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B-opens styre i 2021: 
Terese Stenhjem (styreleder, NKVN) 
Imi Maufe (styremedlem, BKFH) 
Petra Rahm (styremedlem, Hordaland kunstsenter) 
 
Prosjektleder: Bjørn-Henrik Lybeck 
 
Bidragsytere og samarbeidspartnere:  
Medarbeider, sosiale medier: Azar Alsharif 
Medarbeider, gjesteprogram: Christa Mako Teigen 
Visuell utforming og design: Åge Peterson 
Omvisere: Sara Kollstrøm Heilevang, Torleif Bay 
Fotograf: Tove Lise Mossestad 
 
Atelier.as, Bergen Assembly, Bergen Kunsthall, Bergen Bysykkel, 
Hordaland kunstsenter, Northing, Oslo Open, Trondheim Open og VISP. 
 
Økonomiske bidragsytere: 
Kulturrådet 
Sparebanken Vest 
Bildende Kunstneres Forening Hordaland 
Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduksjon 
B-open 2021 ble avholdt lørdag 25. og søndag 26. september, den samme 

helgen som Norge gjenåpnet etter lang tids nedstenging grunnet pandemien. 

Alt var likevel lagt til rette for trygge atelierbesøk, med noen tiltak som avstand 

og håndhygiene. Under festivalen kunne både lokale og tilreisende 

publikummere møte kunstnerne ansikt til ansikt.  

 

 
Draw-a-ton med aktmodeller i regi av Bergen Akt & Kroki hos Isotop Fellesatelier.  

Foto: Tove Lise Mossestad 
 
B-opens intensjon er å by på en annerledes kunstopplevelse enn hva mange 

er vant med. Kunsten publikum vanligvis opplever i gallerier og museer er 

ferdig, og det kan tidvis være vanskelig å få øye på koblingene til den kreative 

prosessen og mennesket bak verket. Det kan være vanskelig som publikum å 

ikke forstå. Derfor ønsker B-open alltid å tilrettelegge for gode samtaler 

mellom publikum og kunstnere, og sørge for at begge parter føler seg 

respektert og ivaretatt. 

 



Under festivalhelgen kunne en besøke 96 kunstnere spredt rundt Bergen 

sentrum, Nesttun, Ytre Arna og i Øygarden. Samtlige av festivalens aktiviteter 

og omvisninger var gratis og åpne for alle. Det var også satt opp busstransport 

til utvalgte atelierer utenfor sentrumskjernen og i sentrum kunne en benytte 

seg av bysykler med en spesialavtale. 

 

På grunn av pandemien ble festivalen i 2020 flyttet til høsten. Endringen ble 

positivt tatt imot at deltakende kunstnere. Det viste seg også å være en fordel 

for en stor publikumsgruppe av studenter, som tidligere har vært midt i 

eksamensforberedelser. Styret og prosjektleder har derfor valgt å fortsette å 

arrangere B-open på høsthalvåret. 

 

I likhet med tidligere år valgte vi også å holde atelierene og fellesskapene i 

sentrumskjernen åpent lørdag, mens de utenfor sentrum og i Bergens omegn 

holdt åpent på søndagen. 

 
Busstilbud og Bergen Bysykkel 
For å gjøre det lettere å komme seg rundt til atelierene utenfor Bergen 

sentrum, ble det satt opp en gratis guidet busstur til utvalgte steder på 

søndagen. Turen ble ledet av våre omvisere og hadde en varighet på fem 

timer.  

 

Nytt av året var en ny samarbeidsavtale med Bergen Bysykkel. Bysyklene er 

en miljøvennlig og kjapp måte å komme seg rundt i byen på. Hele helgen 

kunne vi tilby alle interesserte dagspass til halv pris ved bruk av rabattkode. 

På lørdagen arrangerte vi også en egen guidet tur på bysykkel. 

 
 

 

 



 
Atelierbesøk hos Solvor Holan. Foto: Tove Lise Mossestad 

 

Guidede turer 
Årets omvisninger var ledet av Sara Kollstrøm Heilevang og Torleif Bay. Det 

ble arrangert tre forskjellige omvisninger; alle med en varighet på fem timer. 

Ønsket i år var å skape en god gruppedynamikk, hvor de påmeldte ikke bare 

skulle gå fra atelier til atelier, men også ha tid til å fordøye inntrykkene enten 

på tur mellom stedene eller over et lite måltid. Samtlige omvisninger hadde 

krav om påmelding og dette var alternativene:  

 

Omvisning til fots 

En byvandring med omviser Sara Kollstrøm Heilevang. Turen gikk til 

atelierfellesskapet KO22, Tine Adler (Isotop), atelierfellesskapet Blokk, og 

Laurie Lax (Aerial). Mellom besøkene var det lagt inn stopp hos Hordaland 

kunstsenter og Bergen Assembly for en matbit og drikkepause. 

 



Omvisning på Bysykkel 

En sykkeltur med omviser Torleif Bay. Her kunne en besøke Solvor Holan 

(Isotop), Gabriel Johann Kvendseth (C. Sundts gate 4), Daniel Persson (USF 

Verftet), atelierfellesskapet Blokk, og .Zip Collective. Mellom atelierbesøkene 

var det lagt inn stopp hos Hordaland kunstsenter og Bergen Assembly for en 

matbit og drikkepause. 

Omvisning med veteranbuss 

En bussutflukt med Sara Kollstrøm Heilevang og Torleif Bay. Turen gikk til 

Tanja Silvestrini og Jonas Andren (Minde), Jan Erik Willgohs (Paradis), Dora 

Sofie Kittilsen og Galleri Oker (Nesttun), Torunn Halseid Marø (Ytre Arna), 

John Audun Hauge og Inger-Marit Saastad (Sandviken), S12 Galleri og 

Verksted (Bontelabo). 

 
Besøk hos Jonas Andren og Tanja Silvestrini i Kanalveien 90. Foto: Tove Lise 

Mossestad 

 



Arrangementer 
Festivalens program bestod av kunstnerinitierte verksteder, utstillinger, 

kunstnersamtaler, tekstframføringer og performance. 

 
LØRDAG 26. SEPTEMBER 
 
 
Utstilling: tekst/maleri 
KO22 
Kong Oscars gate 22 
Tekstfremføringer kl. 15.00, 16.00, 
17.00 (varighet 20 min) 

Verksted: Selvportrett i glass 
S12 Galleri og Verksted 
Bontelabo 2, 5003 Bergen 

Bergen Akt & Kroki: 
Draw-a-ton med modeller 
Isotop Fellesatelier 
Magnus Barfots gate 25 

Paint-making Workshop 
med Laura Gaiger 
C. Sundts gate 55 (3. etasje) 

Audrey Hurd: Empty is also Full 
(work in progress) 
BEK 
C. Sundts gate 55 

Verksted: bioAvatar 
Parken ved Corps de Garde 
Utendørs installasjonsverksted 
med kunstpilotene. 
 

 
 

 
Utstilling: Intersension(al) 
Northing Space 
Østre Skostredet 10  
 
Utstilling: SANS FARGE 
Galleri Christinegaard 
Formanns vei 3 
Installasjon i silke av Janne Nes. 

B-Open på Østre: Flight of the 
Bumblebees av Kim Hankyul 
Østre 
Skostredet 3  
Besøk Kim Hankyuls stedsspesifikke 
arbeidsprosess med sitt nye verk. 
 
Pamflett kunstbokhandel 
Pamflett 
Møllendalsveien 68A 
Kunstnerbøker fra Pamflett og Bergen 
Art Book Fair 8 tilgjengelige til salgs 
hele helgen. 

Performance: Reet Maff’l’s 
Unofficial Histories – Vol 1 
Bergenhus festning 
Arrangement i regi av Hordaland 
kunstsenter. 
 
 
 
 

 



SØNDAG 27. SEPTEMBER 
 

Utstilling: (w)ORD : EBBE+FLOW 
Bergen Ateliergruppe 
Dokkeskjærskaien 1 

Utstilling: bioAvatar 
Parken ved Corps de Garde 
Viser verk fra lørdagens 
installasjonsverksted med 
kunstpilotene 
 
Utstilling: Intersension(al) 
Northing Space 
Østre Skostredet 10 

Utstilling: Undress av Paulina Tama 
Cid 
Pamflett 
Møllendalsveien 68A 
Pamflett og prøverommet presenterer 
fotoprosjektet «Undress» av Paulina 
Tamara Cid.  

 

 
Utstilling: SANS FARGE 
Galleri Christinegaard 
Formanns vei 3 
Installasjon i silke av Janne Nes. 
 
Pamflett kunstbokhandel 
Pamflett 
Møllendalsveien 68A 
Kunstnerbøker fra Pamflett og Bergen 
Art Book Fair 8 tilgjengelige til salgs 
hele helgen. 

Finissage: Tre opp ned tre 
Tag Team Studio 
Møllendalsveien 17 
Etter seks uker avslutter Kurt 
Johannesen sitt mest omfattende 
performanceprosjekt gjennom en 
samtale med Gunnar Danbolt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gjesteprogram 
I 2021 kunne inviterte vi gjester fra Norge, Tyskland og Slovakia. Hensikten 

med besøksprogrammet er å legge til rette for nye kontakter og samarbeid 

med bergensmiljøet, ved å invitere aktører fra forskjellige deler av kunstfeltet, 

som vi anså kunne gi realiserbare muligheter for kunstnerne. Våre besøkende 

var: 

o Gloria Hasnay, kurator fra Kunstverein München 

o Erik Sæter Jørgensen, kurator og kunstkonsulent fra Sæter Jørgensen 

Contemporary med base i Stavanger og Senouillac i Frankrike 

o Marianne Bjørnmyr & Dan Mariner, kunstnere og gallerister fra NŌUA i 

Bodø 

o Liv Tandrevold Eriksen & Maren Dagny Juell, kunstnere og gallerister 

fra SHE WILL i Ski 

o Peter Sit, kurator og organisator fra APART Collective i Bratislava 

Gjestene våre planla møtene sine med god hjelp av koordinator Christa Mako 

Teigen. Gjestene ble spesifikt oppfordret til å være nysgjerrig og besøke 

kunstnere de ikke tidligere kjente til. Vi fikk også i år virkelig gode 

tilbakemeldinger fra deltakende kunstnere og gjestene selv, som synes 

møtene hadde vært verdifulle og lærerike. 

Visuell utforming 
Illustratør Åge Peterson sto også i år for festivalens visuelle profil. Han 

designet plakat, handlenett og annonser. Peterson bisto også prosjektleder i 

utforming av B-open sin nettside, hovedsakelig for å sikre god lesbarhet og 

oversiktlighet. 

 



Profilering og synlighet 
B-open 2021 ble kommunisert gjennom organisasjonens egen hjemmeside, 

sosiale medier og nettkalendere. Det ble satset på annonser hos Kunstkritikk, 

Facebook, Instagram, i den fysiske utgaven av Morgenbladet og hos Bergens 

Tidende digitalt. Annonsene i BT var geografisk plassert med særlig fokus på 

områdene utenfor Bergen sentrum. Med unntak av Morgenbladet, strakk de 

digitale annonsene våre seg nesten over fire uker og hadde massiv 

eksponering. 

 

Vi benyttet oss av sosiale medier som en plattform for promotering av alle de 

påmeldte kunstnerne. Fra begynnelsen av august til festivalen startet 

presenterte vi kunstnere med visuelt materiale og lenker til deres nettsider. På 

denne måten ble publikum bedre kjent med deltakende kunstnere og kunne 

planlegge sine besøk i forkant. Azar Alsharif var ansvarlig for våre kanaler 

gjorde en glimrende jobb med oppfølging av kunstnere og spørsmål fra vårt 

publikum. Det ble jobbet også i år jobbet iherdig med å få følgere på utsiden 

av kunstmiljøet, og vi noterte oss en betydelig økning i følgere på Instagram.  



Publikum 
I 2021 ble det satt publikumsrekord. Med et totalt besøkstall på 1889, ble årets 

festival den best besøkte gjennom tidene. Dette tilsvarer en økning på 32% fra 

2017, som til da var det best besøkte året. Tallet inkluderer atelierbesøkende, 

omvisninger, bussturer og verksteder.  

Økonomi 
B-open har til festivalen i 2021 mottatt økonomisk støtte fra Bergen kommune, 

Kulturrad̊et, Sparebanken Vest, NKVN og BKFH. Til sammen utgjorde støtten 

for 2021 kr 751 935.  

Ar̊et ble utført etter planen og innenfor økonomiske rammer. Positivt resultat i 

endelig regnskap blir overført til prosjektåret 2022. 

 

 
Fra Paint-making Workshop i Laura Gaiger sitt atelier i C. Sundts gate 55. 

Foto: Tove Lise Mossestad 


