Avtale
mellom
Bærum kommune og
Vestregionen/Kunst rett vest
Avtalens formål
Vestregionen arrangerer hvert år Kunst rett vest som en del av samarbeidsalliansens prioriterte
aktiviteter. Avtalen regulerer ansvar og oppgaver for Bærum kommune som arrangementets
vertskommune i 2015 , og for Vestregionen.
Avtaleperiode
Avtalen gjelder for perioden november 2014 – desember 2015.
Konseptbeskrivelse
Kunst rett Vest er et arrangement hvor rundt hundre juryerte billedkunstnere og kunsthåndverkere fra
Vestregionen inviterer publikum til sine atelierer og verksteder. Samtidig vises en fellesutstilling hvor
hver av de deltagende kunstnere bidrar med ett verk hver. Fellesutstillingen i 2015 vil finne sted i
Henie Onstad Kunstsenter i perioden 03.09 – 22.09
Gjennom Kunst rett Vest ønsker Vestregionen:
• Å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen
• Å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum
Det etableres en prosjektgruppe med representanter for vertskommunen og Vestregionen. Gruppen vil
ha som mandat å koordinere planlegging og gjennomføring av Kunst rett vest i 2015. Representant(er)
for Hennie Onstad Kunstsenter inviteres til å delta i planleggingen av arrangementet.
Det operative ansvaret ivaretas av prosjektleder ansatt i Vestregionen. Det er etablert et
kulturnettverk, hvor hver kommune er representert med en kultursjef/-medarbeider, som sørger for
kontakt med sine lokale kunstnere, informasjon via kommunenes kanaler og oppfølging av lokale
medier med mer.
For å sikre et faglig høyt nivå, samt å sørge for et mangfold i uttrykk og materialer er det oppnevnt en
fagjury som vurderer alle innkomne søknader.
En faggruppe bestående av tre kunstnere støtter prosjektleder i hennes arbeid, og gir råd og
anbefalinger med sikte på å sikre den kunstneriske profilen og hovedintensjonen med Kunst rett vest.
Kunst rett vest gjøres kjent for publikum gjennom egne nettsider, annonsering og redaksjonell omtale i
utvalgte medier, kommunenes egne informasjonskanaler og –tiltak samt gjennom en
informasjonstrykksak (omtalt som ”informasjonsavis”) som produseres av Vestregionen.
Finansiering
Gjennomføringen av Kunst rett vest i 2015 har en foreløpig budsjettert kostnadsramme
på kr 2 200 000 som finansieres slik:
Vestregionen
kr.
1 000 000
Vertskommunen
kr.
500 000
Eksterne inntekter 1; offentlig støtte,
kr.
500 000
Eksterne inntekter 2; sponsor/annonseinntekter
kr
150 000
Provisjon av kunstsalg
kr
50 000
Partenes oppgaver og ansvar
Vertskommunens ansvar og oppgaver:
• Delta i oppnevnt prosjektgruppe med 2 personer; ansvarlig kommunaldirektør og operativ
samarbeidspartner. I tillegg innkalles relevante ressurspersoner etter behov.
• Inngå kontrakt om leie av utstillingslokale i Henie Onstad Kunstsenter(HOK). Eventuelle
leieutgifter inklusiv belysning til rundt 100 arbeider dekkes av vertskommunen.

•
•
•
•
•
•
•

Bidra med planlegging og gjennomføring av åpningsarrangementet den 3.9.2015, i samråd med
prosjektleder. Utgifter til åpningsarrangementet utover kr 50.000 bekostes av vertskommunen.
Bidra med gjennomføringen av fagseminar for deltakende kunstnere i samråd med prosjektleder.
Organisere innsats for å skaffe eksterne inntekter fra sponsor/annonseinntekter.
Markedsføre Kunst rett vest internt og eksternt gjennom kommunens egne
kommunikasjonskanaler og i lokale medier.
Informere lokalpressen om arrangementet.
Legge til rette for parkeringsplass for inntil 300 biler, samt anvise plass rett i forkant av åpningen.
Stille 10-15 folk/frivillige til disposisjon på åpningsdagen(anslått tid fra 12-20).

Vestregionens prosjektleders ansvar og oppgaver:
• Ivareta budsjett/økonomi, koordinere planlegging, framdrift, gjennomføring og etterarbeid.
• Informere Vestregionens styringsgruppe og politiske utvalg i vertskommunen.
• Søke om offentlig støtte fra Norsk Kulturråd og fylkeskommunene, samt søke støtte fra relevante
private aktører.
• Holde kontakt med og motivere regionens kunstnere fra søkeprosess til gjennomføring inkl.
evaluering.
• Etablere og lede fagjury, kuratorer og montører.
• Ta ansvar for innlevering/utlevering av verk, montering, vakthold og formidling til publikum under
fellesutstillingen
• Ta ansvar for alle avtaler, med unntak av avtale mellom utleier av lokaler til fellesutstillingen og
vertskommunen; for eksempel annonsering, produksjon av trykksaker, inviterte foredragsholdere,
performance/underholdning på åpningsdagen, innleid hjelp og forsikring.
• Gjennomføre tiltak rettet mot pressen regionalt og sentralt
• Ivareta den løpende kontakten mot HOK i hele avtaleperioden
• Produsere informasjonsmateriell og sørge for distribusjon til befolkningen i regionen.
Det vises for øvrig til dokumentet ”Kunst rett vest generelle kriterier for kollektivutstillingen”
( på Vestregionens nettside) og vedtatt Kulturmanifest for Vestregionens kultursamarbeid.
Partenes kontaktpersoner
Hovedkontakt hos vertskommunen vil være kultursjef Trine Bendixen
Hovedkontakt hos Vestregionen vil være Lena Hansson
Asker/Sandvika,
Bærum kommune
Trine Bendixen
Kultursjef

Vestregionen
Nina Solberg
Daglig leder

