Søknad om støtte til
gatekunstfestival på Ilsvikøra
Prosjektet utarbeidet av: Andrea Rakela (digital markedsfører) og Thanh Doan
(lege/forsker i nevrofag) i samarbeid med Atelier Ilsvika
INNLEDNING
Gatekunst er en demokratisk kunstform der det er åpent hvem som ytrer seg og
hvordan, det er lett for oss andre å komme i kontakt med kunsten og bli inspirert. Og
inspirasjon er drivstoffet for byen vår.
I stedet for å se på gatekunsten som hærverk på byens fasader, der nulltoleranse har
tidligere vært praktisert i de nordiske landene, kan man se på gatekunst som kreative
intervensjoner som avbryter offentligheten i sine daglige rutiner, og bidrar til den
kulturelle og kunstneriske promotering av byen og utvikling av sin identitet og
individualisme.
I mange land er gatekunst et akseptert innslag, og mange skandinaviske byene forlot
prinsippet om nulltoleranse og det finnes en grunn til å tro at dette skyldes en økende
offentlig interesse for gatekunst som kunstuttrykk også i Trondheim.
En eksempel fra Lofoten som viser en bevist/organisert gatekunst

Hva med å bruke gatekunst til å sette
søkelys på områder i Trondheim som
er lite besøkt, til tross for at de ligger
sentralt og tilgjengelig?
Selv om det raser debatter om
Nyhavnas og østbyens framtid, må vi
huske at ikke alle skjulte skatter finnes
på østbyen av byen. Det finnes andre
spennende
fjordnære,
historiske
områder i Trondheim også. Ved å
introdusere en gatekunst festival på Ila

og Ilsvikøra, samtidig med for eksempel allerede etablerte Iladagene, kan man sette
søkelys på bydelens industri, arbeider og fiskerhistorie og få enda flere i Trondheim ved
å besøke denne spennende bydelen.
Festivalen vil også kunne flyttes fra bydel til bydel fra år til år, og vil kunne brukes for å
diskutere fortid, nåtid og fremtid, sette spørsmål, inkludere og vise frem gatekunst av
ypperste nivå.
MÅL
Festivalen har som målsetting å fremme og anerkjenne gatekunst som urban kunstform
på linje med andre kunstformer som er offentlig tilgjengelig, og ut av gallerier og
museer. Festivalen vil sette oppmerksomhet på uoppdagede skatter, sette steder på
kartet, og invitere gjennom sin form til diskusjoner både om gatekunst og hva kunst
egentlig er og kan være, men også om byutvikling og stedsidentitet. Gatekunstfestivalen
vil skape en større bevissthet om vårt nabolag, satt inn i både et historisk perspektiv og
sett med et kunstnerisk blikk.
Gatekunstfestival har som mål å nå et bredt publikum, barn, unge, voksne, og gamle.
Med både barnehage, skole, og sykehjem som naboer, vil vi invitere alle generasjoner
til å oppleve festivalen. Vi ønsker å skape undring og sanselige, positive opplevelser i et
byområde som av mange blir sett på som uattraktivt på grunn av tungindustri.
Prosjektet vil bidra til å få en mer åpen dialog mellom gatekunst miljøet og Trondheim
kommunen, og gi vanlig folk et mer positiv inntrykk av gatekunst som estetisk uttrykk.
Målet er også å styrke vilkårene for gatekunst som viktig identitetsbygger, gatekunstens
bidrag til mangfoldige kunstuttrykk, og bidrag til utformingen av Trondheims urbane
byrom og steder der folk bor.
Vår mål er:
● Å lage et gatekunst i offentlig byrom som gjenspeiler ånden av Trondheim, mer
presis nabolaget Ila og Ilsvikøra
● Få flere til å oppdage gatekunst som kunstform og Ila som bydel
● Engasjere det lokale og internasjonale kunstnermiljø, barn fra barnehager, unge
fra Ila og Steinerskolen og voksne fra Ilsvikøra aldershjem gjennom workshops
og undervisning i gatekunst. Tilby dem små og avgrensede oppdrag i nærmiljøet
● Velge dedikerte og kvalifiserte kunstnere som kan utføre arbeidet som avtalt og
innenfor budsjettet

INNHOLD
Sted og tema
Ila/Ilsvikøra er et kjempe viktig og spesielt område. Her bodde vesentlig byfiskere,
sjøfolk og trelastarbeidere. Derfor kunne denne festivalen reflektere historien om
Isvikøra gjennom gatekunst og veggmalerier på ubrukte og grå vegger. Vi ønsker å gi
oppmerksomhet til de mange skatter som finnes her i Ilsvika, og å vise hvordan
gatekunst kan skape en større bevissthet får vår nabolaget, satt inn i både et historisk
perspektiv og sett med et kunstnerisk blikk.
Ila er i dag en boligbydel med fire barnehager og aldershjem. Industribygg preger
fortsatt området mot fjorden, men en liten kulturklinge er blitt etablert med Fotfagsskolen
og Spikerfabrikken. Denne beliggenheten mellom det store pastellmalte silosveggene
og Spikkerfabrikken på Ila er spesielt velegnet for en gatekunstfestival. Vi foreslår
gangen mellom den sistnevnte og Stål Smith bygningen som et egnet sted til å
gjennomføre den første festivalen. Først og fremst er den passasjen preget av den
lokale industrihistorien selv om den ligger sentralt og kobler seg på Sjøpromenaden og
den nye sykkelbrua. Den ligger tett innpå den idylliske Ilsvikøra og sin sandstrand.
Dessuten kan man i direkte nærhet finne Ilabekken, fjorden og Bymarka som minner
oss den mektige naturen i Trondheim. Turistbåter har også begynt å legge til i
dypvannskaia ved Ila Piren. Det første inntrykket turister får av byen er en tur
innimellom gråaktige industribygninger før de oppdager sjarmerende fargerike trehus.
Ikke desto mindre kunne de allerede ved utgangen få en forsmak av Ila sin historie med
malerier rett ved kaia. Dessuten vil et gatekunst museet være en unik måte å binde
sammen flere generasjoner i nabolaget fra Steiner-, Iladalen-, Ilabekken-, Møllebaken-,
Vestkanten-, og Ilsvika- barnehager, frem til den eldste generasjonen ved Ila-, Ilevollensykehjem og Hjorten omsorgssenter.
Befolkningen selv vil da være med å bidra for å utvikle et felles offentlig sted, gjennom
historiefortelling og forskjellige idedugnader. Trondheim kommunes kulturstokk kan
aktivt involveres. Historiene og ideene resulterer i en gatekunst festival på flere dager.
Festivalen kan basere seg på den Kulturfusjon festivalen organisert av Atelier Ilsvika,
siste gang i 2013 (https://vimeo.com/79477296). Organisatorene av Kulturfusjon
festivalen vil gjerne delta i den videreprosessen. Stål Smith har vært svært positivt til
bruk av kunst i sine omgivelser. For enkelhets skyld har vi fokusert på denne veggen i
søknaden, men vi har funnet mange andre steder i Trondheim hvor Gatekunst festival
kunne organiseres. Festivalen vil etterlate det første gatekunst museet i Trondheim.

Lokale og internasjonale kunstnere vil bli invitert til å uttrykke deres assosiasjon om
Trondheim via gatekunst.
Her finnes det noen bilder hvor plassering av gatekunstfestivalen skal ta plass:
Ilsvikøra og plassering av gatekunstfestivalen

Gangen mellom Spikerfabrikken og Smith Stål hallen som er allerede brukt av amatører
gatekunstnerne
Gangen om dagen og på natta hvor den venstre siden av veggen kan brukes til gatekunst festivalen

GJENNOMFØRING
Gatekunstfestivalen skal gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom frivillige og
ressurspersoner fra gatekunstmiljøet som koordinatorer. Lokale og internasjonale
erfarne kunstner skal til slutt lage veggmalerier og hver av dem skal få en like vegg
størrelse for å utføre arbeidet. Før begynnelsen av maleprosess, skal det lages en
avtale mellom oss (koordinatorer) og kunstnere som skal inkludere:
· Hva

skal oppføres (beskrivelse av planlagt verk, tematisk innhold)
· Ønsket varighet på verket
· Rettighetene til verket
· Plassering av teknisk ansvar / sikkerhet ved oppføring og evt vedlikehold
· Plassering av økonomisk ansvar ved evt vedlikehold, overmaling etc
· Spesifisering av materialbruk
Gatefestivalen skal vare i 5 dagen, fra onsdag til søndag kveld slik at kunstnere får nok
tid til å tegne veggmalerier. I løpet av disse dagene, skal festivalen være offentlig
tilgjengelig for alle og dem som er nysgjerrige og interessert i hele prosessen med å
lage veggmalerier, og alle er velkommen til å besøke denne gatekunstfestivalen. I løpet

av helgen skal vi organisere noe aktiviteter ved siden av veggmalerier og det blir en
offisiell avslutning av gatekunst museet på søndagen.
Struktur og tidsplan 2018
Oktober - Desember 2017: Introduksjonsmøte/workshop med eksterne felles
samarbeidspartnere. Valg av emner av veggmalerier med lokale beboerne gjennom
lokale foreninger og organisasjoner (barnehager, skole, kafeer, restauranter, sykehjem,
omsorgssenter)
Januar 2018: Konkretisering av samarbeid med industri omgivelser og avtaler
Februar 2018: Sende ut invitasjoner til kunstnere
Mars 2018: Planning av markedsføringsstrategi
April 2018: Møte med support grupper (Sikkerhet, sanitær, bevilgninger, avtaler)
Mai 2018: Bygning og oppstilling av fellesarenaer og helhetlig område
Juni 2018: Festival åpner dørene (i midtsommer periode - fra 20 til 24 juni)
EKSEMPLER AV ANDRE GATEKUNST FESTIVALER FRA NORSKE BYER
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KONKLUSJON OG FRAMTID
Vi synes at denne gatekunstfestivalen kan vekke oppmerksomhet internasjonalt og å
gjøre Trondheim til en attraktiv gatekunstby i gatekunstmiljøet. Festivalen vil kunne
bidra til å skape oppmerksomhet rundt glemte bydeler, men også bidra for å gjøre
Trondheim attraktiv for både beboere og turister. Festivalen kan ha en annen fordel
med lovlige vegger og ivaretakelse av veggmalerier som visuelt uttrykk, og det er at
man kan få økt kulturturisme til området i Ilsvikøra, dersom man kan vise til høy kvalitet
på arbeidene. Det kan også ha et positivt trekk med oppbygging av uformelle nettverk
rundt de lovlige veggene, det erfarne kunstnere deler erfaring og ferdigheter med mer
uerfarne utøvere.
Denne festivalen kan bidra til å:
● Skape mer farger og grønt i grått og industrielt område som Ilsvikøra
● Skape mye opphold muligheter for eksempel utekino på hage med projeksjon på
Silos’ veggene
● Organisere konserter og festivaler
● Lage en kreativ belysning i gangen (lamper i formen av paraply som henger)
● Engasjere nabolaget med DIY workshops
● Urban dyrking
● Koble hagen med gangen - engasjere arkitektstudentene å bygge en utetrapp
mellom den offentlige hagen foran Spikerfabrikken og det lille torget foran Smith
Stål hallen

