Åpne atelier
kunstfestival
i Bergen

Over 100 åpne
kunstneratelier
Norden til
Bergen 2018
Gratis
workshops
Gratis
busser
Guidede
turer
Cinema
B-open
Barnas
B-open
Kunstmarked
+++

Åpningstider
lørdag og søndag
kl. 12.00–17.00

b-open.no

2

B-open 2018

21.–22. april

b-open.no

#bopen

Instagram og Twitter
@b.open.bergen

Facebook
B-open art-festival

B-open
Postadresse: c/o Hordaland kunstsenter, Klosteret 17, 5005 Bergen
Kontorplass: CM7, Christian Michelsens gate 7, 5012 Bergen

Illustrasjoner og design
© Åge Peterson, 2018
aagepeterson.no

Tekst er satt med
Telefon (Monokrom skriftforlag)
Trykk
Molvik Grafisk Bergen
Samtlige illustrasjoner, foto og avbildede
kunstverk er copyright den krediterte utøver.

B-open drives i dag med en kombinasjon av driftsmidler fra Bergen
kommune, prosjektmidler fra offentlige og private tilskuddsordninger
og samarbeid med ulike kunst- og kulturorganisasjoner.
B-open gikk for første gang av stabelen i 2004.
Organisatorisk springer B-open ut fra fagorganisasjonene Bildende
Kunstneres Forening Hordaland (BKFH) og Norske Kunsthåndverkere
Vest-Norge (NKVN) samt Hordaland kunstsenter (HKS).
B-opens styre, 2018
Solvor Holan (styreleder, BKFH)
Kiyoshi Yamamoto (styremedlem, NKVN)
Petra Rahm (styremedlem, HKS)

Involverte kuratorer og kunstprodusenter i 2018
Norden til Bergen:
Amber Ablett
Ann-Kristin Stølan
Cecilie Almberg Størkson
Flemming Ove Bech
Fredrik Rysjedal
Johan Rosenmunthe
Stacy Brafield

Prosjektleder
Linda Soh Trengereid

Takk til følgende som finansierer B-open 2018:

Takk til følgende samarbeidspartnere 2018:
Og:
Tag Team Studio
Trykkeriet
Isotop

Takk til følgende som er en organisatorisk del av B-open:
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Velkommen til årets
B-open kunstfestival

Kjære publikum, kunstnere, samarbeidspartnere og
deg som kanskje bare tilfeldigvis plukket opp denne
katalogen.
Kort fortalt er B-open i hovedsak en årlig kunstfestival
med fokus på åpne kunstneratelier, i og rundt Bergen
sentrum. Men i denne lille oppsummeringen ligger et
lite hav av opplevelser, inntrykk, oppdagelser, arbeid,
møter mellom kunstnere og publikum og i år også
møter mellom kunstnere og kunstnere.
For i år prøver vi for første gang å dele byen i to, med
sentrumsatelierene åpne på lørdag og de utenfor
sentrum åpne på søndag. Ikke for å splitte noe,
men heller for å styrke. På denne måten kan de som
stiller med åpne atelierdører den ene dagen også få
muligheten til å gå inn noen andres dør den andre
dagen.
Som tidligere, vil det i tillegg til de åpne
kunstneratelierene være mye annet å oppleve.
På Cinema B-open kan man få med seg et bredt utvalg
av videoarbeid laget av kunstnere med tilknytning til
Bergen. Kanskje vil man ta en av gratisbussene med
guide? Kanskje hele familien vil eksperimentere med
glassblåsing på S12? Kanskje delta på et tegnemaraton
i sentrum? Eller kan det friste å få prøve å silketrykke i
Trykkeriets verksteder?

Studio og islandske Harbinger Project Space, en
forestilling som kombinerer dans, musikk og kunst i
regi av bergensbaserte TASC Ablett & Brafield og en
kunstbokbutikk i regi av bergensbaserte Bergen Zines
og danske Lodret Vandret. Gled dere!
Som publikum kan man også velge mellom flere
arrangementer rundt omkring på de forskjellige
atelierene og visningsstedene. I programmet kan du få
en fullstendig oversikt over hva helgen har å by på. Og
som alltid er alle våre aktiviteter gratis for publikum!
Så utforsk, spør, gå, løp, ta en av gratisbussene våre
og vær åpne og nysgjerrige i møte med de over 100
forskjellige kunstneratelierene som holder åpent i år.
Takk til sponsorer, samarbeidspartnere, publikum og
ikke minst alle byens kunstnere som stiller opp for å
dele sin arbeidsplass og hverdag!
–
Linda Soh Trengereid
Prosjektleder i B-open

Vi fortsetter også med flere spennende samarbeid
med forskjellige kunstaktører i byen. ART + FOLK
skal sammen med B-open arrangere et kunstmarked
i våre felles lokaler i Christian Michelsens gate, og
vi skal samarbeide med VISP, Norwegian Crafts og
Oslo Open om kuratorbesøk til kunstnerne som deltar
på festivalen. I tillegg skal vi avslutte 3 av 4 B-open
presenterer Norden til Bergen prosjekter. Dette er
et nettverksbyggings- og produksjonsprosjekt vi
startet i 2016 som involverer kuratorer, kunstnere og
kulturaktører fra Bergen og Norden.
I løpet av helgen kan dere få med dere resultatene
av 3 av prosjektene: En duo-utstilling i regi av
bergensbaserte Cecilie Almberg Størkson v/Tag Team
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Hilsen fra styret
i B-open

ART + FOLK i samarbeid
med B-open og
CM7 presenterer
KUNSTMARKED

Styret ønsker publikum og deltakere hjertelig
velkommen til årets B-open, som foregår fra
21.–22. april. Her inviterer Bergens kunstnere publikum
inn i sine atelierer og gir et innblikk i blant annet
teknikker, materialer og får se kunst der den blir til og
møte de som har skapt den.

Under B-open i år kan du besøke KUNSTMARKED
på CM7. Her kan du utforske arbeider av lokale
profesjonelle kunstnere som alle viser kunstverk som er
til salgs. All kunsten på markedet vil ha en prislapp på
maks 10 000 kr (pluss ramme). Dette er for å vise at det
finnes kunst av høy kvalitet til en overkommelig pris.
Dette vil gi publikum, som til vanlig kanskje ikke ville
strukket budsjettet sitt inn i kunstmarkedet, muligheten
til å ta en sjanse. KUNSTMARKED er et prosjekt som
er initiert og organisert av ART + FOLK i samarbeid
med B-open og kontorfelleskapet CM7. ART + FOLK er
en plattform som jobber med å gjøre kunstfeltet mer
tilgjengelig for folk utenfor kunstmiljøet i Bergen.

Nytt for året er at byen deles i to. Det betyr at
sentrumsatelierene holder åpent på lørdag 21. april.
Atelierene rundt sentrum holder åpent på søndag 22.
april. I år som i fjor blir det gratis busser for publikum
og guidede turer til atelierene.
I tillegg til åpne atelierer vil det være kunstmarked,
Cinema B-open, gratis kunstworkshops for barn
og voksne, performancevisning, internasjonalt
kuratorbesøk og videre arbeid med nettverksprosjektet
Norden til Bergen.
B-open ønsker å bidra til åpenhet om kunstnernes
arbeidshverdag og gi innblikk i arbeidet
som ligger bak kunstverkene. Samtidig kan disse
dagene vekke nysgjerrigheten for hver
kunstners arbeid og bevisstgjøre publikum hva dette
yrket innebærer.
Linda Soh Trengereid er prosjektleder og har
hovedansvar for planlegging og gjennomføring.
B-opens styre består av representanter fra Bildenes
Kunstneres Forening Hordaland (BKFH), Norske
Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN) og Hordaland
Kunstsenter (HKS)

Det skal bli en ressurs for både kunstfeltet og for folk
som ønsker å komme nærmere, eller er interessert
i å kjøpe kunst, men som opplever kunstverdenen
som vanskelig å navigere. ART+FOLKs formål er ikke
å spekulere i hvilke kunstverk som vil være gode
finansielle investeringer, men å skape en samlerbase i
Bergen, og for at det skal skje, må kulturlivet være mer
tilgjengelig. ART + FOLK er et langtidsprosjekt som vil
over tid få et godt fotfeste i miljøet gjennom sitt fokus
på samarbeid og kommunikasjon. ART + FOLK drives
av Daniela Ramos Arias, en costaricansk kunstner og
kunstformidler som bor i Bergen. Prosjektet er støttet
av Bergen Kommune og Kulturrådet. CM7 er støttet av
Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune.

–
Solvor Holan (BKFH)
Kiyoshi Yamamoto (NKVN)
Petra Rahm (HKS)
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Besøksprogram

B-open presenterer:
Norden til Bergen,
Tag Team Studio +
Harbinger Project Space

VISP gjentar suksessen fra i fjor og samarbeider med
Oslo Open om å invitere fire kuratorer/skribenter fra
deres besøksprogram til Bergen under årets B-open.
Nytt av året er også et samarbeid med Norwegian
Crafts der de får over kuratorer fra deres program. Så i
år har vi doblet programmet, noe vi er veldig fornøyde
med!

I anledning Norden til Bergen-prosjektet har Tag Team
Studio ved Cecilie Størkson innledet et samarbeid
med Harbinger Project Space, et kunstnerdrevet
visningssted basert i Reykjavik.

Oslo Open og Norwegian Crafts har arrangert
et besøksprogram i flere år og gjort dette svært
profesjonelt, noe som har gitt gode resultater i form
av internasjonale samarbeid, synlighet og utstillingsmuligheter for Oslo-baserte kunstnere.
VISP er kompetanse- og nettverksorganisasjonen for
det visuelle kunstfeltet på Vestlandet, og arbeider for
å bedre og tilrettelegge vilkårene for produksjon og
formidling av visuell kunst i Hordaland, Rogaland og
Sogn & Fjordane. VISP henvender seg til alle aktører
og ledd innen det visuelle kunstfeltet – kunstnere,
gallerier, institusjoner, produsenter, kuratorer,
kritikere og leverandører, og er organisert som en
medlemsorganisasjon med fritt medlemskap. VISP
skal virke samlende for hele feltet og vi oppfordrer
våre medlemmer til å ta kontakt dersom de trenger
praktiske råd, informasjon eller annen veiledning.
–
Åse Løvgren og Aslak Høyersten
VISP

I april 2017, under B-Open-helgen, kom Harbinger på
besøk til Bergen for første gang. Her ble de introdusert
til flere av byens visningssteder og studiofellesskap.
I løpet av helgen lærte Tag Team og Harbinger om
hverandre som visningsrom, og et samarbeidsprosjekt
var i emning. De to visningsstedene bestemte seg for
å lage en duo-utstilling sammen, med en kunstner fra
Bergen og en fra Reykjavik.
Etter mye research og mange samtaler falt valget til
slutt på Klara Sofie Ludviksen og Claudia Hausfeld.
Både Hausfeld og Ludvigsen jobber med fotografi,
tilnærmet utelukkende med analoge teknikker. De er
opptatt av fotografiet som objekt, hvordan fotoobjektet
forholder seg til andre objekter i verden rundt oss,
hvordan mennesker forholder seg til fotografiene de
lever med, og dessuten hvordan fotografiet møtes i en
utstillingssammenheng. På ulike måter manipulerer
begge kunstnerne det fotografiske materialet gjennom
arbeidet sitt: Hausfeld ofte ved å gjøre inngripen
i de ferdige fototrykkene, mens Ludvigsen gjerne
starter manipulasjonen allerede i mørkerommet. De
to kunstnerne har mye til felles, men de har også ulike
innfallsvinkler til hvordan de jobber med og tenker
om fotografiet. Rent visuelt er verkene deres beslektet,
men de har likevel hver sin distinkte stil.
Den første duo-utstillingen med Ludviksen og Hausfeld
vil åpne under B-open 2018, på Tag Team Studio. I juni
samme år, vil en ny utgave av samarbeidsutstillingen
holdes på Harbinger.
–
Cecilie Almberg Størkson
Tag Team Studio
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B-open presenterer:
Norden til Bergen,
Bergen Zines +
Lodret Vandret

B-open presenterer:
Norden til Bergen
TASC Ablett & Brafield

I Norden til Bergen-prosjektet initierte Pamflett
(tidligere Bergen Zines) et møte mellom det danske
kunstnerbokforlaget og –initiativet Lodret Vandret og
den bergensbaserte kunstneren Anngjerd Rustand
i 2017. I to dager brukte vi aktivt selvpubliseringsverkstedet til Pamflett til å gjøre eksperimenter
med trykketeknikk og innbindingsmetoder, og
diskuterte hva som gjør en publikasjon til en
kunstnerbok. Rustand var i perioden helt i starten av
sitt eget kunstnerbokforlag Trippelpunkt, og den første
utgivelsen hennes INN ble utgitt i juni i forbindelse
med Bastard Kunstbokmesse på Lillehammer. I år
møtes de igjen på Pamflett, hvor visningsrommet
gjøres om til bokhandel med fokus på utgivelsene til
både Rustand (to utgaver av INN) og Lodret Vandret.
Bokhandelen vil være åpen både lørdag og søndag.

For the Norden til Bergen project, TASC Ablett and
Brafield invited Copenhagen based artist duo, Mathias
and Mathias to work together; inviting an artist duo to
work with an artist duo.

–
Ann-Kristin Stølan og Fredrik Rysjedal
Bergen Zines/Pamflett

The idea of collaboration has been an important part
of our research so far; what role does collaboration
take in artistic research- does it create a space for
more ideas or does there still need to be a leader to
organise and refocus the work of a group.
With these questions in mind we invited four further
collaborators to work together on a performance event
for B-open 2018: Dancer and choreographer, Ole
Martin Meland, visual artist, Robert Demeter, sound
artist, Jiska Huizing and dancer, Mathias Stoltenberg.
The project gives the art work the form of an abstract
charistmatic object that moves between the artists;
each artist works on the same piece of work for a
period, through their own medium, and then ‘passes’ it
onto the next artist. At the end of the process the artists
come together to work on a final presentation of the
project which will be shown as part of B-open 2018.
–
Amber Ablett & Stacy Brafield

9

B-open 2018

Cinema B-open 2018

I år blir Cinema B-open, som byen, delt i to. På
lørdagen vil det være rigget for videovisning i BLOKK
atelierfellesskap sitt prosjektrom, mens på søndagen
er det Kunstgarasjen som stiller sitt Hanskerom til
vår disposisjon. På programmet i år kan man som
publikum få se et bredt spekter med videoarbeider fra
kunstnere med tilknytting til Bergen.
Her finnes arbeider som forteller en tydelig historie
mens andre utforsker det mystiske og uforklarlige.
Noen videoer er mer dvelende mens andre
konfronterer og utfordrer.
Velkommen til årets Cinema B-open!
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Program
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Programposter som utgjør Barnas B-open
er merket med en gul dott.

B-open 2018

Fredag

20. april

PAB Open Session og Bergen Akt & Croquis
Isotop
Magnus Barfotsgate 25, 5015 Bergen
Kl. 17.30–19.30
Et møte mellom performancekunst og akt-tegning.
En utforskning av dynamikken som kan utspille seg
mellom to kunstuttrykk, som begge bl.a er opptatt av
kropp, rom og tid. Eventen er åpen for
besøkende som publikum.

B-open presenterer:
Åpning Norden til Bergen,
Tag Team Studio + Harbinger Project Space
Tag Team Studio
Møllendalsveien 17, 5009 Bergen
Kl. 18.00–21.00
Tag Team Studio ved Cecilie Størkson har invitert
islandske Harbinger Project Space til et
samarbeid. Sammen har Tag Team og Harbinger
kuratert en duo-utstilling med to kunstnere som begge
jobber analogt med foto: Bergen-baserte Klara Sofie
Ludvigsen og Reykjavik-baserte Claudia Hausfeld.
Under B-open 2018 åpner den første av to utstillinger
Ludvigsen og Hausfeld skal holde sammen (den andre
åpner 2. juni, i Reykjavik). I løpet av helgen vil også
en presentasjon av det kunstnerdrevne visningsstedet
Harbinger finne sted. Følg med på nettsidene til
Tag Team for mer informasjon! tag-team.no
(facebook.com/tagteambergen)

Åpningsfest
Kunstgarasjen
Møllendalsveien 15, 5009 Bergen
Kl. 19.00-01.00
Fest med de 5 M-ene:
Minipresentasjoner
Mennesker
Mingling
Mat
Musikk
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Lørdag

21. april

Åpne atelier i sentrum
(se egen oversikt over kunstnere)
Kl. 12.00–17.00

Informasjonspunkt
CM7
Chr. Michelsens gate 7, 5012 Bergen
Kl. 12.00–17.00

Cinema B-open
BLOKK visningsrom
Lille Markeveien 15, 5005 Bergen
Kl. 12.00–17.00
Videoscreening med utvalgte videoverk.
KUNSTMARKED
CM7
Chr. Michelsens gate 7, 5012 Bergen
Kl. 12.00–17.00
Et kunstmarked med lokale kunstnere,
hvor alle verkene er til salgs med
priser opp til 10.000 kroner. Prosjektet er initiert og
organisert av ART + FOLK, i samarbeid med
B-open og CM7.
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Gratis busser til atelier og
atelierfellesskap i sentrum.
Kl. 12.00–17.00
Se egen oversikt over ruter og tidstabell.
Avgang hver halve time fra enden
av Festplassen ved KODE 2.

BAG Konglomerat #2
Bergen Ateliergruppe (BAG)
Havnelageret, Dokkeskjærskaien 1, 5006 Bergen
Kl. 12.00–17.00
(OBS! Adgang fra O.J.Brochsgate, kun med gyldig ID.)
Med inspirasjon fra 1700- og 1800-tallets Pariser
salonger vil Bergen Ateliergruppes prosjektrom på
nytt fylles av medlemmenes kunst i gruppeutstillingen
Konglomerat #2.
BEK, Bergen senter for elektronisk kunst
C. Sundts gate 55, 5004 Bergen
Kl. 12.00–17.00
BEK holder åpen dag med visning av ulike prosjekt
innenfor landskapet kunst og teknologi. Bergen senter
for elektronisk kunst er et tverrfaglig ressurs- og
kompetansesenter for arbeid med kunst og teknologi.
Våre brukere er profesjonelle kunstnere innen visuell
kunst, lyd, scene og musikk. På B-open vil vi dele
prosesser og interesser som kunstnere som jobber
med kunst og teknologi er opptatt av for publikum. Vi
viser blant annet film-, lyd- og spillbasert kunst i våre
lokaler. Velkommen!
B-open 2018

Lørdag

KUNSTNERVERKSTEDER CS55 20 ÅR!
C. Sundts gate 55, 5004 Bergen
Kl. 13.30
«Through shapeless sounds and bodies»
Performance av Mari Norddahl, ca 20 min.
i ganger- og trappeareale.
marinorddahl.no
Kl. 14.30–17.00			
Performance av Gillian Carson og Rita Marhaug
Prosjektrommet, 3.etg
ritamarhaug.com
performanceartbergen.no/gillian-carson
cs55.no
Utan tittel
Isotop
Magnus Barfots gate 25, 5015 Bergen
Kl. 15.00–16.00
Performance med Henrik Koppen
henrikkoppen.format.com
B-open presenterer:
Norden til Bergen,
Tag Team Studio + Harbinger Project Space
Tag Team Studio
Møllendalsveien 17, 5009 Bergen
Kl. 12.00–17.00
Tag Team Studio ved Cecilie Størkson har invitert
islandske Harbinger Project Space til et
samarbeid. Sammen har Tag Team og Harbinger
kuratert en duo-utstilling med to kunstnere som begge
jobber analogt med foto: Bergen-baserte Klara Sofie
Ludvigsen og Reykjavik-baserte Claudia Hausfeld.
Under B-open 2018 åpner den første av to utstillinger
Ludvigsen og Hausfeld skal holde sammen (den andre
åpner 2. juni, i Reykjavik). I løpet av helgen vil også
en presentasjon av det kunstnerdrevne visningsstedet
Harbinger finne sted. Følg med på nettsidene til Tag
Team for mer informasjon!
tag-team.no
facebook.com/tagteambergen

21. april

B-open presenterer:
Norden til Bergen og Bergen Zines:
Kunstnerbokhandel på Pamflett med Lodret Vandret
og Anngjerd Rustand
Pamflett
Magnus Barfots gate 25, 5015 Bergen
Kl. 12.00–17.00
Pamflett ved Ann-Kristin Stølan og Fredrik Rysjedal
presenterer kunstnerbokutgivelser av Anngjerd
Rustand og fra det danske forlaget Lodret Vandret.
Visningsrommet omvandles til bokhandel i anledning
helgen, og er åpent både lørdag og søndag.
Bøkene i Pamfletts bokhandel selges også med
B-open-rabatt! Les mer om kunstnerbokhandelen på
pamflett.no/b-open
B-open workshop på USF Verftet
Rom 143 (kaiplan sør)
Georgernes Verft 12, 5011 Bergen,
Et drop-in tilbud fra kl. 12.00–17.00
Hva: Liv og leire
Målgruppe: Passer for alle
B-open workshop i Vault studios
Vault Studios
Domkirkegaten 3, 5017 Bergen
Kl. 12.00–16.30
Hva: Draw-a-ton
Målgruppe: Fra 16 år og oppover.
Et drop-in tilbud fra kl. 12.00–16.30
Maks antall plasser: 20–25 stk.
B-open workshop på S12 galleri og verksted
Sparebanksgaten 4A, 5017 Bergen
Kl. 11.00–16.00
Hva: Glassblåsing for hele familien
Målgruppe: Familier
Det regnes 45–50 minutter for 4 personer
For påmelding send e-post til maria@s12.no
Under B-open vil det også være mulig å se utstillingen
Shield II av Æsa Björk og Tina Thorsteinsdottir (lyd).
I tillegg vil vår gjestekunstner Ann Petters (DE/UK)
ha en visning av arbeider i prosess fra sitt opphold
hos oss.
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Lørdag

B-open workshop på Aldea
C. Sundts gate 55, 5004 Bergen
Kl. 12.30–14.00 og 14.30–16.00
Tegne med kroppen -en eksperimentell og
performativ workshop med Sara Plantefève-Castryck
& Stacy Brafield.
Målgruppe: Barn 6–12 år
Maks 6 deltagere pr. gruppe.
For påmelding send e-post til
stacybrafield@gmail.com
Norden til Bergen kveldsarrangement
Isotop prosjektrom
Magnus Barfots gate 25, 5015 Bergen
Dørene åpner kl. 18.30
«the work», arrangert av TASC Ablett and Brafield
Kl. 19.00
This was the beginning of «the work», the work that
travels through each artist, from visual to sound
to dance. Each time we meet «the work», it is
communicated through the artist expression.
«The work», went on a circular journey through each
individual artist twice and results in a performative
event on Saturday 21st of April, kl. 19.00 at Isotop
Project Room.
Kunstbokbadet, arrangert av Pamflett.
Kl. 20.30
I anledning Kunstbokhandelen i Pamfletts visningsrom
arrangeres Kunstbokbadet, med moderatorerne
Flemming Ove Bech og Johan Rosenmunthe
(Lodret Vandret) med gjester. Det blir et dypdykk
i kunstnerbøker, meninger og opplevelser, med
et inspirert publikum og høy stemning på Isotop
Prosjektrom.
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21. april

NOÖSPHERICS
Lydgalleriet / ØSTRE
Østre Skostredet 3, 5017 Bergen
Lørdag 21. april kl. 22.00-03.00
Book launch party for NOÖSPHERICS by
Bergen-based Canadian artist Erin Sexton, with
Topos Bokforlag. Exhibition and club night with laser
installation and live brainwave visuals by Masahiro
Kahata (NYC/Berlin).
Aas/Presttun: «Plaggbytte»
Galleri Christinegaard
Formannsvei 3, 5037 Bergen
Åpent lørdag og søndag 21./22. april kl. 12.00–16.00
Utstilling med Kristina D. Aas og Karina N. Presttun.
Hva kan et klesplagg fortelle om vår historie?
Utgangspunktet for utstillingen er to plagg, ett fra hver
kunstner, som begge jobber fritt rundt.
Astrid McGarrighan: «The Past is Present»
Vedholmen Galleri
Røtingavegen 23, 5216 Lepsøy
Åpent lørdag og søndag 21./22. april kl. 12.00–16.00
Astrid stiller ut etsninger/akvatinter.

B-open 2018

Søndag

22. april

Åpne atelier utenfor sentrum
(se egen oversikt over kunstnere)
Kl. 12.00–17.00

Informasjonspunkt
CM7
Chr. Michelsens gate 7,
5012 Bergen
Kl. 12.00–17.00

Cinema B-open
Kunstgarasjen, Hanskerommet
Møllendalsveien 15, 5009 Bergen
Kl. 12.00–16.00
Videoscreening med utvalgte videoverk.
KUNSTMARKED
CM7
Chr. Michelsens gate 7, 5012 Bergen
Kl. 12.00–17.00
Hva: Et kunstmarked med lokale kunstnere,
hvor alle verkene er til salgs med priser opp til 10.000
kroner. Prosjektet er initiert og organisert av ART +
FOLK,
i samarbeid med B-open og CM7.

Gratis busser til atelier og atelierfellesskap
utenfor sentrum med og uten guide.
Kl. 12.00–17.00
Se egen oversikt over ruter og tidstabell.
Avgang fra enden av Festplassen ved KODE 2.

B-open presenterer:
Norden til Bergen,
Tag Team Studio + Harbinger Project Space
Tag Team Studio, Møllendalsveien 17
5009 Bergen
Kl. 12.00–17.00
Tag Team Studio ved Cecilie Størkson har invitert
islandske Harbinger Project Space til et
samarbeid. Sammen har Tag Team og Harbinger
kuratert en duo-utstilling med to kunstnere som begge
jobber analogt med foto: Bergen-baserte Klara Sofie
Ludvigsen og Reykjavik-baserte Claudia Hausfeld.
Under B-open 2018 åpner den første av to utstillinger
Ludvigsen og Hausfeld skal holde sammen (den andre
åpner 2. juni, i Reykjavik). I løpet av helgen vil også
en presentasjon av det kunstnerdrevne visningsstedet
Harbinger finne sted. Følg med på nettsidene til Tag
Team for mer informasjon!
tag-team.no
facebook.com/tagteambergen
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B-open presenterer:
Norden til Bergen,
Bergen Zines:
Kunstnerbokhandel på Pamflett med Lodret Vandret
og Anngjerd Rustand
Pamflett
Magnus Barfots gate 25, 5015 Bergen
Kl. 12.00–17.00
Pamflett ved Ann-Kristin Stølan og Fredrik Rysjedal
presenterer kunstnerbokutgivelser av Anngjerd
Rustand og fra det danske forlaget Lodret Vandret.
Visningsrommet omvandles til bokhandel i anledning
helgen, og er åpent både lørdag og søndag. Bøkene i
Pamfletts bokhandel selges også med B-open-rabatt!
Les mer om kunstnerbokhandelen på
pamflett.no/b-open

Aas/Presttun: «Plaggbytte»
Galleri Christinegaard
Formannsvei 3, 5037 Bergen
Åpent lørdag og søndag 21./22.april kl. 12.00–16.00
Utstilling med Kristina D. Aas og Karina N. Presttun.
Hva kan et klesplagg fortelle om vår historie?
Utgangspunktet for utstillingen er to plagg, ett fra hver
kunstner, som begge jobber fritt rundt.
Astrid McGarrighan: «The Past is Present»
Vedholmen Galleri
Røtingavegen 23, 5216 Lepsøy
Åpent lørdag og søndag 21./22.april kl. 12.00–16.00
Astrid stiller ut etsninger/akvatinter.

B-open workshop i Gamle Bergen
Elsesro 1B, 5042 Bergen
(i kunstnerens atelier i Gamle Bergen, i huset bak
restauranten, 2. etg)
Når: Gruppe 1: Kl. 12.00–14.00 og gruppe 2:
14.30–16.30
Hva: Bok-workshop
Målgruppe: Ungdom/voksne
Maks 6 deltagere pr gruppe.
For påmelding send ønsket tidspunkt for workshop i
en e-post til elisabeth.n.rydland@gmail.com
B-open workshop på Trykkeriet
Trykkeriet senter for samtidsgrafikk
Fjøsangerveien 70 A
Kl. 11.00–15.00
Hva: Introduksjonskurs i silketrykk
Målgruppe: Voksne
Maks 5 deltagere.
For påmelding send e-post til:
hedvig.thorkildsen@gmail.com
NOÖSPHERICS
Lydgalleriet / ØSTRE
Østre Skostredet 3, 5017 Bergen
Søndag 22. april kl. 14.00–17.00
Free public conference with Erin Sexton and
invited guests: psychotronic artist Masahiro Kahata,
neuroscientist/musicologist Dr. Maria Witek, and the
Bergen Kringkaster amateur radio club.
Utstilling med Håkon Holm-Olsen
Trykkeriet senter for samtidsgrafikk
Fjøsangerveien 70 A
Søndag 22. april kl. 11.00–17.00
trykkerietbergen.no
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B-open 2018
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Noen av atelierene
du kan besøke

Atelierfoto
Linda Soh Trengereid

19

B-open 2018

Fra atelieret til Kari Aasen på USF Verftet.
20

Fra atelieret til Cecilia Jonsson på USF Verftet.
21

B-open 2018

Fra atelieret til Kiyoshi Yamamoto på USF Verftet.
22

Fra atelieret til Brit Bøhme på USF Verftet.
23

B-open 2018

Fra atelieret til Torild Stray på Stålpress Artist Studios.
24

Fra atelieret til Solvor Holan på Stålpress Artist Studios.
25

B-open 2018

Fra atelieret til Margrethe Kolstad Brekke på Stålpress Artist Studios.
26

B-open workshops
og Barnas B-open

Workshops som utgjør Barnas B-open
er merket med en gul dott.

Liv og leire

Lørdag

Innhold
Her kan du trykke, kjevle og leke deg med luftherdende leire
og skrot. Og kanskje lage en skilpadde, som du kan ta med
hjem om du vil? Leiren er veldig deilig og myk!

Når
Fra kl. 12.00–17.00

Sted
B-open workshop på USF Verftet.
Georgernes Verft 12, 5011 Bergen,
Rom 143 (kaiplan sør)

Målgruppe
Passer for alle

Kursholdere
Siri Haaskjold

Påmelding og deltakelse
Et drop-in tilbud

28

Bergen Akt & Croquis
Forening (BAC):
Draw-a-ton

Lørdag

Innhold
Nybegynnere, illustratører, kunstnere, hobbytegnere, rosemalere, animatører, arkitekter og visuelle
magikere - kort sagt alle som liker å tegne - inviteres til et heidundrende tegnemaraton i Vault
studios lørdag 21. april. Medlemmer av BAC vil gi noe veiledning og ideer rundt tegnepraksisen.
Vi tegner sammen til kullet brekker og tusjen spruter. Det blir flere modeller som poserer samtidig
med raske (1min-2 min-5 min-10min) og lengre stillinger (20 min-40 min-60 min). Ta med
materialer som du liker å arbeide med. BAC stiller med litt papir og kullstifter. Kaffe serveres og ta
gjerne med noe søtt å dele med de andre. Vel møtt.

Når
Vi åpner kl 12.00 og
starter tegning kl 12.30 til 16.30

Sted
B-open workshop i Vault studios
(bak hovedpolitistasjonen i Bergen sentrum)
Domkirkegaten 3, 5017 Bergen

Målgruppe
Fra 16 år og oppover.

Kursholder
Styret i BAC foreningen.

29

Påmelding og deltakelse
Et drop-in tilbud.
Maks antall plasser: 20–25 stk.

B-open 2018

Tegne med kroppen.
En eksperimentell og
performativ workshop.

Lørdag

Innhold
Kunstnerne inviterer et yngre publikum til å tegne med oss og bli kjent med
performativ og abstrakt tegning. Vi skal jobbe stort og på gulvet, med forskjellige
materialer på papir. Vi vil skape et sted for å leke med kunst. I denne workshopen
lærer vi gjennom å utføre, men mest av alt skal vi ha det gøy! Vi ønsker at alle barna
kommer i fritidsklær som tåler maling.

Når
12.30–14.00
og 14.30–16.00

Sted
B-open workshop på Aldea
C. Sundts gate 55, 5004 Bergen
Atelieret til Stacy Brafield (6. etg)

Målgruppe
Barn 6-12 år

Kursholdere
Sara Plantefève-Castryck
og Stacy Brafield

Påmelding og deltakelse
Maks 6 deltagere pr. gruppe..
For påmelding send e-post til
stacybrafield@gmail.com

30

Glassblåsing for
hele familien

Lørdag

Innhold
Denne dagen inviteres familier til sammen å dele en kreativ og kroppslig opplevelse
med glassblåsing som aktivitet. Her er ingen statister eller tilskuere, både barn og
voksne vil være deltagere i den skapende prosessen. Alle deltakerne vil blåse et
drikkeglass hver i ønsket farge som blir flotte bruksgjenstander for familien!

Sted
B-open workshop på S12 galleri og verksted
Sparebanksgaten 4A, 5017 Bergen (inngang i bakgården)

Når
Kl. 11.00–16.00
Det regnes 45–50 minutter
for 4 personer

Målgruppe
Familier

Kursholder
Maria A. Frantzsen
og Charlotte Lemaire

31

Påmelding og deltakelse
For påmelding send e-post til
maria@s12.no

B-open 2018

Introduksjonskurs
i silketrykk

Søndag

Innhold
Kurset er et introduksjonskurs i silketrykk, hvor deltagerne lærer den tekniske framgangsmåten. Vi skal i hovedsak
fokusere på selve motivet og trykkeprosessen. Men jeg kommer til å vise demo av belysning/eksponering av
rammene. Deltagerne vil da lære en enkel form for farge separering. Silketrykk som teknikk oppsto først i Japan
og ble senere tatt i bruk blant annet til produksjon av reklameplakater og propaganda i USA tidlig på 1900-tallet.
Fra 1930-tallet ble silketrykk også benyttet av billedkunstnere. Silketrykket forbindes nok først og fremst med
popkunstens fremvekst i USA og Europa på sent -50 tall og den politiske kunsten i Norge på -70 tallet, blant annet
av Gras-gruppen. Silketrykket gjør det mulig å benytte både tegneriske, maleriske og fotografiske bildeuttrykk i fri
kombinasjon med tekst og andre grafiske elementer.
Når
Kl. 11.00–15.00

Sted
B-open workshop på Trykkeriet
Trykkeriet senter for samtidsgrafikk
Fjøsangerveien 70 A

Målgruppe
Voksne

Kursholdere
Hedvig Thorkildsen

Påmelding og deltakelse
Maks 5 deltagere
For påmelding send e-post til
hedvig.thorkildsen@gmail.com
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Bok-workshop

Søndag

Innhold
Lær å lage en enkel japaninnbundet bok/hefte, som kan
anvendes til skrive- eller tegnebok, din personlige «notebook».

Når
Gruppe 1: kl. 12.00–14.00
Gruppe 2: kl. 14.30–16.30

Sted
B-open workshop i Gamle Bergen
Elsesro 1B, 5042 Bergen

Målgruppe
Ungdom/voksne

Kursholder
Elisabeth Rydland Nilssen

33

Påmelding og deltakelse
Meld deg på til enten gruppe 1 eller 2
(om for få påmeldte slås gruppene sammen til ett tidspunkt)
Maks 6 deltagere pr. gruppe
For påmelding send e-post til
elisabeth.n.rydland@gmail.com

B-open 2018

Kunstneroversikt
og kart

Husk at vi
deler byen i to i år,
med åpne atelier i
sentrum på lørdag
og utenfor sentrum
på søndag!

34

Åsane

Ervik

Biskopshavn

Sandviken

Bergen
sentrum
Damsgård
Kronstad

Fyllingsdalen

Fjøsanger

Nestun

Bergen og omegn. Områder med deltakende kunstnere.
35

B-open 2018
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Husk å ta med gyldig ID for adgang til havneområdet.
Inngang ved rundkjøring i O. J. Brochs gate.
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Lørdag i sentrum

1.
Aldea
atelierfellesskap
C. Sundtsgate 55
5004 Bergen
Austreid, Kristin
Maleri, skulptur
kristinaustreid.com
Brafield, Stacy
Drawing, painting, Performance,
Social Choreography
stacybrafield.com

Dyvi, Anne Marthe
Mixed media
annemarthe.wordpress.com
Remvik, Stian
Digitalt, programmering
stianremvik.com
Salhus Røed, Vilde
Fotografi, diverse
vildesr.com
Øy Lojo, Maria
Videoinstallasjon
mariaoylojo.com

Dyrdal, Andreas
Fotografi, installasjon
Eide Aas, Sjur
Skulptur og installasjon
Langeland, Kamilla
Billedkunst
kamillalangeland.com
Øen Nordahl, Magnhild
Skulptur, installasjon,
video, animasjon
magnhildnordahl.com

2.
BEK
Bergen senter for
elektronisk kunst
C. Sundtsgate 55
5004 Bergen
bek.no
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3.
cs 55
atelierfellesskap
cs55.no
C. Sundtsgate 55
5004 Bergen
Berg, Marianne
Skulptur
marianneberg.no
Carson, Gillian
Performance, text, object
gilliancarsonwebsite.com
Grieg, Nina
Maleri, skulptur
ninagrieg.com
Hansen, Carl Martin
Skulptur, maleri, tegning
cs55.no/cmh

B-open 2018

Lørdag i sentrum

Hareide, Vigdis
Maleri, skulptur
cs55.no/vigdishareide

Taranger, Bjørg
Video-/fotobaserte installasjoner
cityangel.no

J Sjøvoll, LisBeth
Tegning, maleri, skulptur
cs55.no/lisbeth

van Hoegee, Kirsti
Fotografi
kvhoegee.no

Johannessen, Aggi Folgero
Maleri, grafikk
cs55.no/aggi
Karlsen, Anne Lise
Keramikk
cs55.no/annelisek
Nøkleby Presttun, Karina
Diverse tekstile teknikker
karinapresttun.no
Magnus, Bo
Maleri, collage, tegning
bomagnus.com
Marhaug, Rita
Performance, grafikk, tegning,
objekt/installasjon, kunstnerbok
ritamarhaug.com
McGarrighan, Astrid
Grafikk, etsning/akvatint
amcg.no
Rios, David A.
Mixed media
davidarios.no
Sleire, Astrid
Keramikk
astrids3.wordpress.com
Sund, Torgrim Wahl
Grafikk, tegning, maleri,
installasjon, hybride uttrykk og teknikker.

4.
USF Verftet
atelierfellesskap
Georgernes Verft 12
5011 Bergen
usf.no
Aasen, Kari
Keramisk materiale
kariaasen.no
Bøhme, Brit
Maleri, foto
bbohme.com
Eide, Birgit
Tekstil
birgiteide.com
Helland-Hansen, Ida Carolyn
Tekstil, papir, laminering, collage,
diverse teknikker
idahellandhansen.no
Herteig, Karina
Maleri, skulptur
herteig.no
Jonsson, Cecilia
Visuell kunst, tverrvitenskapelig
ceciliajonsson.com
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Lørdag i sentrum

Karnik, Elke
Tegning, objekt, installasjon, foto, video
Lavik, Aud
Søm av skinnvesker
audlavik.no
Lerøy, Anne-Britt
Grafikk
annebrittleroy.com
Ljones, Åse
Broderi
Løland, Cato
Mixed media
Marsh, Dillan
Billedkunst
dillanmarsh.com
Moen, Magnar
Tegning
magnarmoen.no
Monrad, Johanne
Maleri
Nerhus, Marta
Skulptur og tegning i
streng og metalltråd
martanerhus.no
Persson, Daniel
Grafikk, fotografi
danielpersson.no
Selboskar, Kristin
Smykker i sølv og emalje
selboskar.no
Sævig, Gro Aakenes
Tekstiltrykk
artwearbygro.no
39

Søreide, Inga S.
Skulptur, maleri
ingassoreide.com
Torsvik, Herdis
Keramikk
herdistorsvik.wordpress.com
Tveit Knutsen, Anne
Video
annetveitknutsen.no
Yamamoto, Kiyoshi
Tekstil, grafikk, performance
kiyoshiyamamoto.com

5.
BLOKK
atelierfellesskap
Lille Markeveien 15
5005 Bergen
blokkbergen.no
Blomgren, Karin
Installasjon
karinblomgren.com
Brissman, Elin
Maleri
elinbrissman.com
Corum, Nathan
Fotografi, skulptur, mixed media
Eldøy, Åsne
Fotografi, installasjon og publikasjoner
aeldoy.no

B-open 2018

Lørdag i sentrum

Finne, Jan-Egil
Maleri, skulptur, performance
janegilfinne.wixsite.com/artwork
Harkjerr Halse, Martin
Maleri
Holm-Olsen, Håkon
Collage, skulptur, tegning
hholsen.wordpress.com
Lybeck, Bjørn-Henrik
bjornhenriklybeck.com
Norseth, Helene
Materialcollage, tegning, installasjon og skulptur
helenenorseth.wordpress.com
Rustand, Anngjerd
Tegning, skulptur, installasjon, maleri, tekst
anngjerd.no
Trengereid, Linda Soh
Maleri, tegning
lindasohtrengereid.com
van Nijkerk, Hans Christian
Performance, video, lyd/musikk, foto
kerkart.com
Vindenes, Vegard
Maleri
vegardvindenes.com
Peterson, Åge
Illustrasjon og tegneserie
aagepeterson.no

6.
Kvendseth, Gabriel Johann
Skulptur, performance, tekst, interaktiv installasjon
C. Sundts gate 4
5004 Bergen
gabrielkvendseth.com

7.
ART + FOLK
KUNSTMARKED
på CM7 kontorfellesskap
for B-open, VISP og ART + FOLK
OBS! Åpent både lørdag og søndag.
Christian Michelsens gate 7
5012 Bergen
art-folk.com

8.
Isotop
atelierfellesskap
Magnus Barfots gate 25
5015 Bergen
isotop.org
Bjørnseth, Ingrid
Visual art
ingridbjornseth.com
Brühl, Birgit
Keramikk og tegning
Holm, Kim
Blekk og pensel
denungeherrholm.smugmug.com
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Lørdag i sentrum

Molnes, Rune Werner
Fotografi
runemolnes.com

10.

Amber Simone Veronica Ablett
Research, performance, text, sound
amberablett.com

Bergen Ateliergruppe
atelierfellesskap
Dokkeskjærskaien 1
5006 Bergen
NB! Husk å ta med gyldig ID
for adgang til havneområdet
bergenateliergruppe.no

9.

Ekberg, Tim
Maleri, skulptur
timekberg.com

Pamflett
Magnus Barfots gate 25
5015 Bergen
pamflett.no
Aas, Stine
Div. materialer, design
stineaas.com
Lysgaard, Ola
Tegning
olalys.com
Rysjedal, Fredrik
Tegning
fredrikrysjedal.no
Stølan, Ann-Kristin
Zines
ank.is/zines

Him-Jensen, Lisa
Tegning, collage, maleri, bøker og tekst
lisahimjensen.com
lisajaninahimjensen.com
Jost, Sarah
Installasjon, skulptur, tegning, tekst
sarahjost.com
Kajermo Törner, Susanna
Tegning, collage, m.m.
bergenateliergruppe.no/susanna-kajermo-toerner
Lennström-Örtwall, Malin
Installasjon, skulptur, foto, tegning
malinlennstromortwall.com
Ljosvoll, Eva
Video, foto, tekst
evaljosvoll.no
Maufe, Imi
Bokkunst, grafikk, installasjon, interaksjoner
imimaufe.com
Morild, Marianne
Maleri

41

B-open 2018

Lørdag i sentrum

Rahm, Petra
Diverse
petrarahm.wordpress.com
Ringstad, Ellen
Installasjon, mixed media
ellenringstad.com
Rygg, Arne
Installasjon, skulptur, video, foto, performance
arnerygg.no
Tunestveit Dyre, Marit
Tekstil, performance, skulptur, tekst

42

Videre til
søndag!
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B-open 2018
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Søndag utenfor sentrum

11.
Henschien, Tone
Maleri
Slettevikveien 25
5124 Morvik

12.
Haverkamp, Reinhard
Skulptur
Professorvegen 8
5072 Bergen
reinhardhaverkamp.wordpress.com

13.
Lin, Feng Xian
Oljemaleri
Statsminister Michelsens Vei 33A
5230 Paradis
fengxianlin.com
Willgohs, Jan Erik
Maleri
Statsminister Michelsens Vei 33A
5230 Paradis
willgohs.info

14.
Hartveit, Kari
Tekstil
Jacob Kjødes veg 1
5232 Paradis
45

B-open 2018
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Søndag utenfor sentrum

15.

17.

Stålpress Artist Studios
Ellerhusens vei 2
5043 Bergen

Grande, Charles
Maleri
Sandviksbodene 73A
5035 Bergen
charlesgrande.com

Holan, Solvor
Tresnitt
solvorholan.com
Kolstad Brekke, Margrethe
Tekstil
mkbrekke.com
Portioli, Manuel
Maleri
manuelportioli.jimdo.com
Stray, Torild
Maleri, tegning, grafikk
tstray.com

16.
Elsesro
Elsesro 1B
5042 Bergen
Behan, Geraldine
Maleri, tegning

Sirks Vevle, Judy
Maleri
Sandviksbodene 73A
5035 Bergen
judysirksvevle.com

18.
Bergen Kjøtt
atelierfellesskap
Skutevikstorget 1
5032 Bergen
bergenkjott.no
Bøe Birkeland, Tonje
Fotografi, tekst og objekter
tonjebirkeland.com
Heggren, Silje
Maleri
siljeheggren.com

Rydland Nilssen, Elisabeth
Maleri, objekt, bok, grafikk
facebook.com/roedrydland
Heradstveit, Synneva
Akvarell
synnevaheradsveit.net
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Søndag utenfor sentrum

19.
Deltic
atelierfellesskap
Damsgårdsveien 229
5160 Bergen
deltic.no

Hartveit, Berit
Fotografi
berithartveit.no
Rudjord Unneland, Borghild
Tekstil, installasjon
bunneland.no

Clare, Eleanor
Performance, musikk, tegning, tekst
eleanorclare.com

Rudjord Unneland, Sveinung
Diverse
sveinungunneland.com

Huizing, Jiska
Fotografi, lyd, arkiv, bøker
jiskahuizing.nl

Solberg, Aurora
Maleri
aurorasolberg.com

Inman-Simpson, Rhiannon
Maleri
rhiannoninmansimpson.com

Tørresen, Harald E.
Maleri, tegning, foto, objekt/installasjon
haraldtorresen.net

Larsen, Per-Erik
Billedkunst

Unstad, Grethe
Maleri
gretheunstad.com

20.
M17
atelierfellesskap
Møllendalsveien 17
5009 Bergen
m15-17.no
Bang Larsen, Nina
Skulptur, video, installasjon
ninabanglarsen.com
Evensen, Andreas
Tresnitt
andreasevensen.no
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Bussruter
Husk at vi
deler byen i to i år,
med åpne atelier i
sentrum på lørdag
og utenfor sentrum
på søndag!

Busser på
lørdag 21. mars

Busser på
søndag 22. mars

På lørdag går det to busser i kontinuerlig sløyfe i
sentrum. Avgang hver hele og halve time fra enden
av Festplassen ved KODE 2. Møt opp i god tid for
å orientere deg om hvor bussene går fra. Se etter
veteranbusser.

På søndag går det to busser med ulike ruter, hver med
avgang fra enden av Festplassen ved KODE 2. Møt
opp i god tid for å orientere deg om hvor bussene
går fra. Se etter veteranbusser.

Vær forberedt på at tidene kan avvike noe fra
bussrutene.

Buss 1 er med guide og har to ulike runder i løpet
av dagen. Den første ruten kommer til å fokusere på
atelierene i Sandviken. Den andre ruten kommer til å
fokusere på atelierene langs Fjøsangerveien og mot
Paradis.
Buss 2 går i skytteltrafikk hver hele og halve time fra
Festplassen til Møllendalsveien.
Vær forberedt på at tidene kan avvike noe fra
bussrutene.
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Lørdag

To busser i kontinuerlig sløyfe i
sentrum, for på- og avstigning

Opphold
i min.

Kjøretid til
neste stopp

30

0

6

06
12.06		

36

1

10

USF Verftet

17
12.17		

47

1

5

Dokkeskjærskaien (Bergen Ateliergruppe)

23
12.23		

53

1

5

Festplassen ved KODE 2

29
12.29		

59

1

Stoppested

Ankomst/avgang hver hele
time, siste avgang kl. 16.30

Festplassen ved KODE 2

00
12.00		

C. Sundts gate 55 (cs55, Aldea og BEK)
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Søndag

Guidet tur runde 1, med buss 1
Estimert tid:
2 timer og 25 minutter

Stoppesteder

Ankomst

Opphold
i min.

Festplassen ved KODE 2

Avgang

Kjøretid til
neste stopp

12.00

10

Bergen Kjøtt

12.10

20

12.30

5

Sandviksbodene 73A

12.35

20

12.55

5

Gamle Bergen (Elsesro)

13.00

30

13.30

12

Norsk Stålpress

13.42

30

14.12

12

Festplassen (endestopp)

14.24

siste stopp

Hvem som er på hvilket stopp:
Bergen Kjøtt; Silje Heggren og Tonje Bøe Birkeland
Sandviksbodene 73A; Judy Sirks Vevle og Charles Grande
Gamle Bergen (Elsesro); Synneva Heradstveit, Elisabeth
Rydland Nilssen og Geraldine Behan
Norsk Stålpress; Torild Stray, Solvor Holan, Margrethe
Kolstad Brekke og Manuel Portioli
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Guidet tur 2 med buss 1 på neste side.
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Søndag

Guidet tur runde 2, med buss 1
Estimert tid:
2 timer og 15 minutter

Stoppesteder

Ankomst

Opphold
i min.

Festplassen ved KODE 2

Avgang

Kjøretid til
neste stopp

14.30

12

Trykkeriet, senter for samtidsgrafikk

14.42

20

15.02

8

Professorvegen

15.10

20

15.30

10

Statsminister Michelsens veg

15.40

20

16.00

5

Jacob Kjødes veg

16.05

20

16.25

10

Møllendalsveien (M17)

16.35

0

16.35

10

Festplassen (endestopp)

16.45

Siste stopp

Hvem som er på hvilket stopp:
Professorvegen; Reinhard Haverkamp
Statsminister Michelsens veg; Feng Xian Lin og Jan Erik Willgohs
Jacob Kjødes veg; Kari Hartveit
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Søndag

Buss 2 i kontinuerlig sløyfe mellom
Festplassen og Møllendalsveien

Stoppested

Første
avgang

Ankomst/avgang fra Festplassen hver hele
og halve time, siste avgang kl. 16.30

Festplassen ved KODE 2

12.00

00		

30

Møllendalsveien (M17, Tag Team Studio og Kunstgarasjen)

12.15

15		

45

Festplassen ved KODE 2

12.30

30		

00
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Guidede turer
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Guidet tur med
B-open buss 1, runde 1
Søndag

Guidet tur med
B-open buss 1, runde 2
Søndag

Se bussruter for stoppesteder.

Se bussruter for stoppesteder.

Guide
Nora Adwan

Guide
Nora Adwan

Språk
Engelsk og norsk

Språk
Engelsk og norsk

Varighet
Ca. 2 timer og 25 minutt

Varighet
Ca. 2 timer og 15 minutter

Oppmøte
Ved enden av Festplassen ved KODE 2
Kl. 11.50.
Se etter veteranbusser.

Oppmøte
Ved enden av Festplassen ved KODE 2
Kl. 14.30.
Se etter veteranbusser.

Innhold
En guidet busstur til atelierer og atelierfellesskap litt
utenfor sentrum med kunstnere på Norsk Stålpress,
Sandviksbodene, Elsesro og Bergen Kjøtt. Det er satt
av 20 minutter på de fleste stedene, men det er fullt
mulig å bli igjen om man ønsker det. Videre transport
er da på eget ansvar.

Innhold
En guidet busstur til atelierer litt utenfor sentrum.
Det blir også et stopp på Trykkeriet, senter for
samtidsgrafikk. Det er satt av 20 minutter på de fleste
stedene, men det er fullt mulig å bli igjen om man
ønsker det. Videre transport er da på eget ansvar.
Turen avslutter i Møllendalsveien hvor man kan på
egenhånd besøke atelierene i M17.

Bli med og se hvordan noen av Bergens kunstnere
arbeider i atelierene sine!
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Bli med og se hvordan noen av Bergens etablerte
kunstnere arbeider i hjemmeatelierene sine!

B-open 2018
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Utvalgte kunstverk
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Jiska Huizing,
uten tittel, 2018, digital C-print, 30 x 45 cm
60

Cecilia Jonsson, «Mareograf», 2018, stedsspesifikk installasjon med tidevannsmåler,
sediment og steingodssylinder. Foto: Cecilia Jonsson
61
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Kirsti van Hoegee,
«Planet X», 2017, scanografi, 50 cm
62

Kari Aasen, «Dagboknotat 2014/ Diary, The precious days of 2014», 2014,
modellert steingodsleire, ca 260cm i diameter
63
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Margrethe Kolstad Brekke, «Potential Exceeds the Demand»,
2017, silkeapplikasjon, 360 x 360 cm, foto: Lars Brekke
64

Sjur Eide Aas,
«The Island», 2014-2015, installasjon
65
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Tim Ekberg, «Plump», 2016, akryl på plexiglass,
80 x 20 cm, foto: KRAFT
66

Åsne Eldøy, «Eksperiment av is, sement og slagg: del II» Installasjonsbilde fra utstillingen
«Mineraler Relasjoner 2017», 2017, Punkt/ Uncertain States Scandinavia, foto: Tor S. Ullstein
67
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Jan-Egil Finne,
«Landskapning», 2017, fotografi, 60 x 75 cm, foto: Magnús Logi Kristinsson
68

Carl Martin Hansen,
«Fra serien Berlin notations», 2017, akvarell og fargeblyant på papir, 76 x 57 cm
69
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Susanna Kajermo Törner, «Samleren», 2016, blyant og collage på papir,
52,5 x 50 cm, Foto: Thor Brødreskift
70

Anne Tveit Knutsen,
«Til Far», videostill
71
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Astrid McGarrighan,
«Escaping Seeds», 2013, etsning/akvatint, 73 x 60 cm (motiv)
72

Johanne Monrad,
«Landskap I», akryl på lerret, 40 x 40 cm
73
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Skaff deg autografer!

Lyst å samle autografene til kunstnere du møter? Bare
spør om du kan få en signatur!

B-open quiz

Vinn et ekte kunstverk fra en av kunstnerne som er med
på B-open, med en verdi på opptil 3.000 kr! Vi trekker
også to heldige vinnere som får hver sin artist book.
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1. Hvor er inngangen til havneområdet hvor Bergen
Ateliergruppe holder til?
Svar:

12. Hvor mange vinduer er det på Grethe Unstad
sitt atelier?
Svar:

2. Hvor har Eleanor Clare atelier?
Svar:

13. Hvor mange år blir atelierfellesskapet cs55 i år?
Svar:

3. Hvor skal workshopen til Hedvig Torkildsen holdes?
Svar:

14. Hvor mange ulike stopp har bussene på lørdag?
Svar:

4. Hva har Petra Rahm øverst i høyre hjørne
på pulten sin?
Svar:

15. På hvilken adresse kan du finne B-opens
hovedkontor, som under B-open kunstfestival blir
brukt til å huse ART + FOLKs Kunstmarked?
Svar:

5. Hvilke to kunstnere viser videoene sine på
nettbrett under Cinema B-open?
Svar:
6. Hva heter guiden som skal være med
på bussene som kjører på søndagen?
Svar:
7. Hvilken farge er det på ballongene til B-open?
Svar:
8. Skriv navnet til minst en av bussjåførene.
Svar:
9. I Norden til Bergen prosjektet, hvem har Bergen
Zines invitert som sine samarbeidspartnere?
Svar:

Navn:
Telefon:
E-post:
Adresse:

10. I hvilken etasje ligger Gabriel Johann Kvendseth
sitt atelier?
Svar:
11. Hvilke blomster har Elin Brissman mest
av på sitt atelier?
Svar:
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Fyll ut med svarene dine, navn og kontaktinformasjon,
ta et bilde, eller scan, svarene dine
og send til e-post: produksjon@b-open innen 1. mai.
De heldige vinnerne vil bli kontaktet.
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KUNSTSKOLEN I BERGEN
tilbyr 2-årig fagskoleutdanning i
VISUELLE KUNSTFAG

SØK
15.
MAI
WWW.KiB.NO

Daniel Wurtzel
20.04. - 03.06.2018
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