
4

Torsdag 16. september kl 16–19
I samarbeid med Bizzy og Demo Drammen inviterer vi ungdom 16–19 år til et eget 
ungdomsarrangement i fellesutstillingen. Det blir omvisning i utstillingen og 
kunstaktiviteter/workshops for og av ungdom. 

Mer informasjon: se Bizzy-appen og kunstrettvest.no 

Lørdag 18. og 25. september kl 13 og 15
Gratis omvisninger i fellesutstillingen begge lørdager.  
Vår kunstformidler tar deg med på en 45 min. vandring i fellesutstillingen.

Familiesøndag 19. og 26. september 
På søndager blir det morsomme og hyggelige aktiviteter for barn og familier i 
fellesutstillingen. Vi arrangerer kunstverksteder for barn og voksne.

BUA Lier kommer med utlån av sykler og annet sport og aktivitetsutstyr. 
Sykkelturer i området for den nye Fjordbyen. 

Det blir en enkel cafe, men dere må gjerne ta med piknikkurven og et teppe om 
det er fint vær.

Søndag 19. september kl 14
Offisiell åpning av Fjordbyens første byggverk; det permanente kunstverket  
YOU ARE HERE NOW av Milo Laven. Kunstneren vil være tilstede. Sted: Odden, 
ved nye sykehustomta på Brakerøya. Mer informasjon se lieropplevelser.no

Søndag 26. september vises en utstilling med elevarbeider fra Lier kulturskole. 
Musikalske innslag og overraskelser. Workshop med kunstlærere fra 
kulturskolen.

STEDSPESIFIKKE KUNSTPROSJEK TER  
PÅ STORE GILHUUS GÅRD 

Vi utlyste i år produksjonsmidler til stedspesifikke prosjekter, kunstverk 
som lages spesielt for bygningene på gården eller knytter seg opp imot 
Gilhusbukta og den planlagte Fjordbyen. 6 kunstnere produserer nye 
kunstverk på Store Gilhuus gård og vil bidra med ulike aktiviteter rettet mot 
publikum på fellesutstillingen.

Naturskapt og Menneskeskapt av Cathrine Finsrud

Prosjektet er del av en kunstnerisk biotop av strandlinja der 
Fjordbyen kommer. Hun dokumenterer plantelivet fra området i ulike 
trykketeknikker. I tillegg til botaniske kontakttrykk skal hun nå arbeide 
med cyanotypi og polymer-etsning på stedet. 

Drop-in workshop: På torsdagene 16. og 23. sept.  
og helgen 18. og 19. september vil det være tilrettelagt 
for publikum å lage sitt eget cyanotypi. 

Fisk som slår rot  
av Anne-Britt Rage, Christel Fetzer og Radwan Zanhar

Kunstnergruppen har over tid jobbet med akvaponi-installasjoner 
hvor spiselige vekster dyrkes i vann med fisk som bidrar til næring til 
plantene. «Fisk som slår rot» er en installasjon for utprøving, innsamling 
og arkivering av ny og gammel kunnskap som kunstnerne bygger 
opp i dialog med landbruksmiljøer i Lier og andre steder. Den nære 
beliggenhet ved Drammenselva og Lierelva, som er blant Norges beste 
sjøørretelver og Drammensfjorden og brakkvannsområdet i Fjordby-
området gjør dette til et spennende område for et slikt tverrfaglig kunstprosjekt.

Kunstnere vil være tilstede i utstillingen begge helger,  
Drop-in workshop 18. og 19. samt 25. og 26. september. 

Kunstnersamtale – Yola Tsolis i samtale med Anne-Britt Rage og  
Radwan Zanhar torsdag 23. september kl 18.30–19.30

Kanskje finner jeg en åker
Performance tour ved Johanna Zwaig 

Zwaig vil her gå i dialog med stedet, kunsten og tiden, gjennom tekst, 
objekter, en handling og en sang. Varighet 30 min.

Torsdag 23. september kl. 15.30 og 18 

Mending av Pernille Rosfjord

Det er en tid for alt.
Nå er det en tid for reparering.
Jeg plukker plastkanner funnet i eller ved sjøen. 
Jeg skjærer ut deler, borer hull og syr sammen delene til et fjell. Et fjell 
av plast. 
Det er som om jeg mediterer mens jeg jobber. 
Jeg opplever tilstedeværelse og ro. 
Jeg reparerer og blir samtidig reparert. 

Pernille Rosfjord er tilstede 25.–26. september
Lag smykker og andre gjenstander av plastrester:  
Drop-in workshop søndag 26. september

Once upon a time av Mia Gjerdrum Helgesen

Helgesen har invitert ungdom til å være med i sin kunstneriske prosess, 
hvor hun sammen med dem, maler og risser inn i store finérplater med 
utgangspunkt i egne følelser. – Det å jobbe med treverk og risse inn blir 
for meg som mine egne nervetråder blir speilet direkte ned i treverket 
sier kunstner Mia Gjerdrum Helgesen.

Håp i en gammel genser av Daina Deksne-Gundersen

Verket vil vise skjønnheten i naturlige fibre, som til slutt blir en del av 
jordens naturlige kretsløp - ikke til mikroplast. En påminnelse om å velge 
naturlige fibre og kvalitet, noe som gir klærne verdi og et langt liv. 

Deksne-Gundersen vil holde en workshop for barn der 
de på utradisjonelle måter «maler» abstrakte bilder 
med naturfarger på akvarellpapir.  
Drop-in workshop søndag 26.september

Program i fellesutstillingen

https://www.kunstrettvest.no
https://lieropplevelser.no

