkritt og kull på papir 10.000,- Drammen

kunst 
rett 
vest

Fellesutstilling på Drammens Museum 
10.–21. oktober

ÅPENT
13.–14. og 20.–21. oktober · kl 12–17

kunstrettvest.no
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BESØKSTALL OG SALG

15.300 besøk ble registrert i løpet av de 11 dagene arrangementet pågikk. 11.000 besøkte 
de åpne atelierer. Det gir et snitt på 91 pr. atelier, med variasjon fra 3-370 besøk.  
32 av kunstnerne valgte å holde åpent begge helger. 

50% av kunstnerne har salg under Kunst rett vest. 10% tilbyr ikke salg. Det ble i alt solgt 
verk for kr 701.000 under Kunst rett vest. Åtte verk for totalt kr 29.500 ble solgt på 
fellesutstillingen. I alt ble 312 verk solgt. 

På fellesutstillingen registrerte vi 4.300 besøk, hvorav 700 kom på åpningen. 850 elever fra 
4de trinn i Drammen fikk omvisning og workshop med miljø-/plastproblematikk som tema 
som refererte til verk på fellesutstillingen. Drammens Museum var meget fornøyde med 
arrangementet.

Økonomi

Kunst rett vest hadde i 2018 et samlet budsjett på 2,1 mill. kroner. 

Vestregionens bidrag var på kr 1.012.145. Akershus- og Buskerud fylkeskommuner var på 
henholdsvis kr 160.000 og kr 350.000. Ekstern støtte fra Kulturrådet var på kr 200.000. 
Vertskommunebidraget var på kr 500.000.

Resultatregnskapet for Kunst rett vest 2018  viser et overskudd på kr 204.420. Dette har 
sammenheng med støtte fra Buskerud fylkeskommune utover budsjett, at Drammen 
kommune bidro med material/produksjonsstøtte og administrativ overgang til Bærum 
kommune. Overskuddet er besluttet overført til fremtidig drift av Kunst rett vest.

Utover vertskommunebidraget, hadde Drammen kommune politisk behandlet bruk av 
ytterligere 500.000 kr. Dette gikk til DKS, merkostnader i forbindelse med konteinerne, samt 
deler av prosjekt-/materialstøtten og egne sideprosjekter. 

De øvrige kommuner rapporterer at de i sum har brukt 230.000 kr. 

Det er nedlagt 900 timers arbeid fra kulturnettverket, hvor Drammen kommune står for 500.

Mest gratis arbeid er nedlagt av de deltagende kunstnerne. 
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STYRKET KONTAKT KUNSTNERNE SEG I MELLOM OG 
MELLOM KUNSTNERNE OG KOMMUNENE

Kunstnerne melder fortsatt om at de mottar forespørsler om utsmykkingsoppdrag, får 
tilbud om utstillingsplass, har salg etc. i etterkant av arrangementet både i privat og 
kommunal regi. Flere av kunstnerne arrangerer åpne atelierer på eget initiativ også ellers 
i året. Regionens kunstnere tar initiativ til nye samarbeidsprosjekter seg i mellom. Tre 
kunstnergrupper deltok i år. 

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. At det er valgfritt om kunstnerne vil delta første, siste 
eller begge helger har blitt godt mottatt. Kunstnernes innstilling til Kunst rett vest er 
gjennomgående svært positiv. 120 av 121 kunstnere sendte inn evaluering i etterkant av 
arrangementet.

Kunst rett vest 2019

Bærum kommune blir vertskommune og fellesutstillingen vil bli vist på Henie Onstad 
Kunstsenter 12.–22. september. 

Kunst rett vest 2020 og fremover

Vestregionen ble avviklet som formelt samarbeid 1.1.2019, men det politiske samarbeidet i 
Vestregionen videreføres i 2019 og 2020 og vil i løpet av denne perioden utforme en videre 
samarbeidsform for kommunene vest i Viken. Bærum kommune leder dette arbeidet. 

I 2020 blir nye Asker vertskommune (tidligere Asker, Røyken og Hurum). Fellesutstillingen vil 
bli vist i den nedlagte cellulosefabrikken på Tofte.

Kunst rett vest søkes fra 2020 videreført i et samarbeid mellom kommunene og med en 
eventuell sterkere involvering fra Viken fylkeskommune. En arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra fylkeskommunene, ordfører, kultursjef, kunstnerne og leder for Kunst rett 
vest, vil fremme forslag til fremtidige organiserings- og finansieringsmodeller våren 2020. 
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www.kunstrettvest.no

Stikkord for Kunst rett vest:
• En kunstrunde med drøyt hundre åpne atelierer og en 

fellesutstilling
• Foregår årlig i september/oktober i Vestregionen  

(15 kommuner vest for Oslo)
• Høy faglig kvalitet, juryert deltagelse og kuratert 

fellesutstilling
• Høye besøkstall
• Mangfold av uttrykk og materialer innen billedkunst og 

kunsthåndverk 
• Personlig og variert formidling av kunst
• Salg av kunst, 700.000– 1 mill.kr i årlig omsetning 
• Skaper ny kunstproduksjon
• Aktiv markedsføring
• Synlighet i lokalpresse
• Kommunalt og regionalt engasjement, bidrar også til identitet 

og stedsutvikling
• Nettverksbygging, kunstnerne seg i mellom, mot kommunale 

kulturavdelinger, gallerier, kuratorer, næringsliv mv. 
• Årlige fagseminarer som profesjonaliserer kunstnerne, virker 

sosialt og inspirerende
• Siden starten i 2007 har vi registrert drøyt 180.000 besøk i 

atelierer og på fellesutstillingene.
• 400 regionale kunstnere har deltatt 


