
Admiral P
GullaPatrick 

Granly

Kigali    Krumpfusion

Gatekunst på flere vegger i Vestby sentrum
Program:

18:00  Dørene åpner 
DJ Choqwave sørger for god stemning

19:30 Patrick Granly  
20:00 Gulla
20:30 Kigali krumpfusion
21:00 Admiral P
22:00-23:30 DJ Choqwave
24:00 Dørene stenger

Les mer på vestby.kommune.no

GATEfest
vestby

FRE14juni
KL 18:00-24:00

Om gatekunstnerne
Skurktur er et tomanns design- og illustrasjonsstudio 
med base i Oslo. Studioet drives av Arne Skeie og Emil 
Khoury som med utgangspunkt i håndtegnede illustra-
sjoner jobber med grafikk, emballasje og utsmykning 
i større skala. Emil er opprinnelig fra Vestby og bor på 
Pepperstad.

Thomas Stønjum er fra Asker og er en av Norges mest 
kjente graffitikunstnere. Han har drevet med graffiti og 
street art siden fenomenet kom til Norge på midten av 
80-tallet. 

Quentin «Keblo» Desveaux er opprinnelig fra 
Bourdeaux i Frankrike. Han er en arkitekt og kunstner 
som alltid har vært lidenskapelig opptatt av tegning 
og kunst. Han startet med graffiti mens han gikk på 
videregående skole. Graffitien har fulgt han gjennom 
arkitektutdannelsen, og disse to disiplinene har utfylt 
hverandre opp gjennom årene. 

Mathis Anvik og Kim Kolstad er en del av kunstner-
kollektivet Polykrom, som har utført en rekke graffiti- 
arbeider både i inn og utland. Blant annet har de 
sammen med Thorvald Heum malt portretter av Larviks 
æresborgere på store vegger i byen. 

Ole Fredrik Hvidsten / ofhvidsten er født og opp-
vokst i Hvitsten. Han er kurator for Vestby kommunes 
gatekunstprosjekt. Jobber som illustratør, bosatt i Oslo, 
men med sterk tilknytning til Vestby kommune gjennom 
kunstfestivalen Hvitsten Salong. 

Fredrik Fyfasen – en gatekunstpoet og original fra 
Oslo by. Har en sterk dragning til å skape, noen ganger 
innenfor samfunnets rammer, andre ganger utenfor. 
Jobber til daglig med å bøye rør, men lever for kunsten. 
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    Senterveien 9  
Ole Fredrik Hvidsten
Mennesker, relasjoner og historiefortelling er noe 
som er sentralt i den verden vi lever i. Dette er 
enkle skisser av mennesker, men hvilken historie 
forteller sammensetningen? Hvem er de? Hvilken 
relasjon har de? Og hvordan påvirker de hverandre 
hverandres liv?

    Rehab/NAV   
Thomas Stønjum
Motivet er en hyllest til Tor Åge Bringsværd som 
fyller 80 år dette året. Hans engasjement og 
lidenskap for science-fiction, kartzoologi og bio-
teknologi gjør han omtrent til en levende cyborg. 
Motivet inneholder derfor detaljer av framtid og 
elementer som en ikke ser ved første øyekast, 
men ved nærmere ettersyn …

    Container   
Kim Kolstad
Denne stilen er noe jeg har lekt meg med i et års 
tid. Det er en abstrakt form for graffiti hvor det 
ferdige resultatet er en blanding av skisse stadiet, 
bruddstykker som ser ut som det er revet av 
skissen, til et ferdig resultat som da ligger under 
«skissen».  Jeg har også blandet inn en figur fra 
Turtles, som er et villsvin, for jeg har hørt at det er 
kommet villsvin fra Sverige inn i nærområdet. 

    Trafo ved container  
Fredrik FyFasan
Kunst er mer enn noe annet en personlig prosess. 
Jeg er interessert i hvor mange ganger jeg kan 
overraske meg selv i samme verk før jeg kommer 
frem til det produktet jeg ønsker, uten å bruke 
skisse.

    Låven Nordby Gård 
Mathis Anvik
Jeg har i lang tid ønsket å male mer dyr enn 
mennesker, så da tenkte jeg at dette kunne være 
en perfekt vegg for et slikt tema. Valget falt på 
reven siden det er en del rev i Vestby.  Jeg håper 
reven faller i smak for både store og små. Hvis 
dere ser nøye etter vil dere se Mikkel rev i et langt 
mindre format

    Trafo ved pumptrack  
Ole Fredrik Hvidsten
Vi mennesker er fargerike og interagerer daglig 
med alle våre attributter og skavanker. Det går ikke 
alltid knirkefritt, men det er heller ikke poenget 
her i livet. Bildet er et utsnitt av et større bilde med 
 utgangspunkt i nattverden. Der deler man broder-
lig/søsterlig, men alltid med en viss bismak.

    Rampe Rema1000  
Quentin  «Keblo» Desveaux
This piece is inspired by the Norwegian nature. It 
shows mountains, a birch and fir forest, some deers, 
an owl and a water fall. These elements are repre-
sented with a special range of colors as if it was the 
sunset or the midnight sun. Also, the shadings gives 
a magical atmosphere to the drawing.

    Kulturkvartal  
7. trinn i Vestby kommune og Skurktur
Den kulturelle skolesekken i Vestby kommune har 
invitert hele 7.trinn til verksted i visuell kunst med 
kunstnerkollektivet Skurktur. Under kyndig vei-
ledning har elevene dekorert veggen i Passasjen. 

    Kulturkvartal  
Skurktur
Motivet er inspirert av tanken om biblioteket som 
representasjon for et hav av kunnskap som er 
 tilgjengelig for alle som har lyst til å dykke ned i 
det. Nede på dypet finnes det både fantastiske, 
farge rike og uoppdagede skapninger.
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