
Åpningsprogram søndag 12. september

Av hensyn til Covid 19 arrangerer vi to 
åpninger, den første blir kl 12–14.30 
og den neste er kl 15–17. Det er plass 
til inntil 200 personer pr. åpning/kohort 
og det kreves forhåndspåmelding. Her 
melder du deg på åpning 1 og åpning 2

Program for begge åpningene:

• Offisiell åpning ved Liers ordfører 
Gunn Cecilie Ringdal

• Kunstnerisk innslag ved Nils Bech 

• Prisutdeling: Årets Kunst rett vest 
priser overrekkes 

• Torgeir Finnerud, daglig leder Eidos 
eiendomsutvikling

Åpningene foregår utendørs. Vi forholder oss til enhver tids gjeldende 
smittvernregler. Det kan bli rift om billettene, så om du er påmeldt og 
likevel ikke kan komme, oppfordrer vi deg til å følge samme link for 
avmelding, slik at plassen blir ledig til andre.
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105 kunstnere deltar på Kunst rett vest i 2021

Hver høst siden 2007 har rundt hundre juryerte kunstnere fra Vestregionen, 
nå 7 kommuner vest i Viken, invitert publikum til sine atelierer og verksteder. 
Samtidig har det vært arrangert en stor fellesutstilling med ett verk av hver av 
kunstnerne. Utstillingen har ambulert, og er i år på Store Gilhuus gård, i tiden  
12.–26. september 2021. 

De åpne atelierene og fellesutstillingen har tilsammen hatt 210.000 besøk disse 
årene. 436 regionale kunstnere har så langt deltatt. I år deltar 15 debutanter.

Kvalitet

For å sikre et faglig høyt nivå, samt å sørge for et mangfold i uttrykk og 
materialer, er det oppnevnt en fagjury. Av 178 søknader, er 107 kunstnere blitt 
antatt til årets arrangement. En stor takk til årets jury: Anne Siv Falkenberg 
Pedersen, Kari Anne Helleberg Bahri og Geir Yttervik.

Bredde 

Bredde i uttrykk og materialer kjennetegner Kunst rett vest. Fellesutstillingen 
viser installasjoner, skulpturer, videoverk, keramikk, porselen, kunstbøker, 
smykker, tekstil, performance, foto, maleri, grafikk, tegning, akvarell mv. 
Kunst rett vest ønsker å vise hva regionens utøvende kunstnere produserer 
og gi publikum et innblikk i deres hverdag på atelierene. Vi håper publikum, 
kommuner, gallerister og kuratorer verdsetter kvaliteten i arbeidene og kjøper, 
engasjerer, gir utstillingsplass mv. til regionens kunstnere og på den måten 
bidrar til å styrke kunstnernes økonomi. Årlig omsettes det verk for rundt en 
million kroner under Kunst rett vest.

Mat og drikke

Nyt gjerne egen piknikkurv i parkområdet og på tunet.  
Om koronarestriksjoner tillater blir det enkel café i helgene. 

Fellesutstilling
Store Gilhuus Gård, Gilhusveien 6, 3426 Gullaug, Lier

12.–26. september 2021
Åpningstider: Tirsdag–søndag kl. 12–17, torsdager til kl 19 

Gratis inngang – salgsutstilling

Velkommen til åpning av Kunst rett vest 2021

Fellesutstilling vises i år på Store Gilhuus gård. Gården har et vakkert hovedhus 
i sveitserstil, med sidebygninger, stor låve, stabbur, tun og have. Lier kommune 
har nylig overtatt gården, som ligger innenfor planområdet til Fjordbyen. 
Vi håper Kunst rett vest blir den første i en rekke av spennende kunst- og 
kulturarrangementer på gården; Fjordbyens fremtidige kulturarena?

Adkomst og parkering

På åpningen og familiesøndagene skilter vi til en stor parkerings-
plass like syd for gården. Øvrige dager er det parkering bak låven.

Gilhus bussholdeplass er rett ved gården og fra Husebygata 
bussholdeplass er det 4.min. gange. brakar.no og ruter.no

Kartlenke 
fellesutstilling

https://pameldinger.no/e/hhmlgm
https://pameldinger.no/e/vaevoo
https://www.brakar.no
https://ruter.no

