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– en kunstrunde i 15 kommuner

110 
åpne 

atelierer

– en kunstrunde vest i Viken
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KUNST RETT VEST

Kunst rett vest (Krv) er en årlig kunstrunde, hvor drøyt hundre juryerte kunstnere i 
kommuner vest i Viken 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.

Siden starten i 2007 har 436 kunstnere deltatt og det er til sammen registrert  
210.000 besøk i atelierer og på fellesutstillingene.

FORANKRING OG BAKGRUNN

Kunst rett vest ble initiert av og har blitt driftet av Vestregionen, et frivillig 
strategisk samarbeid mellom kommuner rett vest for Oslo, samt Akershus- og 
Buskerud fylkeskommuner. Regionen har rundt 450.000 innbyggere. Kunst rett 
vest er etablert som et løpende årlig arrangement. Det var Vestregionens største 
satsning innen kulturfeltet og trekkes frem som Vestregionens mest vellykkede 
prosjekt. Inspirasjon til modellen for arrangementet er hentet fra de sydsvenske 
kunstrundene. I forbindelse med sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner 
ble Vestregionen nedlagt januar 2019, men Krv ble besluttet videreført med ansvaret 
for organiseringen lagt til Bærum kommune. 

Arrangementet drives videre av de samme kommunene (Asker, Bærum, Lier, 
Drammen, Hole, Ringerike, Modum, Øvre Eiker, Krødsherad og Sigdal, med unntak av 
tidligere Sande kommune), samt Viken fylkeskommune. 

Arrangementet er støttet av Kulturrådet.

13.100 besøk ble registrert totalt, hvorav 2.100 
var på fellesutstillingen og 11.000 i de åpne 
atelierene. Det ble solgt kunst for drøyt 1 million 
kroner. 110 juryerte kunstnere deltok, av disse 
var 14 nye deltagere. 184 søkte deltagelse.

Asker var vertskommune i 2020 og felles-
utstillingen ble vist på Lageret Studio på Tofte i 
tidsrommet 10.–25. oktober.  
Helgene 17.–18. og 24.–25. oktober holdt 
kunstnerne åpent for publikum.
 

NØKKELTALL 2020 
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MÅL

Gjennom Kunst rett vest ønsker vi å:
• å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen
• å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum

VERTSKOMMUNE 

Kommunene Asker, Røyken og Hurum ble i 2020 slått sammen til den nye 
storkommunen Asker. Fellesutstillingen inngikk i Kulturåret 2020 og understøtter 
satsningen på kunst og kultur i Asker kommune. For Tofte var arrangementet en fin 
anledning til å markedsføre tettstedet med nytt innbyggertorg og lokale aktører. 

Hele 5 ganger har Asker vært vertskommune for Krv, medregnet første gang i 
Slemmestad i 2007 og nå sist på Tofte i 2020. 

FELLESUTSTILLING PÅ LAGERET STUDIO PÅ TOFTE

Fellesutstillingen ble i år vist på Lageret Studio, en del av den nedlagte cellulose-
fabrikken til Statkraft på Tofte, lengst ut på Hurumlandet. Lokalene drives av Trine 
Thorsen og er Norges største dagslys fotostudio på drøyt 1000kvm. Gjennom lange 
vindusrekker flommer dagslyset inn i store åpne rom. Siden hovedtyngden av 
verkene er to-dimensjonale og det var relativt lite veggplass, måtte vi bygge og låne 
lettvegger for anledningen. Roger Høyer hadde ansvar for monteringen av verkene.

Retningslinjene for Covid-19 ble strammet inn like før arrangementsperioden. 
Krvs åpning, som ofte har huset 1000 gjester, ble rask omgjort til 4 etterfølgende 
åpninger lørdag 10. oktober, hver med maks. 50 gjester og hvor påmelding var 
påkrevd. Askers ordfører Lene Conradi og Hilde Eriksen, senior kulturrådgiver fra 
Viken fylkeskommune åpnet utstillingen. Jurymedlemmene Sverre Gullesen og Geir 
Yttervik delte ut debutantpris (nytt av året) til Fredrick Arnøy og Krv-prisen til Lillan 
Eliassen, som hver fikk kr 10.000. Musikalsk innslag var ved Kristian O. Lindberg og 
Kristin Skau. Fanfare ved inngangen var ved Røyken Vokalensemble.
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Et rikt dag-for-dag program ble presentert i informasjonsavisen og på nettsiden, 
samt som eventer på FB. 

Kunstner Trine Wester hadde 6 omvisninger for publikum i helgene.  
Tom Atle Bordevik dokumenterte omvisningen https://vimeo.com/471882635 og 
han produserte en stemningsfull film fra åpningen og dagen etter https://vimeo.
com/470567433.

Vi viste 4 performance med Johanna Zwaig og med Kristian Øverland Dahl, artist 
talk med Jan Wanggaard, konsert med Thormod Rønning Kvam og påfølgende 
kunstnersamtale med ham, Jan Wanggaard og Katharina Zahl Fagervik.  
«Flakkande røynd», kombinerer dans, musikk og mote og gav en performance/
danseoppvisning, produsert i samarbeid med dansenettnorge.

Frank Tangen hadde 6 kåserier om industrihistorien på Tofte, samt to omvisninger i 
kunstnerkirken på Holmsbu. Holmsbu billedgalleri holdt åpent i oktober forbindelse 
med Krv.

Vi samarbeidet med Bokhandleren i Tofte sentrum som produserte konserten 
«– en hyllest til Arild Nyquist» og var vert for noen av kåseriene. På bygdekinoen 
ble kunstfilmen «Kunstneren og tyven» satt opp. Vi viste til 18 spisesteder på 
Hurumhalvøya i informasjonsavisen. 

5. klassetrinn på skolene på Hurum fikk omvisning på fellesutstilling. Visuell kunst-
elvene på Asker kulturskole viste en utstilling med tema «Havet» på Gamle Folkets 
Hus på fabrikkområdet.

Inngang til fellesutstillingen og alle aktivitetene med unntak av konsertene og 
kinoen var gratis. 

Grunnet covid 19 ble det ikke arrangert seminar i 2020. 

https://vimeo.com/471882635
https://vimeo.com/470567433
https://vimeo.com/470567433
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FOKUS PÅ DIGITALE VISNINGER

Kunst rett vest hadde ikke noe tema i år. Foruten å fremme Hurumhalvøya og 
Tofte, valgte vi å rette fokus på digital visning av kunsten, i en tid da det var 
usikkert i hvilken grad man kunne møtes fysisk og om det var tilrådelig å arrangere 
fellesutstillingen og åpne atelierer. Alt i alt var vi heldige og hadde en luke før Norge 
ble ytterligere nedstengt. 

SIDEPROSJEKTER I KOMMUNENE

Asker

Asker kommune inviterte, i samarbeid med Trafo Kunsthall og Krv, noen av Askers 
mest profilerte kunstnere til utstillingen Den nye normalen. Trafo Kunsthall sto 
som kurator og arrangør. Utstillingen ble vist på Galleri Dikemark under Kunst rett 
vest. Medvirkende var: Anne Kathrine Stangeland, Bjørn Carlsen, Bjørn Krogstad, 
Bjørn Ransve, Ida Lorentzen, Karen Bye, Magne Furuholmen, Solveig Aalberg og Ulf 
Nilsen.

Bærum

Samtlige 32 Bærumskunstnere ble presentert hver sin dag på ny FB-side «Kultur 
i Bærum». Innleggene var skrevet av Ina Skarpodde og Hilde Rognerud, to av 
kommunes kulturkonsulenter med kunsthistorie som fag. Tiltaket ble meget godt 
mottatt. Kulturnettverket oppfordres, om mulig, til å gjøre lignende grep for sine 
deltagere.

Bærums ordfører hadde tradisjon tro mottagelse for de antatte Bærumskunstnerne 
i forkant av arrangementet. Dette ble lagt til Bærum kulturhus i forbindelse med 
utstillingen til Wenche Gulbrandsen.

Kunst i Bevegelse - Live! - en digital, interaktiv utstilling av kinetisk kunst i sann-tid. 
Utstillingen ble utviklet som et svar på corona-stengte utstillinger. Den var initiert 
av Glen Farley, ble fysisk vist i kjelleren på Gyssestad gård, men verkene kunne 
aktiveres fra alle med tilgang til internett. www.kunstibevegelse.no

Lier

Prosjektet Naturskapt og menneskeskapt av Cathrine Finsrud Stustad, tok 
utgangspunkt i strandlinja ved Gilhusbukta. Hennes trykk, preget av vekstene i og ved 
vannet, ble stilt ut i naturen i dette området. Skoleklasser og barnehager ble invitert 
til kunst-verksted. Resultatet ble vist i konteinerne ved Gilhusbukta under Krv.

https://kunstibevegelse.no
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ORGANISERING

Lena Hansson er ansatt i 100 % stilling som leder for Kunst rett vest, under Kultur og 
samarbeid i Bærum kommune. Hun er utdannet industridesigner, har en MA i ledelse 
fra BI og bl.a. 17 års erfaring som glasskunstner ved Hadeland Glassverk.

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 Rigmor Stenvik, Grethe Utvei, Hilde Nygaard Ihle, 
Hilde Wahl fra Asker kommune og Lena Hansson. Driver av Lageret Studio Trine 
Thorsen og Hilde S. Krosby, leder av innbyggertorget på Tofte deltok etter behov. Det 
ble avholdt månedlige møter, fysiske møter da det lot seg gjøre og på Zoom da det 
var tilrådt. Forøvrig vises det til årlig avtale mellom vertskommunen og Krv.

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. 
Grunnet Covid-19 hadde Kulturnettverket hadde kun ett fysisk møte i 2020, hvor 
informasjonsaviser og bokmerker ble delt ut. Øvrig kontakt skjedde løpende via 
e-post. 
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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

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 er som oftest kunstnernes egne 
verksteder og atelierer. 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. 

Det søkes med min. 2 og maks. 4 verk. Juryen velger ut ett verk 
fra hver kunstner, som vises på fellesutstillingen.

Årets jury besto Sverre Gullesen, Cathrine Rasmussen og Geir 
Yttervik.

Vi mottok 184 søknader. 110 kunstnere ble antatt. Av disse var 95 
medlemmer av kunstnerorganisasjoner (71 NBK-medlemmer, 
21 NK-medlemmer og 3 FFF). 4 kunstnere var med gyldig grunn, 
forhindret for å holde åpent atelier.
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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 et viktig 
markedstiltak. Avisen hadde et opplag på 61.300 eksemplarer. Den ble 
distribuert som innstikk til de største lokalavisene i regionen: Asker 
& Bærums Budstikke, Drammens Tidende, Ringerikes Blad, samt Røyken 
og Hurum Avis. Avisen ble i tillegg distribuert til alle husstander i gamle 
Asker kommune. Og den ble lagt ut på bibliotek, servicetorg, cafeer mv. i 
kommunene, i den grad dette var mulig i år.

I 2020 trykket vi 1.000 prislister, 600 papirskilt (skilting til atelierer), 5.000 
bokmerker (distribuert på kommunens bibliotek mv.), informasjonsplakater 
til fellesutstillingen og 4 store bussplakater til busstasjonen i Sandvika. 
Invitasjoner ble sendt digitalt.

Smittevern

Alle kunstnerne fikk A3-plakater med informasjon om smittevern 
til oppheng ved inngang til deres atelierer. Vi printet ut A4-lister for 
registrering av besøk og utstyrte kunstnerne med håndsprit og munnbind.

Filmer og 360 graders digital omvisning

I tillegg til Tom Atle Bordeviks to filmer, produserte Graf AS en 360 graders 
digital omvisning (ny kamera-teknologi), hvor man kan gå igjennom hele 
utstillingen punkt for punkt, med mulighet for å zoome seg inn på verk og 
med linker til tekster til prisvinnerne mv.  
https://www.kunstrettvest.no/digital-omvisning/ 

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

https://www.kunstrettvest.no/digital-omvisning/
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Nettsider og Facebook

Digitalt søknadsskjema og evalueringsskjema blir løpende oppdatert og fungerer 
tilfredsstillende.

Google-maps med henvisninger til fellesutstillingen, samtlige åpne atelierer 
og kontaktinformasjon med linker til kunstnernes nettsider er tilgjengelig på 
hjemmesiden, kunstrettvest.no

11 nyhetsbrev ble sendt i 2020. Besøk på både nettsiden og Facebook viser stigende 
kurver. Facebooksiden, https://www.facebook.com/kunstrettvest/, har drøyt 3500 
følgere.

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 i det siste.

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

BESØKSTALL OG SALG

Det var lenge usikkerhet rundt begrensninger for arrangementet grunnet 
Covid-19. Vi planla «as is», men kjøpte håndsprit, munnbind, trykket plakater og 
registreringslister til kunstnerne. Ingen smitte ble registrert. Største endring var 
begrensningene på selve åpningsdagen. Vi registrerte langt flere besøk pr. atelier 
enn i 2019. Folk var sultne på kunstopplevelser.

13.100 besøk ble registrert totalt, hvorav 2.100 var på fellesutstillingen og 11.000 i 
de åpne atelierene. Det gir et snitt på103 pr. atelier(mot 60 i 2019), med variasjon fra 
0–360 besøk. 

https://www.facebook.com/kunstrettvest/


10

Det ble i alt solgt verk for 1.021.300 kr under Kunst rett vest. 46 verk (hvorav 28 
kopper) for totalt kr 121.300 ble solgt på fellesutstillingen. Kr 900.000 er salg direkte 
fra atelierer. Alt salg foregår direkte mellom kunstner og selger og Kunst rett vest tar 
derfor heller ikke provisjon av salget.

Økonomi

Inntektene og utgiftene for 2020 var totalt 2.732.643. Tidligere avsatte fond er da 
inntektsført og årets overskudd overføres til fond for bruk til senere år.

Kommunenes bidrag var på 1.27 mill. kroner. Viken fylkeskommuner bidro med kr 
300.000, tilsvarende tidligere kontingent i Vestregionen. Videre bidro de med kr 
168.000 (Afk) og kr 250.000 (Bfk) i støtte fra kulturmidler og på nivå med tidligere år. 
Støtte fra Kulturrådet var på kr 200.000. 

Vertskommunebidraget var på kr 0, men Asker dekket kostnader til leie av lokalene 
og brukte mer ressurser enn normalt til vertskap/vakthold (registering av 
besøkende for smittesporing og vask). 

Vederlag ble innført i 2020, i henhold til Lov om vederlag for kunstvisning. I samråd 
med ledere av Buskerud Bildende Kunstnere, og Bildende Kunstnere i Bærum, Asker 
Bildene kunstnere, Viken NK og FFF gikk vi for en flat sum a kr 1.850 pr. kunstner. 

STYRKET KONTAKT KUNSTNERNE SEG I MELLOM OG 
MELLOM KUNSTNERNE OG KOMMUNENE

Kunstnerne melder at de mottar forespørsler om oppdrag, får tilbud om 
utstillingsplass, har salg etc. i etterkant av arrangementet. Regionens kunstnere tar 
initiativ til nye samarbeidsprosjekter seg i mellom. 

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. Kunstnernes innstilling 
til Kunst rett vest er gjennomgående svært positiv.  

Kunst rett vest 2021 og fremover

Vestregionens styringsgruppe, 15 ordførere og 2 fylkesordførere, vedtok på 
generalforsamlingen 9.5.2019 at Kunst rett vest skal videreføres. Bærum kommune 
påtar seg ansvar for å tilrettelegge for videre reigionsamarbeid, inklusiv Kunst 
rett vest-arrangementet, inntil en evt. ny samarbeidsplattform for kommunene 
vest i Viken kommer på plass. En arbeidsgruppe bestående av representant fra 
fylkeskommunen, ordfører, kultursjef, kunstnerrepresentanter og leder for Kunst 
rett vest, vil vurdere behov for å revidere konseptet mht organisering og finansiering.

I 2021 blir Lier for første gang vertskommune. Fellesutstillingen vil bli vist på Gilhus 
Gård ved Lierstranda og knyttes til stedsutviklingsprosjektet Fjordbyen Lier og 
Drammen.
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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 vest i Viken
• 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
• 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 210.000 besøk i 
atelierer og på fellesutstillingene.

• 436 regionale kunstnere har deltatt


