Gategalleriet i
Trondheim

Prosjekt utarbeidet av:
Marija Jaric (arkitekt) og Sanja Drakulic (designer)

Eksempel av garegalleriet fra Beograd

Om gategalleriet
Flytting av galleriet i det offentlige utendørs rom, er noe som er spesielt
viktig for fag som er tradisjonelt ignorert og nesten usynlig i samfunnet,
og at det virkelige målet på beste artister og andre utstillere kan føles og
formidle til besøkende. Offentlige utendørs rom har også gitt en ny funksjon, kunstnerne et sted å stille ut, byen et nytt kulturhus, og besøkende
og forbipasserende muligheten til å nyte kunst i dette uvanlige stedet.
Gategalleriet består av kunstverk som involverer engasjert kunst som
løser problemer av sentral betydning for samfunnet. En av de viktigste
egenskapene er at det vil være åpent for unge, nye artister, studenter,
barn, pensjonister, alle Trondheims innbyggere.
Dette prosjektet er spesielt og ved å etablere det nødvendige samarbeidet mellom institusjonene og sivile foreninger som gjorde modellen for fremtidig tildeling av lignende plass for kunstnerisk produksjon,
vitenskapelige temaer og alle temaer som involverer samfunnet.
Gategalleriet har stor potensial fordi alle innbyggerne kan bruke dette
rommet og frivillig og aktivt delta i samfunnets liv. Dette rommet blir
plass for sosial interaksjon, som plassen hvor folk driver med problemløsning i samfunnet. Urban utvikling er orientert mot forbrukersamfunnet
og det er stor behov for diverse kulturelle tilbud og aktiviteter.
Gategalleriet blir en ny retning for folk som går rundt i byen og skaper
oppmerksomhet.
En stor fordel ved det er at det er døgnet rundt åpent. Det kan være et
sted hvor folk vil gjerne ta en lunsjpause, møte andre folk eller bare kose
seg når de er i byen.
Vi ser mulighet for å etablere ikke bare gategalleriet, men en plass hvor
kan skjer mange eventer, worskops, projeksjoner av filmer, konserter,
danskveld...

Mangel på en utendørs
kulturell møtested
Midtbyen trenger en livlig plass for alle. Vi savner et sted hvor folk vil
stoppe å se på innhold som inspirerer og informerer. Gategalleriet kan
skape en god stemning og god følelse i byen. Vanligvis gallerier er steder
som skaper oppmerksomhet for flest av kunst interesserte folk. Vi vil at
gategalleriet samler alle folk fra Trondheim. Det kan bli en plass som kan
gjenopplive en del av byen, et plass hvor folk kan samles og møtes, en
plass som folk vil komme for å sjekke når de er i byen.

Målgruppe
Som nevnt før, vil gategalleriet bli ikke
bare for kunst. Idée er å kommunisere
om alt som skjer i byen. Gategalleri skal
dekke temaer som gjelder alle alder og
alle forskjellige interesser av forskjellige
innbyggerne. Vi ser mulighet å lage en
veldig “cross over disciplinary” galleriet
som kombinerer kunst med vitenskap og
samfunnets spørsmål.
Siden Trondheim kommune har en god
oversikt over alle målgrupper i byen,
kan gategalleri bli en god kommunikasjons platform for alt som er viktig. Siden
gategalleriet er uformeltgalleri, skal
målgruppe bli alle: barn, pensjonister,
politikerne, kunstnere, gamere, forskerealle!
Gategalleri skal balansere i programmet
slik at det viser et godt innhold som vil
tilfredsstille alle. Det vil bli informel måte
å kommunisere om alt som skjer i byen
og å tilnærme forskjellige innbyggere til
hverandre.

Andre aktiviteter i gategalleriet

Arkitektonisk løsning, vårt forslag for Krambuveita-Kjøpmannsgata

Potensielle lokasjoner
Krambuveita-Kjøpmannsgata
Hovedidé: “linje galleri”

Brattørveita
Hovedidé: dekket gallerie

Nedre Enkeltskilligsveita
Hovedidé: “linje galleri”
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Løsning, arkitektoniske skisser
Krambuveita-Kjøpmannsgata
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Programkonsept
Vi ønsker et dynamisk samarbeid mellom ledelsen i Trondheim, innbyggere
og profesjonelle aktører innenfor et bredt samfunnslag. Siden Kommune har
den beste insikt i samfunnets utfordringer, ser vi en viktig rolle for kommune
i galleriet.
70% av utstillinger er mellom flere samfunnsaktører (det vil bli gategalleriets
konsept selv som vil samle forskjellige aktører i samarbeid).
30% sosialt engasjert kunst

Programkonsept
for Gategalleriet
i Trondheim

Eksempler på utstilling og utstillingsprosess mellom aktører:

Utstillingseksempel 1: Gamle og ensomme
Deltakere: Trondheim kommune/ Helsenorge/ Gamleforenning / Gategalleriet
/ Grafill Trondheim
Kommunen informerer Gategalleriet om et problem i Trondheim. Problem:
gamle folk føler seg ensomme.
På bakgrunn av dette samler Gategalleriet en prosjektgruppen som gjennomfører en workshop med dette temaet. Etter denne workshoppen vil den
profesjonelle parten løse den visuelle oppgaven for galleriet.

Gamel og ensom

Trondheim Kommune

Gategalleri

Kommune

Samarbeid
Workshops

Helsenorge
Gamleforening

Utstiling

Utstillingseksempel 2: Miljøutfordring.
Ideer om grønnere fremtiden.
Deltakere: Trondheim kommune / Vitenskapsmuseet / Kunsthallen/ Gategalleriet

Sammen med kommune skal vi samle barnehagebarn i en felles kreativ workshop
hvor de skal jobbe med en person fra Vitenskapsmuseet og en fra Trondheims
Kunsthall. Vi vil utfordre barn å vise oss deres versjon av grønnere fremtiden.
Leveranse som vil utstilles kan være i formen av tegniner, barnas sitater, videoer
eller ideer.

Noen eksempler på samarbeidspartnere eller utstillere
kan være:
Barnehager, Skoler
Forskellige forening (eldreforening, blindforening, flyktninger forening)
Grafill
Kunshallen
NTNU
Sørgenfri magasinet
Festivaler (Kosmorama, Mosaic, Olavs festdagene, Jazz festival….)
Maker fare
Musser

Formater:

Temaer:

Plakater
Digitale skjermer
Fotografi
Videoer
Installasjoner

Kunst
Vitenskap
Samfunnet
Økologi
Historie
Helse
Hverdagsliv...
(alt som er innbyggerne interesserte i)

Pris for bygging
og drifting av
program

Pris for drifting av program
Forslag på fast styret:
Ansatt fra kommunen, en av de viktigste roller
Sanja Drakulic (organisasjon,fasilitator, programansvarlig)
Maria Jaric (organisasjon,fasilitator, programansvarlig)
En person som vil drive med kommunikasjon og søknader

Plan for drifting av program:
Vi ønsker å sette opp et styre for hver utstilling. Dette vil vi gjøre fordi de
temaene vil variere.
Siden prosjekter vil variere, vil vi lage styret for hver utstilling:
Eksempel på styre for prosjektet: gamle ensomme
En representant for Trondheim kommune
En representant for helsenorge
En eller flere gamle folk som vil snakke om temaer og vil gi oss innsikt
En representant for kunstfag (Grafill Trondheim)
En planlegger og fasilitator (Sanja eller Maria)

Vi ser at Gategalleri kan være en åpen kommunikasjonsplattform hvor folk
kan sende oss temaer som de er interesserte i.

Budsjett for drifting av program:
For en utstilling:
Trykking av materialer: 10-20 000 kr
Makedsføring: 5 000 kr
Styrethonorar: 2 000 - 4 000 per person
Kostnader av materialer som vil brukes i prosessen: 1000 kr
Lokaler for workshoper eller møter for vi gratis fra Eggs design.
Vår mål er å ha 6-8 utstillinger per år.

Pris på utbygging av galleriet
REGNING SAMMENDRAG
1.

2.

3.

4.

5.

6.

MONTERING, SNEKKER- OG TØMRERARBEID
Tre bjelke 22/16 cm
Tre bjelke 16/16 cm
Treplanker 5 cm
Treplanker 2,5 cm
Montering: 3 arbeider x 5 dager x 8h
total 1.

90.180,00 kr
18.420,00 kr
12.500,00 kr
2.900,00 kr
54.000,00 kr
178.000,00 kr

ALUMINIUM OG METALVERK
Vinuer 150/180 cm
Vinuer 315/180 cm
total 2.

65.900,00 kr
8.500,00 kr
73.500,00 kr

MALING
Eksisterende gjerde
Ny tre konstuksjon
2 arbeider x 5 dager x 8h
total 3.

5.000,00 kr
5.000,00 kr
36.000,00 kr
46.000,00 kr

STÅLKONSTRUKSJON
Stål
Maling
Maling og forberedelse: 2 arbeider x 10 dager x 8h
Montering: 2 arbeider x 5 dager x 8h
total 4.

77.000,00 kr
6.000,00 kr
72.000,00 kr
36.000,00 kr
191.000,00 kr

ELEKTRISKE ARBEID
lys
kabler
tilkobling til elektrisk nett
Montering: 2 arbeider x 3 dager x 8h
total 5.

24.600,00 kr
1.000,00 kr
5.000,00 kr
21.600,00 kr
52.200,00 kr

MEKANISERING
Liten lastebil med kran
Lite stillas
total 6.

26.600,00 kr
1.680,00 kr
28.280,00 kr

TOTAL

568.980,00 kr

*Vi har estimert beste mulig løsning når det gjelder design og kvalitet og
vi vil gjerne nevne at det finnes også billigere løsninger.
Pris gjelder den første lokasjon med arkitektoniske skisser som er den
største og dyreste. Andre 2 lokasjoner er mye mindre og gategalleriet blir
mindre og billigere.

