
Vestfossen Kunstlaboratorium

• Senter for samtidskunst i gamle Vestfos 
Cellulosefabrik (1886-1970)

• Startet av kunstneren Morten Viskum i 2003

• Organisert som en ideell stiftelse driftet med støtte 
fra Kulturdepartementet, Buskerud fylkeskommune 
og Øvre Eiker kommune

• Består av over 2 500 m2. Hovedbygningen m/kafé, 
Utstillingshallen, Galleri Star, formidlingsrom, 
konferanserom, kontorer og gjesteatelier. 

• Sesongåpent fra mai til oktober, men jobber mot 
helårsdrift i deler av bygningen.



Sesongåpningen 2019
ved kultur- og 

likestillingsminister 
Trine Skei Grande



Statsminister Erna Solberg på atelierbesøk i Ghana. 
Tipser om hans verk på Vestfossen på sin Instagram!



Utstillingsprogram 2019



Hovedbygningen:
KUBATANA - En utstilling med afrikanske samtidskunstnere
Kuratert av Kristin Hjellegjerde



Utstillingshallen:
NATURA MORTA
Christer Glein



Frits Thaulow
Fra Aften i Audenarde til 
Sommeraften i Hokksund



Sparebankstiftelsen DNB Kunstgave 
til Vestfossen Kunstlaboratorium 

2018–2020

«Kunstgaven gis til en kunstinstitusjon over en 
treårsperiode til produksjon av ny kunst, fortrinnsvis av 
kunstnere bosatt i Norge. Kunsten kan blant annet være 
av temporær karakter, vises i det offentlige rom eller 
innlemmes i institusjonens samling. Kunstgave-
prosjektene skal formidles til publikum og dokumenteres 
for ettertiden. Kunstgaven ble opprettet i 2011. Første 
mottaker var Henie Onstad Kunstsenter. I perioden 2015 
til 2017 ble midlene gitt til Punkt Ø. Fra 2017 ble det 
mulig for alle kunstinstitusjoner å søke om Kunstgaven.»



Filosofi / misjon: 
Kunst for alle!
• Vise kunst av høy kvalitet og stor bredde, men 

med en lav terskel. 

• Alle skal ha tilgang på kunst og kultur i et bredt spekter, uavhengig
av hvilket samfunnslag man kommer fra eller hvor i landet man bor. 

• Legge til rette for viktige frie ytringer, også
gjennom visuelt språk. 

• Kunst som en viktig del av barns utvikling. 

• Verdiskaping for lokalsamfunnet og samfunnet generelt



• Stiftelsen ARENA Vestfossen
• Misjon: Produksjon av samtidskunst og læring i ulike 

kunstuttrykk
• Kunstneratelierer, Øvre Eiker kulturskole, Makerspace & 

Innovation Center og gjesteatelier for kunstlaboratoriet

• Stiftelsen Vestfossen Kunstlaboratorium
• Misjon: Visning og formidling av kunst til 

publikum
• Utstillingslokaler, kafé, formidlingsrom, 

konferanserom og kontor

Kulturhovedstaden Vestfossen i Øvre Eiker

Tilsammen utgjør kunstnerisk virksomhet over 10 000 m2  i en og samme fabrikk i Vestfossen!

• Kunstneratelierer



KUNSTLAB 2.0

HOVEDMÅL: 
VKL ønsker å bruke digitalisering og ny 
teknologi til å utvikle nye produkter og nye 
måter å vise VKLs utstillinger på, for å nå et 
større publikum og et yngre publikum. 

• Interaktiv 3D-fremvisning av utstillinger
• VR (virtual reality) av utstillinger
• Digital formidling av Vestfossens industrihistorie
• Demoløsning av AR (augmented reality) eller QR-koder med demo 

av virtuell skulpturpark 
• Opplegg med bruk av VR-teknologi i Den kulturelle skolesekken
• Spillopplevelse av galleriet
• Galleriet som spillbart kart i dataspill



Fremtidsvisjoner

• Helårsdrift og kompetansesenter

• KUNSTLAB 2.0 
- Publikumsutvikling
- Ny teknologi / digitalisering
- 3D / VR / AR / QR
- Virtuell skulpturpark
- Virtuell formidling av industrihistorie
- Gaming


	Vestfossen Kunstlaboratorium
	Sesongåpningen 2019�ved kultur- og likestillingsminister �Trine Skei Grande
	Statsminister Erna Solberg på atelierbesøk i Ghana. �Tipser om hans verk på Vestfossen på sin Instagram!
	Utstillingsprogram 2019
	Hovedbygningen:�KUBATANA - En utstilling med afrikanske samtidskunstnere�Kuratert av Kristin Hjellegjerde
	Utstillingshallen:�NATURA MORTA�Christer Glein
	Frits Thaulow �Fra Aften i Audenarde til Sommeraften i Hokksund 
	Sparebankstiftelsen DNB Kunstgave �til Vestfossen Kunstlaboratorium �2018–2020�
	Filosofi / misjon: �Kunst for alle!
	Lysbildenummer 10
	KUNSTLAB 2.0��HOVEDMÅL: �VKL ønsker å bruke digitalisering og ny teknologi til å utvikle nye produkter og nye måter å vise VKLs utstillinger på, for å nå et større publikum og et yngre publikum. 
	Fremtidsvisjoner

