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Bakgrunn
Fossnes Sentralhjem i Stokke i Vestfold ble lagt ned 28.februar 1993, som følge av den såkalte
"HVPU-reformen". Bygningsmassen sto nå ledig og endel næringsdrivende og noen
organisasjoner etablerte seg i de ledige lokaler. Det ble også etablert en ide om å lage et
fellesskap for kunsthåndtverkere og kunstnere i noen av de ledige lokalene. Og sommeren
1994 flyttet de første kunstnere inn på Fossnes. Det ble etablert et fellesskap, Fossnes kunst &
håndtverkerlandsby, med valgt styre og vedtekter. Fellesskapet består i dag av 11 verksteder,
et kunst og håndtverkerutsalg og en barnehage.

Problem
Etter to og et halvt års drift har man gjort viktige erfaringer. Det har vært en beskjeden
utskifting av leietakere, noe som etter hvert har ført til en høyning av det kunstneriske nivået.
Man har forsøkt å forme et formelt fellesskap basert på idealer om et kreativt arbeidsmiljø.
Prosjektleder Signe Lise Hultgren var med fra starten og var finansiert av Fossnes Senter.
Denne støtteperioden er nå over og hun er ikke lenger er en drivende kraft for fellesskapet.
Derfor ser man behovet for å vurdere forskjellige måter å organisere Fossnes kunst &
håndtverkerlandsby på.
Mitt mandat som konsulent har vært innenfor rammen av en uke å forsøke i samarbeide med
aktørene i Fossnes kunst & håndtverkerlandsby og endel av de andre operatørene på Fossnes å
peke ut en videre strategi.
En ukes besøk kan selvfølgelig kun sette retninger. Jeg har respekt for at det er en stor oppgave
å redigere det mangfoldet som allerede er etablert på Fossnes. Det viser seg imidlertid at noen
få grep har muligheter i seg til å forenkle den videre prosessen.

Begrepene
Som nykommer til stedet ble det rask tydelig for meg at det fantes mange måter å tolke de
forskjellige aktørenes arenaer på. Jeg trodde til å begynne med, som det viser seg at mange
gjør, at den overordnede ideen og regien på Fossnes senter var Fossnes kunst &
håndt-verkerlandsby. Dette så også ut til at dette enda var myten for endel av aktørene innenfor
Fossnes kunst & håndtverkerlandsby.
Begrepet Fossnes
Jeg forstod etterhvert at Fossnes Senter er den overordnede administrator av lokalitetene på det
tidligere Fossnes sentralhjem og at administrasjonens oppgaver har vært å tilrettelegge for de
aktiviteter som etter hvert har vokst frem på stedet. I begrepet Fossnes ligger altså alle
leietakere og brukere av det tidligere Fossnes sentralhjem. I helheten Fossnes deltar Fossnes
kunst & håndtverkerlandsby, Scan Form A/S, Stella Polaris, Bibelskolen, frisøren, Kroa osv.
på så forskjellige måter og med sterke eller svake forbindelser til hverandre. Fossnes Senter
skal sørge for at alle aktørene har ansvar for sine egne situasjoner.

Begrepet Kunst og Håndtverkerutsalget

Liv Bente O.Mitchell etablerte sin forretning som i tillegg til å selge arbeider produsert på
Fossnes også formidler håndtverksprodukter fra 70 leverandører fra hele Vestfold. Liv Bente
har etter hvert blitt den som har overtatt endel av det koordinerende arbeidet for Fossnes kunst
& håndtverkerlandsby. Forretningen består i dag av to avdelinger, Valberg Landhandel og
fellesutsalget for kunst og kunsthåndtverk. Fellesutsalget er drevet i en forståelse med miljøet i
Fossnes kunst & håndtverkerlandsby, bl.a. med avtaler om provisjon for solgte varer og en 2%
avgift til markedsføring.
Begrepet Fossnes kunst & håndtverkerlandsby
Allerede fra første dag var det meningen å konsentrere min oppgave om Fossnes kunst &
håndtverkerlandsby. Jeg møtte således Stein Bungum fra Fossnes senter, Merethe Klingen fra
Stella Polaris, Liv Bente Mitchell fra Kunst og Håndverkerutsalget og Rune Nordseter fra
Fossnes kunst & håndtverkerlandsby. Vi samlet oss for å finne en vinkling mot et fellesmøte,
med hovedvekt på å samle deltakerne i nettverket Fossnes kunst & håndtverkerlandsby. Jeg
benyttet deretter de neste to dagene til samtaler med de fleste av aktørene i Fossnes kunst &
håndt-verkerlandsby. Det er nærliggende at aktørene i denne sammenheng først og fremst tok
opp problemer. Det er nødvendigvis også mange gode kvaliteter knyttet til deltakelse i Fossnes
kunst & håndtverkerlandsby. Problemområdene som kom opp i disse samtalene kan
sammenfattes i følgende:
- For lite kommunikasjon
- Strevsomt med åpne dager
- Utvalget i utsalget
- Andre aktører på Fossnes Senter
- Forventning til etablering av nytt galleri på Fossnes

Fellesmøtet på onsdag
Til dette møtet kom de fleste av aktørene. Første del av møtet ble brukt på å klargjøre
forskjellen på Fossnes senter og Fossnes kunst & håndtverkerlandsby. Vi gjennomførte så en
felles assosiasjons-rekke der det ble brukt et ide-kart for å forsøke å klarlegge hva visjonen,
produktet, formidlingen og økonomien kan være for Fossnes kunst & håndtverkerlandsby i
forhold til publikum, Fossnes Senter, kunstnerne og organisasjonen selv. ( Kartet vises på
sidene bak.)
En felles forståelse i møtet ledet ut i følgende hovedgrep:
1.

Man må rydde opp i begrepene. Fossnes er ikke visjonen eller produktnavnet for
Fossnes kunst & håndtverkerlandsby. Fossnes er adressen til et annet begrep og
produktnavn som må bygges opp. For å ivareta allerede opparbeidet PR for stedet skal
ordet/stedet Fossnes knyttes til det nye begrepet som vist på senere sider i dette
dokumentet.

2.

Eksisterende organisasjon. Fossnes kunst og håndtverkerlandsby bør endres fra å
være "kontrollorientert" og "organisasjonsorientert" til å bli et arbeidsverktøy for det
nye galleriet, med mer funksjons- og markedsrettede oppgaver og forpliktelser.

3.

Den næringsdrivende på Kunst og håndtverkerutsalget bør stilles fritt til å drive sin
forretning uten medstyring fra Fossnes kunst & håndtverkerlandsby. De avtalte 2% på

salget utgjør så lite for deltakerne i Fossnes kunst & håndtverkerlandsby at "vinninga
går opp i den berømte spinninga". Forretningen har også været den instans som i størst
grad har satset på og brukt logoen "ringer i vann". Det var derfor enighet på møtet om at
denne logoen fra nå av kun skal være knyttet til utsalget. Dersom det eksisterer en noe
midler i forholdet mellom Fossnes kunst & håndtverkerlandsby og utsalget og disse går
i Fossnes kunst & håndtverkerlandsbys favør bør disse overføres til en grunnkapital for
det nye galleriet.
4.

Vi har forutsatt at et nytt begrep og en ny logo og varemerke for produsentene på
Fossnes kunst & håndtverkerlandsby i bedre grad skal ivareta kvaliteten på varer herfra
enn det tidligere begrep har gjort, siden det også ble knyttet til andre varer i utsalget. På
denne måten oppnår vi å diversifisere, dvs. velge flere arenaer for produktene fra
Fossnes.

5.

Det nye galleriet kan gjerne ha samme navn som de nye produktene. Fellesskapet
defineres i galleriet, og ikke i seg selv. Galleriet skal ha mål i seg til å bli et
prestisje-galleri i Vestfold. Om man lykkes med dette vil avgjøres av den
utstillingspolitikk man velger. Resultatet vil vise seg dersom man satser spennende,
frekt, originalt og med kunstnerisk alibi. Det må utarbeides retningslinjer for drift som
fra første stund avklarer mulige misforståelser. Det bør velges en engere gruppe fra
Fossnes kunst & håndtverkerlandsby som blir en styringsgruppe for galleriet, De skal
også administrere prestisjen i det nye begrepet for produktene fra Fossnes. Man må
også vurdere hvem som skal være evaluereren eller kuratoren, helst en utenfra?
Den forretningsmessige driften bør dersom det er mulig overlates til en person eller
organisasjon som leier gallerilokalet på Fossnes til akseptable betingelser. Man kan ha
som mål å holde ambisjonsnivåer som vokser med galleriet. Galleriet kan ha stort
salgspotensiale i helgene og man bør satse på å finne endel "garnityrvarer". Galleristen
kan også etter hvert være den person som ivaretar profileringen av produktene fra
Fossnes kunst & håndtverkerlandsby.
Gallerist. Man bør muligens søke etter gallerist utenfor Fossnes-miljøet. Det rette
drivende mennesket som ser potensialet i å bygge opp sin egen bedrift litt etter litt
finnes kanskje i Tønsbergområdet. Det skulle være mulig å drive med sjanser til noe
inntekt selv i starten når man tar de gunstige leiefordelene i betraktning. Galleriet bør
få et betonet inngangsparti med farger fra skiltet på veggen og man bør henge opp eller
sette opp noe som trekker oppmerksomheten oppover fra området ved kroa.
Oppdelingen av rommene er tre-delt og de kan benyttes til separatutstilling, utstilling
av utvalgte varer fra Fossnes kunst & håndtverkerlandsby og til gaveartikler.Man kan
ha åpent f.eks. Lør/søn 12.0 til 16.00 og oftere i sommersesongen, eller følge
besøks-høydene på Fossnes ellers i året.

Samarbeid med andre aktører. Kunst og håndtverkermiljøet og de andre aktørene på
Fossnes vil kunne dra stor nytte av teatergruppen Stella Polaris i utviklingen av
"happenings" i forbindelse med åpne dager o.l. Stella Polaris er en nasjonal institusjon,

landets eneste i sin form. Med dette nasjonale ståsted kan Stella Polaris bety mye for
etablering av kontakt med nye kulturmiljøer og i så måte være en del av motoren for
viderutviklingen på Fossnes.

Nytt produktnavn og navn på galleriet.
Tanken var å invitere til en prosess på møtet på onsdag der vi skulle lete frem et nytt metafor
for produktene fra Fossnes eller for galleriet. I slike sammenhenger kan man f.eks. lete etter
litterære eller på andre måter innholdsrike begreper med stort potensiale i seg til videre
dramatisering. Jeg har fra før benyttet Edda-poesien med vår gamle norrøne gudelære til å
finne slike begreper. For å vise et eksempel på hva et slikt begrep kunne være fant jeg i
Allvismål i Edda at æsene i norrøn mytologi kalte jorda FOLD. På samme måte som f.eks.
jotnene kalte jorda ALLGRØNN. ( Et navn jeg selv har tatt til en organisasjon vi driver for
stedsutvikling, en slags arkitekturens Bellona)
For å beskrive prosessen vi skulle inn i viste jeg FOLD med undertittel Fossnes slik:

FOLD

fra Fossnes

Jeg gav eksempler på hva FOLD kunne assosiere med: Mangfold, Vestfold. ( Østfold)
Ordet har en vanlig betydning, det som folk flest vil assosiere med, en fold = en brett e.l.
og den informasjonen man vil bli begeistret over, at ordet også har en dypere mytisk mening,
jorden. Jorden er i så måte et godt metafor for kunstneriske aktiviteter. Samme helhet og
totalitet. Men så skjedde det at forsamlingen denne onsdagen likte eksempelet. Det ble nedsatt
en tenkegruppe som neste dag skulle evaluere begrepet opp mot andre potensielle ideer. Denne
besto foruten meg av Elfi Sverdrup, Rune Nordseter, og Grethe Iversen. Vi fant ikke noe nytt
og man ble enige om at begrepene som kaunne lanserers for årsmøtet kunne bli:
FOLD galleri eller galleri FOLD og FOLD kunsthåndtverk
Deltakerne i gruppen tok ansvar for oppgaven med å sjekke om begrepet er tatt i andre
sammenhenger i Vestfold. Jeg tilbød meg å skisse et forslag til hvordan denne logoen kunne se
ut og hvordan den kan virke i aktuelle sammenhenger. Man skal kunne vurdere funksjoner,
undertitler, skisser til plakater etc. O'en i FOLD er blitt en slags jordklode. Det vises på de neste
sidene.
Skisse A. viser logo i funksjonell form, her finnes mange muligheter.
Skisse B. viser logo dramatisert som varemerke,
Skisse C. viser logo dramatisert og brukt for galleriet
Skisse D. viser hvordan logo vil virke på en plakat for galleriet
I denne sammenhengen kan Fossnes kunst & håndtverkerlandsby bli FOLK BAK FOLD.

