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Program Kunst rett vest 2020 – dag for dag
Vi er glade for å kunne presentere et allsidig program under Kunst rett vest. For detaljer og oppdatert informasjon se kunstrettvest.no/program-2020

Åpning Kunst rett vest 2020

Luftskipet Maud
– en 100 års reise

Lørdag 10. oktober kl.13 og kl 15
Omvisning på fellesutstillingen

En hyllest til Arild Nyqvist

Under Kunst rett vest settes Benjamin Rees
kritikerroste film «Kunstneren og tyven» opp
på Tofte Samfunnshus, et sjeldent eksempel
på art deco arkitektur fra 1930.

• Kunstnerisk innslag ved Kristian O.
Lindberg (klaver) og Kristin Skau (sang).
• Åpning ved Askers ordfører Lene Conradi
• Prisutdeling ved jurymedlem Sverre
Gullesen
• Fanfare ved Røyken Vokalensemble.
Dørene åpner kl 12.
Gratis. Påkrevd påmelding: kunstrettvest.no.
Østre Strandvei 52, 3482 Tofte

Bygdekinoen på Tofte
viser kunstfilm

Artist talk med Jan Wanggaard
jeg mønstrer på Maud etter en kort
svømmetur
sommeren 2012 – 2 grader i vannet og 7 i lufta
hun ligger der helt stille slik hun har gjort i
80 år
hører jeg hun sier – ta meg med ta meg med
ringen skal sluttes – jeg vil heim
og slik blir dette begynnelsen på slutten
den gamle damen skal endelig lande
men amundsen flyr ennå
hør rosenmåkens vingeslag

I den fengslende dokumentarfilmen møter
en maler tyven som stjal kunsten hennes –
og ender opp med å male ham. Den norske
filmen figurerer på flere «årets beste filmer»lister, bl.a BBC og New York Times.
Arrangør og billetter kr 120,-:
Bygdekino.no, velg Tofte
Sted: Vestre Strandvei 2, 3482 Tofte

Onsdag 14. oktober kl 18
Performance tour

En konsertforestilling om poeten, forfatteren
og multikunstneren!
Bokhandleren på Tofte, drevet av Ronnie MAG
Larsen, er langt mer enn en bokhandel. Her er
det konserter, filmklubb, forfattermøter mm.
Dette er ett av de fem arrangementene som
forgår der under Kunst rett vest.
Sted: Østre Strandvei 5, 3482 Tofte
Facebook-arrangement: bit.ly/3h7Anst
Billetter: bit.ly/32VOo7R

Torsdag 22. oktober kl 19–23

Gratis. Ingen påmelding.

Kunstnerkirken i Holmsbu

Sted: Fellesutstillingen

Søndag 11. oktober kl 15
Trine Wester, førsteamanuensis på Kunst
høyskolen i Oslo, tar deg med på en 40
minutters gratis omvisning i fellesutstillingen.

Konsert og kunstnersamtale

Søndag 11. oktober kl 12 og 14
Lørdag 24. oktober Kl 12 og 14
Søndag 25. oktober kl 12 og 14
Omvisninger – se side 11, prikk nr. 20

Holmsbu billedgalleri
Omvisninger – se side 11, prikk nr. 19

Lørdager og søndager
10.–25. oktober kl. 13–16
Industrihistorien på Tofte

Kanskje legger jeg meg ned og lytter
Opplev et møte mellom musikk og visuell
kunst. Hør konsertpianisten Thormod Rønning
Kvam – med påfølgende kunstnersamtaler.
Kvam fremfører Mussorgskijs «Bilder
fra en utstilling» som kanskje er blant
musikklitteraturens største, mest
sagnomsuste og karakterfulle verker.
Ved flygelet sitter røykenbøringen
Thormod Rønning Kvam, en av landets
mest ettertraktede unge festival- og
konsertpianister.

Det startet med en gedigen bløff, ble et
levende industrisamfunn og endte med at 300
arbeidsplasser forsvant etter 117 år. Bli med
på kåseri. Frank Tangen, journalist, forfatter
og formidler, forteller om høydepunktene i
arbeiderhistorien på Tofte. Hør om hvordan
arbeiderne lurte fabrikkledelsen til å bygge
et Folkets Hus, samt sabotasjeaksjonen mot
spritfabrikken under krigen, og om det som
kanskje blir en ny og grønn industrisatsing i
de gamle lokalene. Ca. 40 minutter.
Merk nytt sted: Bokhandleren på Tofte,
Østre Strandvei 5, (700 meter fra fabrikken).
Gratis. Ingen påmelding. Maks. 35 personer.

Søndag 11. oktober kl 13 og 15
Lørdag 17. oktober kl 13 og 15
Søndag 18. oktober kl 13 og 15

En performance tour ved Johanna Zwaig, i
dialog med stedet, kunsten og tiden (30 min.)
Gratis. Ingen påmelding.
Sted: Fellesutstillingen

Søndag 25. oktober
kl 12 og kl 13.30
Finnissage: «Flakkande Røynd»

Søndag 18. oktober kl 12 og kl 14
«Stille flyter Elven»

Etter konserten presenterer
tre kunstnere sine verk på
fellesutstillingen og samtaler
med Kvam: Hvilke linjer kan
trekkes mellom musikken og
kunsten?
Tirsdag i samtale med Ana
Maria Lopez og Katharina Zahl
Fagervik og torsdag i samtale
med Jan Wanggaard.
Dørene åpner kl 18. Konserten
starter kl 19. Billetter kr 250,Påkrevd påmelding, se
kunstrettvest.no
Arrangeres i samarbeid med
Asker kulturhus.
Sted: Fellesutstillingen

Tirsdag 13. oktober kl 19
Torsdag 15. oktober kl 19

Stille flyter Elven
Du åpner ditt trette øye, skuer…
Det blåser, alle tier
Fra mørket til lys… til dag
I denne tid…
Vi kaller det Transformasjon.

«Flakkende røynd» jobber tverrfaglig med
dans, musikk og mote.

«Stille flyter Elven (et maskespill)»
I en serie performanser tar Kristian Ø. Dahl
for seg naturkreftene. Denne gangen rettes
søkelyset mot Tyngdekraften.

Danserne Rannei Grenne og Solveig Styve
Holte, musikerne Anja Lauvdal og Heida
Karine Johannesdottir og designerne
Ida Falck Øien og Harald Lunde Helgesen
utforsker prinsippene for kunst og samarbeid,
inspirert av Merce Cunningham, John Cage
og Robert Rauschenberg. Resultatet er en
liveopplevelse som sitter i kroppen lenge.
Produsent: Margrethe Nandrup Rylander.
dansenettnorge.no

Gratis. Ingen påmelding.
Sted: Fellesutstillingen (15 min.)

Gratis. Ingen påmelding.
Sted: Fellesutstillingen (45. min.)

Søndag 18. oktober kl 13 og kl 15

Søndag 25. oktober kl 15

kunst rett vest 2020

