
 

 
Invitasjon til pressevisning fra helikopter og på bakkenivå: 
LANDART Gjerdrum 2020 - stedsbasert kunst gjennom lokale relasjoner. 
 
I oktober 2020 arrangeres samtidskunstfestivalen LANDART Gjerdrum for 6. gang. 
Festivalen forener profesjonelle kunstnere og lokale krefter for å skape relasjonell og 
stedsspesifikk kunst i landskapet på østsiden av Romeriksåsen. Verkene kan sees i 
skog, på jorder og i landskapet ellers. Noen er best synlig fra bakkenivå, andre fra lufta.  
 
LANDART 2020 fokuserer på klima og miljø med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. 
Temaet har ligget til grunn for utarbeiding av de ulike verkene som blant annet 
tematiserer verdien av et mer klimavennlig landbruk, viktigheten av bevaring av 
myrområder og stolthet over det opprinnelige ravinelandskapet. 
 
I forbindelse med LANDART 2020 er de anerkjente kunstnerne Unn Sønju, Per Kristian 
Nygård, Hilde Frantzen og Steinar Laumann invitert til å vise og lage nye verk.  
Lokale bønder har bidratt i utformingen av flere verk. Barn og unge har deltatt gjennom 
verksteder i Den kulturelle skolesekken, Gjerdrum kulturskole og kommunens 
høstferieaktiviteter. Samarbeidet mellom profesjonelle kunstnere, lokale bønder, barn 
og unge og lokalsamfunnet forøvrig er bygget opp over tid. Som et relasjonelt prosjekt 
er den lokale forankringen viktig, og erfaringen over flere år gjør det mulig å skape helt 
unike kunstverk. 
 
LANDART 2020 strekker seg gjennom hele Gjerdrum kommune og til Teigebyen i 
Nannestad. Foruten fem verk i Gjerdrum Almenning, finner man verk ved en rekke 
gårder i området. Det er også mulig å se kunst i Gjerdrum kulturhus, på nyetablerte 
Galleri Ler på Lerberg gård i Nannestad og på en unik kunststi mellom Sandvang og 
Nannestadhallen. Gjennom festivalen vil det også bli arrangert en rekke turer i 
samarbeid med ulike lag og foreninger hvor man kan oppleve og få vite mer om noen av 
kunstverkene. 
 
LANDART er initiert av Gjerdrum kommune i samarbeid med Gjerdrum bondelag. Liva 
Mork og Mari Meen Halsøy er prosjektledere. I år samarbeider også LANDART med 
Nannestad kommune og Nannestad bondelag. Prosjektet er støttet av Viken 
fylkeskommune, Sparebankstiftelsen og Norsk kulturråd, Norsk kulturfond. I tillegg har 
KORO gitt støtte til Steinar Laumanns verk Digitus Revolution, og Lena maskin AS har 
bistått i produksjonen av Christoffer Fjeldstads verk. Andre samarbeidspartnere er: 
Gjerdrum orienteringslag/Sprek i Gjerdrum, Kulturgruppa ved Gjerdrum frivilligsentral, 
Gjerdrum kulturskole, Gjerdrum bibliotek, Karin S. Dahle/Strusset og Pilotgalleriet/Den 
kulturelle skolesekken. 
 



 

 
Pressevisning torsdag 8. oktober kl. 11:00 
 
Kl. 11:00 Oppmøte ved Lysdammen i Gjerdrum Almenning.  

Kjør Fjellvegen fra Ask, følg så Sagvegen/Allmenningsvegen inn til 
parkeringsplass på høyre side før veibom, vis á vis barnehagen.  

 
Kl. 11:45 Strusset på Sørum Gård.  

Sørumsvegen 55, Gjerdrum. 
Samtale og presentasjon med bøndene. Vafler og kaffe. 
Mulighet for 1 til 1-intervjuer med Hilde Frantzen, prosjektledere og kultursjef. 

 
Kl. 12:30 Helikoptervisning av verkene. 
 
Kl. 13:15 Avslutning av pressevisning. 
 
(Visningen kan bli flyttet på i tid dersom været ikke tillater helikopterflyging.) 
 
Dersom man ønsker bilder men er forhindret fra å sende fotograf vil vi sende ut pressebilder til 
de som ønsker dette etter visningen.  
 
Påmelding 
 
Påmelding ønskes innen tirsdag 6. oktober. Send opplysninger om tidsskrift/avis, 
journalistens/fotografens navn og kontaktinformasjon til lars.reiten@gjerdrum.kommune.no. 
Ved behov for mer informasjon se kontaktinformasjon under. 
 
Smittevern 
 
Smittevernhensyn vil ivaretas ut fra gjeldende retningslinjer for arrangementer og luftfart. Alle 
passasjerer benytter munnbind under helikopterturen. Disse vil bli utdelt. 
Det er viktig at kontaktinformasjon til de som møter opp er så korrekt som mulig med tanke på 
eventuell smittesporing. Om man er forhindret fra å møte opp grunnet sykdom, karantene eller 
milde luftveissymptomer ber vi om at avmelding sendes før oppmøtetidspunkt til prosjektleder 
Mari Meen Halsøy på tlf: 950 56 035. 
 

For mer informasjon om LANDART Gjerdrum 

Mari Meen Halsøy, prosjektleder, 950 56 035, marimeen@gmail.com 

Liva Mork, prosjektleder, 992 61 408, livamork@hotmail.com 

Sølvi Egner-Kaupang, kultursjef, 477 55 737, solvi.egner-kaupang@gjerdrum.kommune.no 

Følg prosjektet: www.facebook.com/LANDARTnow og på Instagram @landartgjerdrum 
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