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Presenter
Presentation Notes
AKS er en mangefasetert virksomhet. Vi holder til i Lillestrøm med skiftende utstillinger i eget bygg, men sprer oss ut i hele fylket gjennom utstrakt formidlingsvirksomhet, og har til og med en liten satelitt i Oslo Bussterminal. Vi er ett av 15 regionale kunstsentre finansiert av fylkeskommunen, og beliggende –3 avdelinger – 6 årsverk – 8 faste ansatte + helgevakter og teknikere. Vi er nok kjent som et kunstsenter med en politisk og samfunnsengasjert profil, og har deltatt aktivt i både byutviklingen i Lillestrøm, i arbeidet for å skape slik sett kan vi se avdeling Kunstvisitten i en logisk og koherent kontekst 9500 besøkende + når ca 80 000 personer gjennom utstrakt virksomhet. 



I 2020 flytter vi inn i nytt bygg i Lillestrøm, kun 100 meter fra det gamle 
bygget. Beliggenheten er 50 meter fra togstasjonen og bussterminalen. 



Akershus Kunstsenter – i skjæringspunktet mellom det lokale og globale 

• Samspill med omgivelsene står sentralt. 

• Nærmiljøet utvikles - og vi utvikler oss selv 
- gjennom interaksjon, sosiale prosjekter, 
gjennom nær dialog med kunstnere, 
samarbeidspartnere og andre aktører.

• Ved å fokusere på unge kunstnere, utvikler 
vi også kunstnerskap. 

• Parallellt med det lokale og nasjonale 
perspektivet jobber vi også med 
internasjonale kunstnere, eks. Slavs and 
Tatars, Lawrence Abu Hamdan, Zanele
Muhol,  Nils Norman, Igshaan Adams, 
Arthur Zmijewski,  +++.









Lang historikk som formidlingsinstitusjon:

• På slutten av 80-tallet startet kunstsenteret med formidling til barn & unge, og 
var først i landet med DKS-liknende tilbud. I dag dekker vi hele Akershus fylke 
med produksjoner og er hovedpartner til fyket. 

• I mer enn 25 år har kunstsenteret hatt en avdeling rettet mot psykisk helse, 
Kunstvisitten.

• Vi er med dette en viktig arbeidsplass for kunstnere og formidlere, og ikke minst 
en plattform som jobber for økt forståelse av profesjonell samtidskunst i 
samfunnet med bredt nedslagsfelt. 

• Akershus Kunstsenter ser ingen motsetning mellom å jobbe for gode utstillinger 
(kunstfaglig cred) og utadrettede & inkluderende oppgaver.



Når livet butter ... 

Kunstner: Kari Anne Helleberg Bahri Fra Kunstvisitten 2018



«For mange av våre brukere er dette 
eneste mulighet til å få oppleve kunst, da 
det å oppsøke en ordinær utstilling blir alt 
for vanskelig» 

Sitat hentet fra en miljøterapeut ved Dovrebygget Ressurssenter i Rælingen. 



Hvem mottar Kunstvisitten?

• Lukkede og åpne institusjoner i Akershus fylke

• Lavterskeltilbud som: 
Dagsentre og aktivitetshus innenfor psykisk helse 

• Helseinstitusjoner / Rehabilitering /Ruspsykiatri, eksempelvis Sunnaas og 
Blakstad sykehus

• Mottakerne / deltakerne har et aldersspenn fra ca. 18 – 90 år

• Totalt 15 – 16 institusjoner er med i ordningen som er GRATIS for 
mottakerne. Fylkeskommunen finansierer ordningen, som er unik i Norge! 



Hva mottar institusjonene?

• Utstillinger & formidling:
4 ulike utstillinger blir presentert  i 
løpet av ett år i hver institusjon. 

2-3 ukers visningstid pr. sted. 

Formidling en gang pr. sted, der 
kunstner kommer og formidler 
arbeidene til publikum / 
deltakere. 





Et blikk inn i 2020: 
Kunstvisitten retter fokus på miljø. Jorunn Irene Hanstvedt er en av kunstnerne som viser arbeider og 
skal formidle selv. 



Kunstvisitten fokuserer på

• Å se hele mennesket
• Ta personen på alvor
• Respektere ulike meninger om 

kunsten
• Alle tanker er lov
• Ingen fasit i møte med 

kunstverkene
• Formidle kunsten gjennom 

samtale 



Institusjonene mottar også ulike kurs:

• Hver institusjon får besøk av en 
kunstner som holder et lengre kurs 
(vi har mange ulike teknikker).

• Ett kurs er på ca. 15 – 20 timer pr. 
institusjon pr. år. 

• Institusjonene tilrettelegger, men vi 
kommer med utstyr og 
kompetanse. 



Aktivitet gir mestringsfølelse,  og fokus flyttes fra kropp til 
aktivitet.







Kunstvisitten samler et interessert fagmiljø omkring relevante tema knyttet til kunst og psykisk helse: 



«Når kunsten treffer oss tror jeg det 
er fordi den minner om noe i oss 
selv, som vi ikke får tak i på egen 
hånd»

Psykolog Cecilie Benneche, hentet fra et 
foredrag på et seminar i regi av Kunstvisitten. 



Takk for oss! 
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