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Hvitsten Salong
Visjon og historie
Målet med dette pågående prosjektet er å tilføre lokalsamfunnet og den nasjonale
kunstarenaen et faglig spennende og nyskapende kunstmiljø i Hvitsten. Hvitsten har vært et
sted hvor flere av de store norske kunstnerne, på slutten av 1800-tallet og begynnelsen på
1900-tallet, har arbeidet og suttet preg på vår kunsthistorie.
Vi er nå et kunstnerdrevet residens og visningssted med tilknytting til Theodor Kittelsens
hjem og atelier (1891-1896) i Hvitsten. Kunstnere har her tilgang til verksted, studio/kontor,
uteatelier og atelier og anneks med kjøkken og soverom med plass til tre mennesker.
Vi håper å kunne få vist frem og ikke minst gi nye stemmer sjanse til å arbeide i dette
inspirerende miljø. Tanken er ikke å forholde seg til den hvite kuben, men å arbeide i
samspill med naturen og folket i området. Problemstillinger knyttet til "Mennesket og
naturen" blir det store, litt svulstige, men viktige tema vi ønsker å vektlegge. Nye samtidige
blikk på Kittelsens univers skal til hvis grad bli lagt vekt på når kunstnere blir vurdert for
arbeidsopphold og visning i Hvitsten. En faglig dialog med samtidige og tidligere kunstnere.
Vi startet prosjektet Hvitsten Salong med utstillingen "Fluxus Autonomus" vinteren 2013 2014, her jobbet vi sammen 10 kunstnere og i samarbeid med Galleri 1857 i Oslo. I tillegg til
mye forarbeid ble denne utstillingen til under en to ukers intensiv periode som kulminerte
med en happening den 21 februar i år. Alt laget på dugnad og som et prøveprosjekt for videre
arbeid med konseptet. Arbeidene som ble laget under denne perioden er verker som
kunstnerne også har tatt med seg videre til andre visningssteder. Her hadde vi performance,
video, poesi, skulptur, konsert, maleri, lydinstallasjon og foto.
Deler av utstillingen ble også videreført med utstillingen, Descend Along My Eyelashes på
UKS i Oslo, november 2014.
I 2015 fortsatte vi arbeidet med utstillingen “Hvitsten Salong - Urkunsten”. Den åpnet
Lørdag, 3 oktober, 2015. Dette var et videre steg i profesjonaliseringen av prosjektet. Her blev
utstillingen knyttet mer opp til kunstnernes kollektive bevisstgjøring av kunsthistorien bundet
til stedet Hvitsten. Med et samtidig blikk ville utstillingen, på en respektfull og ydmyk måte,
bevege seg i periferien av problemstillinger fortidens mestere understreket. Vårt poetiske
forhold til naturen og mystikken, kulturell identitet og mellommenneskelige relasjoner.

Også her ble mange av verkene videreført til andre institusjoner i inn- og utland.
Hvitsten Salong er nå også i samarbeid med ”Sted søker kunst”, i Ski, som opparbeider en
arena for visuell kunst i sørøst-regionen i Akershus. Her deltar vi på deres første utstilling i
september. http://www.stedsokerkunst.no/

Hvitsten Salong presenterer Artwalk Hvitsten, 2016
Prosjektbeskrivelse
Vi vil invitere kunstnere og musikere som kan knytte opp produksjonen sin til omgivelsene.
For å skape et spennende og dynamisk opplevelse vil det presenteres live tegning på stort
lerret, stemningsfulle skulpturer som virker motsigende i forhold til omgivelsene, malerier
som kan vises både innendørs og utendørs.
Hvitsten Salong benytter også et større atelier ved Emmerstad hvor to eller tre kunstnere har
mulighet, i forkant, å arbeide med verker som skal vises på utstillingen.
Det vil bli lagt opp til en kunstløype hvor publikum opplever kunsten ute i naturen og vi
benytter atelieret til Theodor Kittelsen i Kittelsenhuset, som galleri.
Det vil i tillegg bli holdt konsert med artisten Hanne Kolstø i Hvitstenkirke. Kolstø er aktuell
med sin femte plate og har blant annet spilt på den internasjonalt anerkjente musikkfestivalen
South by Southwest i Austin, Texas.
Vi vil også holde konserter i Sjøbodene i Hvitsten. Sjøbodene vil også fungere som
festivalpub under arrangementet.

Program ”Artwalk Hvitsten”, 15 – 17 juli, 2016.
Fredag 15/7

Lørdag 16/7

Søndag

Kl. 17.00

Åpning av kunstløype i skogen og galleri.

Kl. 19.00

Konsert med Hanne Kolstø i Hvitsten kirke.

Kl. 21.00 – 01.00

Konsert og pub i Sjøbodene

Kl. 18.00

Kunstløype og galleri er åpent for publikum

Kl. 19.00

Konsert i skogen langs kunstløypen

Kl. 21.00

Konsert og pub i Sjøbodene

Kl 16.00

Åpent atelier på Emmerstad, artist talk,
Poesi og performance. Mat servering.

Vi søker med dette støtte for prosjektet Hvitsten Salong i perioden 2016 – 2018.
Budsjett og finansieringsplan, Hvitsten Salong, 2016-2018.
Utgifter
Honorar/lønn
Kunstnere/musikere/fagpersoner
Reise/diett/opphold
Produksjonskostnader/materialer.
PR/markedsføring
Husleie
Sum utgifter:

2016
70 000

2017
70 000

2018
70 000

30 000
38 000
10 000
15 000
163 000

30 000
38 000
10 000
15 000
163 000

30 000
38 000
10 000
15 000
163 000

Inntekter:
Billettinntekter
Salg av mat og drikke
Sum inntekter:

15 000
8 000
23 000

15 000
8 000
23 000

15 000
8 000
23 000

Totale utgifter:

140 000

140 000

140 000

Søknadssum Vestby kommune

40 000

40 000

40 000

Søknadssum Akershus fylkeskommune
(venter på svar på søknad)

100 000

100 000

100 000

Prosjektleder og ansvarlig søker:
Jon Erik Lundell
Hvitstenveien 28
1545 Hvitsten
T: 97963344
Mail: jon@lundell.no
Kontonr: 97135509748

