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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. I 2019 var Bærum vertskommune.

Siden starten i 2007 har det deltatt 422 kunstnere og det er til sammen registrert drøyt 
196.000 besøk i atelierer og på fellesutstillingene.

FORANKRING OG BAKGRUNN
Kunst rett vest ble initiert av og har blitt driftet 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

10.000 besøk ble registrert totalt, hvorav 2.500 var på 
fellesutstillingen og 7.500 i de åpne atelierene. Det 
ble solgt kunst for 630.000 kr.
121 juryerte kunstnere deltok, av disse var 13 nye 
deltagere. 260 søkte deltagelse.
 

Bærum var vertskommune i 2019 og fellesutstillingen 
ble vist på Henie Onstad Kunstsenter i tidsrommet 
12.–22. september. Helgene 14.–15. og 21.–22. 
september holdt kunstnerne åpent for publikum.
 

NØKKELTALL 2019 
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FELLESUTSTILLING PÅ HENIE ONSTAD KUNSTSENTER 
Fellesutstillingen ble i år vist på Henie Onstad Kunstsenter (HOK), i Sal Haaken-fløyen 
og de tilstøtende rommene. Sist fellesutstillingen til Kunst rett vest ble vist på Henie 
Onstad Kunstsenter var i 2015. Da var Sal Haaken et stort hvitt åpent rom. I år overtok vi 
lokalene rett etter HOKs seneste faste utstilling. De mange fargesterke lettveggene skapte 
rominndelinger med ulike vinkler og gav et helt annet uttrykk enn sist. Dette fungerte godt 
til årets fellesutstilling, som totalt hadde mange løpemeter med to-dimensjonale verk. 
Roger Høyer hadde ansvar for monteringen av verkene.

Åpningen ble lagt til utescenen om kvelden torsdag 12. september. 650 gjester ble registrert 
på åpningen. Kultursjef Berit Inger Øen fra Bærum kommune ønsket velkommen, etterfulgt 
av Askers ordfører Lene Conradi, som fikk overrakt stafettpinnen. Den nye storkommunen 
Asker vil huse fellesutstillingen i 2020 i den gamle cellulosefabrikken på Tofte. Kunstnerisk 
innslag var danseforestillingen «Pure» ved Guro Nagelhus Schia og Vebjørn Sundby. 

Bærums ordfører, Lisbeth Hammer Krog, inviterte alle kommunenes politiske ledelse til 
mottagelse i forkant av åpningen.

Ulike brukergrupper som psykisk helse, hjemmeboende eldre og eldre på institusjoner, samt 
elever på videregående skole fikk omvisninger på fellesutstillingen i ukedagene. 

Eksempler er Kulturgruppa til fritid og avlastning, Villa Walle, Sandvika- og Henie Onstad 
seniorsentre, avdeling Pleie og omsorg og Rosenvilde v.g.s. (Kunst, design og arkitektur, 2dre 
og 3dje klasse). Liga Olsen sto for disse omvisningene.

I tillegg gav hun 8 omvisninger for publikum i helgene. Inngang til fellesutstillingen og 
omvisninger for publikum er gratis.

Siste dag under Kunst rett vest viste aksjonsgruppen Guerrilla Plastic Movement 
forestillingen Drama for havet på stranden ved Henie Onstad Kunstsenter. Barn og ungdom 
fra Asker og Bærum og Bajazz Balettstudio var medspillere. Forestillingen var støttet av 
Bærum kommune, Norsk Kulturråd og Kunst rett vest.

Fokus på de åpne atelierer

Kunst rett vest hadde ikke noe underliggende tema i år. Vi valgte å rette fokus på de åpne 
atelierer bl.a. ved å produsere flere filmer fra kunstnernes atelierer. Disse ble vist på 
nettsiden vår, på Facebook, Vimeo og på stor skjerm på fellesutstillingen.
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Lokale tiltak i Bærum

I et samarbeid mellom Den Kulturelle skolesekken og Bærum kommune fikk 480 elever fra 
10. klasse besøke 4 utvalgte Bærumskunstnere, Andreas Øhman, Nina Krogh, Lise Wulff og 
Christine Istad, i deres atelierer. Elevene fikk komme tett på kunstnernes arbeidsplass og de 
fikk delta i workshops med ulike uttrykksformer/teknikker; lyd, foto, virtuelle skulpturer og 
et større felles verk hvor hver elev bidro med et element. Tanken var også at elevene skulle 
kunne sykle /gå til deres lokale kunstnere, fremfor å bli busset til fellesutstillingen, slik det 
ble gjort i 2015, en gevinst, både miljømessig og økonomisk.

Under Kulturnatt i forbindelse med Sandvika Byfest 24. august, projiserte Projektor 
Pøblene ved Mads Faste Liang Nilsen verk av årets Kunst rett vest-deltagere på fasaden 
til Brambanigården, ved Musikkflekken. Performancen fant sted på langs den nyåpnede 
Elvepromenaden. Dette ble kveldens wow-faktor, en effektfull og alternativ markedsføring 
for Kunst rett vest.
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SIDEPROSJEKTER I KOMMUNENE

Lier

Som et ledd i den planlagte stedsutviklingen av Fjordbyen Lier og Drammen, startet 
Lier kommune i samarbeid med eiendomsutvikler, prosjektet Kunst på Lierstranda i 
2018. Dette fungerte som en forlengelse/utvidelse av skipskonteinerne i forbindelse 
med fellesutstillingen til Kunst rett vest på Drammens museum. I 2019 ble prosjektet 
videre utviklet. Nå inngår regionale og internasjonale kunstnere, samt Vestfossen 
kunstlaboratorium. DKS, skoler og kulturskoler er involvert. Kunstprosjektet, som en 
temporær kunstarena, skal bidra til å skape en møteplass og refleksjon om fremtidens 
utfordringer. 

Asker

Galleri Dikemark viste en lokal fellesutstilling med verk fra drøyt 30 av Askers Kunst rett vest-
deltagere. Utstillingen ble koordinert av Janne Talstad. 

Lunsj med ordførerne

I forkant av arrangementet inviterte ordførerne fra Asker, Røyken og Hurum deres Kunst rett 
vest-deltagere til en felles lunsj i Tegelen, den nye flerbrukskirken i Spikkestad.

Bærums ordfører inviterte de lokale deltagerne til en mottagelse i Munthe-rommet i 
Sandvika rådhus, med omvisning ved Ina Skarpodde. Drammen kommune arrangerer  også 
årlig ordførerlunsj med sine deltagere. Dette er en av flere anledninger der kunstnerne blir 
bedre kjent med kommunens ansatte i kulturadministrasjonen og vice versa.   

ORGANISERING

Lena Hansson, glasskunstner/industridesigner, er ansatt i 100 % stilling som leder for Kunst 
rett vest. Hun rapporterer nå til leder for Kultur og Samarbeid i Bærum kommune.

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. Juryen rullerer og sitter normalt inntil 3 år. Sammensetningen av juryen og 
faggruppen kvalitetssikres opp mot kunstnerorganisasjonene.

En prosjektgruppe koordinerer planlegging og gjennomføring av Kunst rett vest. Årets 
prosjektgruppe besto av Ida Skarpodde, Kristin Bjelke og Lena Hansson. Kultursjef Berit Inger 
Øen og Torunn Helland Flesjø, arrangementskoordinator ved Henie Onstad Kunstsenter 
deltok ved behov. 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 2019.
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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 Geir Yttervik.
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åpne atelierer

122 kunstnere tar imot publikum
enten 14.–15.  og/eller 21.–22.  september

Se kunsten der kunsten skapes!

12. –22.
september 

2019

E N  AV  N O R G E S  S T Ø R S T E  R E G I O N A L E  S AT S N I N G E R  PÅ  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

kunst 
rett 
vest

fellesutstilling 

Henie Onstad Kunstsenter  
12.–22. september 2019

Velkommen til åpning 12. september kl. 19

felles
utstilling

21.–22.
sept.

14.–15. 
sept.

åpne 
atelierer

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 50.000 
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 2019 trykket vi i tillegg 1.500 prislister, 500 papirskilt (skilting til 
atelierer), 8.000 bokmerker (distribuert på kommunens bibliotek mv.), 
informasjonsplakater til fellesutstillingen og 4 store bussplakater til 
busstasjonen i Sandvika. Invitasjoner ble sendt digitalt.

Filmer/videoer

Hele 12 filmer ble produsert i 2019. 8 av disse var fra kunstnernes 
atelierer. En film viste ateilerfellesskapet på Strømsø i Drammen, 
med intervjuer av både publikum og kunstnere. En film var fra 
åpningen og en fra finnissasjen med forestillingen Drama med havet. 
I siste film hører vi jurymedlem, omviser  og publikum uttale seg om 
arrangementet. 

10 av filmene var ved Tom Atle Bordevik. 2 ble produsert  av Graf AS. 

Nettsider og Facebook

Digitalt søknadsskjema 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, kunstrettvest.no

10 nyhetsbrev ble sendt ut i 2019. 
Besøk på både nettsiden kunstrettvest.
no og Facebook viser stigende kurver. 
Facebooksiden, https://www.facebook.
com/ kunstrettvest/, har drøyt 3300 
følgere.

Samtlige kommuner ble oppfordret 
til å benytte sine nettsider og 
kommunens egne bilag/ annonser i 
lokalavisene, både i søkeprosessen og 
gjennomføringsfasen.
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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 og Aftenposten. Hos flere av disse 
hadde vi også digitale annonser/web-bannere.

Øvrig materiell 

Det ble innkjøpt 5 nye store bannere (140 x500cm) og 50 firkantflagg (140 x 140cm).

Prisliste 
2019

1 Albers Brian ...nattlyd er en… Akryl på lerret 40.000,- Røyken
2 Alfheim Katie Homework Akryl og olje på treplate PE Bærum
3 Andersson Lars Rustan Uten tittel (diptyk) Akryl på lerret 12.500,- Røyken
4 Asbjørnsen Siv Ring meg Halssmykke. Akryl, sølv, gummi PE Modum
5 Askestad Birgit Lise Rødt landskap Pastell og akryl på papir 15.000.- Hurum
6 Benestad Maria Fransk balkong Tusj på papir PE Svelvik
7 Bergsmark Clazien, Nicolasina Paradise Lost 1 Assemblage, lito 18.000,- Asker
8 Biringvad Anne Ingeborg Himmelseng Installasjon. Tekstil, tekst og readymades 110.000,- Krødsherad
9 Boger Anne-Mette Plasthav Veggtekstil. Vev, strikk, plast, lin, bomull 37.000,- Røyken

10 Bové Rigmor Speiling Billedvev. Ull, silke og polyamid PE Asker
11 Brinch Sidsel Veggfat Leirgods, modellering, begitning 2.500,- Ringerike
12 Broch Marianne Innover Utskjæringer i fjellfuru, gran og bjørk PEA Asker
13 Dahl Marius Landscape 1, 2 og 3 (green) Akryl på MDF 14.000 kr pr stk Drammen
14 Deksne-

Gundersen
Daina A prima vista Tekstil, søm, applikasjon 10.000,- Drammen

15 Eide Kai Fenomenet Olje på lerret 21.500,- Hurum
16 Eliassen Lillan a. Landskap b. Early morning tide Kobber med emalje a. 22.000,-  

b. 18.000,-
Asker

17 Elvenes Ronja Uten tittel Strikket tekstil på tre 2.000,- pr stk Bærum
18 Enger Kristin Black Box, Mor Courage og barna 

hennar
Porselen, glass og MDF 4.500,- Asker

19 Enger Moe Sissel Reflection I Akvarell på papir 16.000,- Drammen
20 Ericsson Tine  

(Ericsson & Gehrken)
Visuelle samtaler #1 Olje på lerret 25.000,- Drammen

21 Eriksen Stein Grønn Betongstøp. Sveising. 12.000,- Bærum
22 Fagervik Katharina Zahl Vandre, hvile Akryl på lerret, skammel 14.000,- Hurum
23 Farley Glen eSerfs Bevegelig skulptur. Blandet teknikk PEA Bærum
24 Ferner Pippip Plastic Revisited Strikket av ca 500 funnede plastposer PEA Asker
24 Ferner Pippip 

Kunstnergruppen F36
Koblinger Maleri, skulptur, foto, tegning, tekst, 

readymades
PEA Asker

25 Gehrken Cathrine  
(Ericsson & Gehrken)

Visuelle samtaler #1 Olje på lerret 25.000,- Bærum

26 Gellein Stina 
Kunstnergruppen F36 

Koblinger Maleri, skulptur, foto, tegning, tekst, 
readymades

PEA Asker

27 Green Riri  
Kunstnergruppen F36 

Koblinger Maleri, skulptur, foto, tegning, tekst, 
readymades

PEA Asker

28 Gule Iren Lysnotater Olje, akryl og papir på lerret 58.000,- Hurum
29 Gundersen Ingvar 15 definisjoner av ordet hjem Akvarell på papir 60.000,- Drammen
30 Gyllenhammar Turid Jane Skulptur. Sort Port D’oro marmor 140.000,- Asker
31 Hagen Tone Beyond Dreams Akryl og epoksy på mdf 24.000,- Bærum
32 Hagen Inger Sigrid Hjemby 4 Grafikk. Etsning og koldnål 2/10 3.500,- Drammen
33 Halvorsen Morten Livet starter Akryl på lerret 20.000,- Drammen
34 Haug Kari Elisabeth Den hvite fuglen Akryl på lerret 25.000,- Sande
35 Hauge Iselin Linstad Float Fotografi. Opplag 10 + 2 AP 14.000,- Drammen
36 Hauge Ragnar Olaf MOMENT # 461 Digital grafikk 6/25 29.000,- Drammen
37 Helgesen Mia Gjerdrum Reisen 1 og 2 Relieffmaleri inspirert av tresnittgrafikk. 

Akryl på treplate
32.000,- pr stk Asker

38 Herland Mamta Baruah Eternal Melody - Journey of Souls Konseptuelt fotografi. Digitalt trykk på lerret. 
Opplag 4

4.500,- Bærum

39 Hilmarsdottir Helga a. Movement b. Into the Fog Fotografi. Printet på økologisk papir på 
aluminiumsplate. Begge opplag 10.  

a. 5.000,.-   
b. 10.000,-

Bærum

40 Holtskog Ellen Synøve Pareidoli 3 Fotografi montert på glass. Opplag 5+ 1 AP 12.000,- Bærum
41 Honeyman Sarah Uten tittel Kiln Cast Glass and charred reindeer bones PEA Asker
42 Hovland Kikki Avantgarde Fotografi. Opplag 50  5.000,- Svelvik
43 Hval Lene Røde dager Blekk på lerret 24.000,- Bærum
44 Haavik Sølvi Himmelseng Installasjon. Tekstil, tekst og readymades 110.000,- Krødsherad
45 Istad Christine Ground (0) #01 Fotografi på børstet aluminium. Opplag 5 25.000,- Bærum
46 Kildal Hilde Skrin 1 og 2 Modellert terracotta med trykkmønster 500,- pr stk Asker
47 Kise Kjersti Øye for natur Blandingsteknikk. Monotypi og tusj 3.000,- Røyken
48 Kjepso Hilde Cathrine S3: E15 -16 Unfortunate events by the 

Thames + The Exhibition
Akryl på lerret 11.000,- pr stk Asker

49 Knutsen Hilde Irene Grandmaster Bearbeidet fotografi av installasjon. Opplag 5 10.000,- Bærum
50 Kouma Elena Dialogue between inner and outer 

space 
Blyant og collage på papir 9.500,- Modum

51 Krogh Nina Through the eyes of a stranger I og II Digitalt trykk 1/200 3.000,- pr stk Bærum
52 Krohg Morten Brent mur a. Dyptikon b.Trekasse med aske/ trekull.  

6 mm glass med sitat av Walter Benjamin
a. 120 000,-  
b. 70.000,-

Lier

53 Kurioka Setsuko Spring Rain in Kyoto Tråd på papp 8.500,- Asker
54 Langhoff Morten Uten tittel Olje på lerret 20.000,- Asker
55 Larsen Morten Normann Mono Fotografi på akrylglass.  Opplag 3 28.000,- Modum
56 Lassem Yngvill Kraftfelt Akryl PEA     Drammen
57 Lien Sigmund da Silva Komposisjon Terpentin på  linlerret 9.500,- Ringerike
58 Lindberg Kristin Himmelseng Installasjon. Tekstil, tekst og readymades 110.000,- Krødsherad
59 Linge Martine Blå horisont (#oceandebris, 

#vrakgods)
Skulptur. Trykk, tegning, bokbinding 20.000,- Bærum

60 Lopez Ana Maria 
Kunstnergruppen F36 

Koblinger Maleri, skulptur, foto, tegning, tekst, 
readymades

PEA Asker

61 Lorange Mette Who is afraid of red and blue. En lek 
med Le Corbusiers Fargeklaviatur

Installasjon. Tre og akrylmaling PEA Asker

kunst 
rett 
vest

Fellesutstilling på Henie Onstad Kunstsenter  
12.–22. september 2019

ÅPENT
14.–15. og 21.–22. september · kl 12–17

kunstrettvest.no
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BESØKSTALL OG SALG

10.000 besøk ble registrert i løpet av de 11 dagene arrangementet pågikk. 7.500 besøkte de 
åpne atelierer. Det gir et snitt på 60 pr. atelier, med variasjon fra 5–271 besøk. 
32 av kunstnerne valgte å holde åpent begge helger. 

På fellesutstillingen registrerte vi 2.500 besøk, hvorav 650 kom på åpningen. 
50% av kunstnerne har salg under Kunst rett vest. 10% tilbyr ikke salg. 

Det ble i alt solgt verk for kr 630.000 under Kunst rett vest. 14 verk for totalt kr 117.000 ble 
solgt på fellesutstillingen. Kunst rett vest tar ikke provisjon av salget.

I alt ble 250 verk solgt.

Økonomi

Kunst rett vest hadde i 2019 et samlet budsjett på 2,18 mill. kroner.
Kommunene i Vestregionen bidro med 1.3 mill. kroner. 
Akershus- og Buskerud fylkeskommuner bidro hver med kr 150.000, som tilsvarer tidligere 
kontingent i Vestregionen. Videre bidro de med henholdsvis kr 160.000 (Afk) og kr 250.000 
(Bfk) i støtte fra kulturmidler. Støtte fra Kulturrådet var på kr 200.000. Vi solgte annonser for 
kr 86.000 til informasjonsavisen.

Vertskommunebidraget var på kr 0. 

Resultatregnskapet for Kunst rett vest 2019 viser et overskudd på kr 284.000. Beløpet 
avsettes i fond og kan benyttes til Kunst rett vest i 2021.

Overskuddet har dels sammenheng med at inntekt ble 121.000 mer enn budsjettert, samt 
at bl.a. utstillingskostnadene ble ekstra lave i år, da alt var tilrerettelagt for fellesutstillingen 
på Henie Onstad Kunstsenter. Regnskapet viser noe større omsetningen enn budsjettert, da 
blant annet kr 204.000, overskudd fra 2018 gikk inn i regnskapet. Beløpet er videreført til 
2020 og vil benyttes til vederlag til kunstnere. 

Bærum kommune hadde politisk behandlet bruk av inntil kr 500.000 til lokale tiltak, hvor 
samarbeidet med Den kulturelle Skolesekken i forbindelse med skolebesøk i atelierer 
utgjorde den største kostnaden.

De øvrige kommuner rapporterer at de i sum har brukt 284.000 kr.

Det er nedlagt 500 timers arbeid fra kulturnettverket. 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. 118 av 121 kunstnere sendte inn evaluering i etterkant av 
arrangementet. 14 av kulturnettverkets 15 kommuner leverte evaluering i 2019.

Kunst rett vest 2020 og fremover

Vestregionens styringsgruppe, 15 ordførere og 2 fylkesordførere, vedtok på 
generalforsamlingen 9.5.2019 at Kunst rett vest skal videreføres. Dette til tross 
for at Vestregionen ble formelt nedlagt 31.12.2018. Her var det konsensus om at 
arrangementet er et av de beste tiltakene og største suksesser Vestregionen kan vise til. 
En spørreundersøkelse i kommunene i forkant av nedleggelsen viste det samme. Bærum 
kommune påtar seg ansvar for å tilrettelegge for videre samarbeid, inklusiv Kunst rett vest-
arrangementet, inntil en ny samarbeidsform for kommunene vest i Viken kommer på plass. 
(Ref. vedtak på Vestregionens generalforsamling 14.6.2018).

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 2021 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 2021. 
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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, 650.000 – 1.2 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 196.000 besøk i 
atelierer og på fellesutstillingene.

•  422 regionale kunstnere har deltatt


