
Kunst på Lierstranda 23. sept-4. nov 2018 

 

 

 

Det begynner å skje spennende ting på grensen mellom Drammen og Lier!  

Etter mange år med diskusjoner og planer så starter nå anleggsprosessen med å bygge nytt sykehus 

og flere nye virksomheter ved Brakerøya. Området vil i mange år være preget av byggevirksomhet. 

Utfylling og drenering av Gilhusbukta, et område som skal gi plass til 2500 boliger. 

Planprosessene knyttet til nye veiløsninger og en ny fjordby utenfor Lierstranda går inn i en mer 

konkret fase. Hvordan denne skal bli og hvordan denne vil kunne bidra til å styrke regionen må 

avklares gjennom bredest mulig engasjement og medvirkning.  

Lier kommune vil bidra til å sette fokus på området og alt som skjer her, og har satt i gang et 

kunstprosjekt som starter opp i containere i høst. På en gress-slette nesten ytterst langs Elvestien 

hvor vi skal invitere regionens befolkning til å bli bedre kjent med området, få informasjon om 

hvordan utviklingen i Fjordby-prosjektet blir fremover og oppleve og engasjere seg i nye 

samtidskunstprosjekter. 

Vi jobber for å etablere en temporær møteplass og kunstarena her i årene fremover når planene for 

Fjordbyen skal legges, så her kommer det til å skje mye fremover. 

Offisiell åpning av prosjektet blir søndag 23. september kl 12-15, da inviterer Lier kommune til 

kunståpning og familiedag med åpning av to kunst-containere og en Fjordby-container. Det blir 

kunst-workshoper for barn og friluftscamp i regi av BUA Lier med kanoer, lavvo, bålpanne, samt 

boder med salg av mat og drikke. Ta søndagsturen langs elvestien fra Drammen helt ut på odden 

hvor det nye sykehuset skal bygges og bli med på åpning av «Kunst på Lierstranda» og familiedag 

med aktiviteter. Kollektiv adkomst til Brakerøya togstasjon og med bil via skilting til Fjordparken. 

Alle containerne vil være åpne 24 timer i døgnet hele prosjektperioden uten bemanning. 

 



Program Kunst på Lierstranda 

Offisiell åpning og familiedag søndag 23. sept kl 12-15 

 Åpning av Vestfossen Kunstlaboratoriums 

satellitt-container – Alessandro Mendini, - 

fra utstillingen “Contemporary Chaos» 

 Åpning av plastkunst-utstilling med elever fra 

Sylling og Egge skole og Pippip Ferner. 

Uteskulptur, performance og workshop for 

barn 

 Åpning av Lier kommune/Eidos 

presentasjonscontainer med informasjon om 

Fjordby-prosjektet 

 BUA friluftscamp med kanoer, bålpanne og aktiviteter 

 Boder med salg av mat og drikke 

Kunst rett vest helg 20.-21 okt kl 12-18 

 Åpning av containerutstillingen «Stream of 

Conciousness» med kunstnergruppen 9 Rivers, åpen 

workshop for barn starter hver hele time 

 V.R.U. on Tour Lierstranda – bobil-utstilling og 

kunstnermøte med Hanan Benammar og Lars-

Andreas Tovey Kristiansen, performance med Heit 

Boks ( Kenneth Korstad Langås og Morten Minothi 

Kristiansen), kurator Aksel Høgenhaug 

 Enkel servering 

 

Vi har inngått et samarbeide med Vestfossen Kunstlaboratorium som åpner en satellitt-utstilling i 

egen container på Lierstranda med en versjon av verket Column av den italienske kunstner og 

designer Alessandro Mendini, signalverket fra Vestfossens sommerutstilling Contemporary Chaos. 

Vestfossen Kunstlaboratorium er en ledende arena for samtidskunst i regionen og en kompetanse 

det er viktig for oss å knytte oss til i dette prosjektet. 

Kunstneren Pippip Ferner har engasjert seg i problematikken med marin forsøpling de siste årene 

sammen med kunstnergruppen Guerrilla Plastic Movement. Hun skal holde workshop med 

skoleelever i Lier og sammen lager de kunst av plasten de finner i naturen. Dette blir en utstilling i en 

av containerene i samarbeid med Pippip Ferner og Christine Istad. Ferners nyeste plast-skulptur 

PlastoLilla kommer også til Lierstranda. Guerrilla Plastic Movement vil holde drop-in workshop for 

barn på åpningsdagen. 

Kunst rett vest – som er en veletablert kunst-festival for hele Vest-regionen - har lagt opp til kunst i 

container-prosjekter i år og starten på vårt kunst-prosjekt knytter seg opp mot Kunst Rett Vest. Kunst 

på Lierstranda sitt Kunst Rett Vest-prosjekt blir med kunstnergruppen 9 Rivers (Anneke von der Fehr 

(N), Tracey M. Benson (AU), Josiah Jordan (AU), Anne-Britt Rage (N)) som introduserer første del av 

sitt samarbeidsprosjekt på tvers av kontinenter «The Stream of Consciousness». Verkets tematikk 

dreier rundt borgeres rettigheter til land og vann på tvers av nasjonale grenser og består av kodede 



lysdioder og lyd og er spesialprodusert for containeren på Lierstranda. Det blir åpen workshop for 

barn og kunstnerne vil være tilstede hele helgen. 

Samme helg får vi også besøk av V.R.U on Tour som er en omreisende plattform for produksjon og 

visning av kunst i en bobil. Bobilprosjektet har blitt til som følge av at enda et industriområde med 

bl.a. atelierfelleskaper bygges om til boliger. V.R.U. har vært på turne i vårt langstrakte land i hele 

sommer og fasiliterer møter mellom kunstnere fra periferien og hovedstaden, og viser 

eksperimentell samtidskunst utenfor de vanlige visningsstedene. På Lierstranda møtes 

kunstpraksisene til Lars-Andreas T. Kristiansen (Solbergelva) og Hanan Benammar (Oslo) i utstilling i 

bobilen. Begge kunstnerene sin praksis relaterer ofte til spesifikke steder; mens Kristiansen er mer 

opptatt av det urbane, så har Benammar en forkjærlighet for ørkenen. Heit Boks (Kenneth Korstad 

Langås og Morten Minothi Kristiansen) kommer med en eksklusiv lyd-performance for et publikum 

på 5 inne i en bil. Kurator og produsent for prosjektet er Aksel Høgenhaug. 

Lier kommune og Eidos åpner en presentasjons-container for Fjordby-prosjektet. Her vil publikum 

finne informasjon om planene for Fjordbyprosjektet og få mulighet til å komme med innspill. 

Med «Kunst på Lierstranda» ønsker vi å skape positiv oppmerksomhet for området blant Lier, 

Drammens og regionens befolkning og engasjere befolkningen i å forholde seg til området og det 

som planlegges for området.  Kunstprosjektet skal bidra til å skape verdigrunnlag og bygge identitet 

for den nye Fjordbyen. En temporær kunstarena og møteplass kan bidra til å engasjere flere stemmer 

og tenke åpent og fritt om hva som vil være et best mulig samfunn og bomiljø i fremtiden. Kunst og 

kunstnere kan bidra med alternative perspektiver og skape en møteplass som oppfordrer til dialog og 

samskapning og muligheter til å åpne horisonten, heve blikket mot fremtiden og reflektere sammen 

over hva slags samfunn vi vil ha. 

 

 

 

 

 

 

 

Lier kommune planlegger stedsutviklingen for Fjordbyen på Lierstranda i årene fremover. Arena 

Lierstranda skal bli en temporær kunstarena og møteplass for dialog og refleksjon om fremtidens 

samfunn og årets container-prosjekt er starten på dette. 

For mer info om prosjektet ta kontakt med Lier kommune -kultur og fritid v/ prosjektleder: Nina 

Guzman Toft, epost: ngt@lier.kommune.no, tel: 93 43 63 59 

http://fjordbyenlierdrammen.no/kunst/ 
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