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110 kunstnere deltar på Kunst rett vest i 2022
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 Fossekleiva kultursenter i 
Drammen kommune.

De åpne atelierene og fellesutstillingen har tilsammen hatt 223.000 besøk disse
årene. 450 regionale kunstnere har så langt deltatt. I år har vi 12 nye deltager.

Bredde 
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 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.

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 110 kunstnere blitt antatt til årets 
arrangement. En stor takk til årets jury: Anne Siv Falkenberg Pedersen, Kari Anne 
Helleberg Bahri og Geir Harald Samuelsen.

Juryens uttalelse:
Utrykkene ved årets Krv varierer fra tradisjonelt kunstnerisk formspråk til 
dagsaktuelle politiske problemstillinger.  Juryen er glad for stor variasjon og 
egenartet virksomhet i regionen. Vi ser i år større variasjon i teknikker blant 
søkerne og opplever at etablerte kunstnere innenfor en teknikk også utforsker nye 
kunstformer – dette er spennende å se. Krvs oppfordring til stedsspesifikke verk, 
samt tema, ser ut til å inspirere til nye og spennende ideer. Det er over tid blitt 
jobbet aktivt for at Krv skal inkludere tverrkunstneriske prosjekter – noe som nå 
gir uttelling og bidrar til et større nedslagsfelt.

Adkomst – parkering
Buss 91 fra Drammen – brakar.no
Beregn 10 minutters gange fra parkering på åpningsdagen og  
i helgene. Øvrige dager er det parkering på området. Godt skiltet.
0

Café Jebsen
har samme åpningstider som utstillingen. 
Den ukrainske kunstneren Volodymyr Fillippo  viser prosjektet Resirkulering i 
caféen.

Berger museum
Fossekleiva kultursenter og Berger museum har samdrift og felles inngangsdør. 
Når du besøker Kunst rett vest, vil du også få oppleve vakre Berger museum og 
tekstilindustrihistorien til Berger.

Fellesutstilling
Fossekleiva kultursenter, Bergerveien 2, 3075 Berger
9.–25. september · tirsdag–torsdag kl 12–21
fredag–søndag kl 12–17

Inngang og alle arrangementer er gratis. Velkommen!

Kartlenke 
fellesutstilling

Åpning torsdag 8. september kl 19.00

• Offisiell åpning ved Drammens ordfører  
Monica Myrvold Berg

• Prisutdeling til årets Krv-prisvinner

• Musikalsk innslag ved Laupsa lokomotiv

• Vannymfe av Judith Hope

• Songs of Entanglement –dans i fossen ved Solbergs

• Kl 21.10: Beyond Ice – videoprojeksjon på fasaden  
ved Deed/Peter Knudsen

https://www.brakar.no
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Program i fellesutstillingen

Oslofjordens framtid – hvordan blir den?

Workshop – åpen for alle. Ledes av Vibeke Hermanrud

Oslofjord Triennalen er et nyskapende og tverrfaglig 
kunstformidlings prosjekt som vil foregå på kryss og 
tvers av Oslofjorden – i fjorden – og under vann i august 
2023. I 2022 planlegges triennalen, og vi ønsker dine 
innspill og refleksjoner.

Oslofjorden er nær et økologisk vippepunkt som er 
skremmende og vekker angst, avsky og avmakt. Vi 
tror kunst og kunstformidling fra et bredt økologisk 
perspektiv kan bidra til å skape håp og mestring. 
Både praktiske tiltak, aktivitet og refleksjon kan følge 
av bevisstgjøring og ny kunnskap. Dette har vi sett 
gjennom fokus på f.eks plast i havet de siste årene.

Oslofjordtriennalen i samarbeid med Fossekleiva 
kultursenter. Mer info på fossekleiva.no

Onsdag 14. september kl.18-20

Billedkunst som figurteater

Foredrag ved dr.art. Anne Helgesen som vil presentere 
noen av de berømte figurteatereksperimentene som 
ble utført av modernismens store bildekunstnere: 
Pablo Picassos Parade, Alfred Jarrys Kong Ubu, den 
italienske futuristen Fortunato Deperos Il balli plastici, 
Oscar Schlemmers Triadische Ballett og Paul Klees 
hanskedukker.

Helgesen trekker også inn norske bildekunstnere som 
Per Krohg, Gustav Lærum og Olaf Gulbransson, som 
brukte sin bildekunst for å lage eksperimentteater på 
kabareten Chat Noir i Kristiania, samt Alf Lundeby som 
skapte modellteater sammen med en krets av maler på 
Lillehammer.

Arrangør: FiguriFossekleiva (FiF)

Onsdag 21. september kl. 18.30

Stunttegning ved Runi Langum

Opplev Runi Langum når hun stunttegner etter modell 
ved dammen. Varighet 20 min.

Søndag 18. og 25. september kl 14

Omvisninger

Kunstformidler Tale Henriksen tar deg med på en 
40 min. vandring i fellesutstillingen.

Søndag 11. , 18. og 25. september kl 13 og kl 15

NonStop

Kunstverksted for barn
Veiledere: Mari Lassen B Kamsvaag og Thomas 
Bergsten
Påmelding: post@fossekleiva

Tirsdag 13. og 20. september kl.17.30–19.30

Utendørs konsert med EKKS

Groove-inspirert musikk med referanser til blant annet 
Sonny Rollins og Lage Lund. Bandet har nylig spilt på 
Kongsberg Jazzfestival og SALT.
Joscha Ernst, tenorsax
Markus Kaardal, gitar
Nichlas Sim, kontrabass
Mattis Teigen-Kolerud, trommer

Torsdag 15. september kl. 19

Alt det som renner

Performance ved Johanna Zwaig
En refleksjon rundt vann og alt det som renner, midt i en 
klimakritisk tid.
Det blir tekst, lyd og handling. Varighet 20 min.

Onsdag 21. september kl 18. 

POST MORTEM med Demo

Demo-kollektivet presenterer: Post Mortem, en VR-
opplevelse der du som publikummer møter utfordrende 
moralske valg i en virtuell etter-døden-tilværelse. 

Når et valg tas, velges samtidig noe annet bort. Alle 
valg går på bekostning av noe annet, og konsekvensene 
av dette er ikke lett å forstå fullt ut. Vi etterlates i 
usikkerhet og former våre liv så godt vi kan i blinde.

Kollektivet består av ungdom mellom 16 til 23 år, 
som arbeider med tegning, digital modellering, 
komponering, historiefortelling, design og 
programmering. De veiledes av profesjonelle kunstnere 
gjennom kompetansesenteret til Interkultur i Drammen. 
interkultur.no/prosjekter/demo/

I Berger museum 8.–11. september

EBRU-maling for store og små

Lag flotte malerier i vann og bli med å bidra med å 
pynte Globusfestivalen med vakker ebrukunst! 
 
Ebru er en tradisjonell tyrkisk kunstart der du maler 
direkte på overflaten av vann i et grunt brett.
Fargene vi bruker er utvunnet fra planter og jord og 
er helt naturlige. Kunstverkene tørkes av workshop
holder Havva Ince, som sørger for at de blir med å 
dekorere Globusfestivalen på Knutepunkt Strømsø. 

Lørdag 10. og søndag 11. september kl. 12–15  

Alle arrangementer er gratis. Oppmøte ved inngangen.

Konsert/performance med Thomas Gunerius 
Bergsten og Mari Lassen B Kamsvaag.

Søndag 11. september kl 14

Klanger fra Turbinrommet

https://fossekleiva.no
http://interkultur.no/prosjekter/demo/
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kunst rett vest 2022

Hilsen fra Drammens ordfører Monica Myrvold Berg 

Kunst rett vest er Norges største regionale satsning på billedkunst og kunsthåndverk og vi er 
glade for at Drammen kommune igjen er vertskap for denne fellesutstillingen.  Kunst rett vest er 
et kulturpolitisk samarbeid mellom 7 kommuner som ligger vest for Oslo, og har etablert viktige 
nettverk mellom kommunene og ikke minst mellom deltakende kunstnere. I tillegg til å løfte frem 
de profesjonelle kunstnerne, står kunstens ytringsdimensjon og samfunnsbyggende kraft sentralt i 
Kunst rett vest.
 
Fellesutstillingen er juryert av anerkjente kunstnere og setter en høy standard. I tillegg til den store 
fellesutstillingen med over 100 kunstnere, åpner de samme kunstnerne sine atelierer for publikum. 
Over to helger blir man gitt en unik mulighet til å bli bedre kjent med de ulike kunstnere og deres 
kunstneriske prosjekter.
 
Temaet for årets utstilling er vann – og det gir et flott utgangspunkt til fellesutstillingen som blir 
vist på Fossekleiva kultursenter på Berger i Drammen kommune. I den nedlagte tekstilfabrikken 
fra 1889 settes samtidskunsten inn i en historisk ramme. Fossekleiva kultursenter er i dag et 
levende produksjons- og visningssted for kunst, og området rundt er egnet til opplevelsesturer i et 
spennende kulturmiljø. 
 
Drammen kommune ønsker alle velkommen til Fossekleiva Kultursenter og årets Kunst rett vest!

Barnas egen Vannkunst

Barnehagebarna i Drammen har laget 
installasjoner i vann

Verkene vises 8.–25 september på:
Bibliotek og Knutepunkt i Svelvik
Knutepunktene på Strømsø og Åskollen
Innbyggertorgene på Bragernes og i Mjøndalen

Vann-verk

Tekstilvirksomheten på Berger var basert på tilgangen til vann. Dammene og fossen skaffet kraften 
industrien trengte og nærheten til havet var essensielt for transport av råvarer og ferdige produkter. 

Vann er et relevant tema sett i lys av dagens klimakrise, med tanke på mat- og energiforsyning, og 
plastforsøpling. Vann og hav står sentralt i FNs bærekraftsmål.

Vann binder steder, land og kontinenter sammen. 
Flere av årets deltagere har svart på vår oppfordring om å produsere temporære stedsspesifikke verk 
hvor vann er tema. Disse finner dere i utstillingen, på og ved dammen, i arbeiderboligen og vaskehuset.  
Pris-/verkslisten gir deg kart med oversikt. bit.ly/krv-vannverk

Globuskonferansen 2022 – Forbilder 

Fredag 23. september kl 10–15 på Union Scene, Drammen
For billetter: globusfestivalen.no

Konferansen fokuserer på mangfold i kulturlivet. Årets tema er «forbilder» 
med bidrag fra Kadafi Zaman, Neda Alaei, Sandeep Singh, Rommen Scene, 
TrAP og Kulturrådet, Det Norske Teateret (Rommen Scene med Spire-
prosjekt), Demo m.fl. interkultur.no

https://www.kunstrettvest.no/soknad-2022/vann-verk/
https://globusfestivalen.no
http://interkultur.no

