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Nå fylles butikkvinduer i
Midtbyen med noe helt nytt
Kunstprosjektet«Slå på kunst» lager utstillinger i tomme butikkvinduer i
Trondheim sentrum.

ANNEMONA GRANN
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Inga Skålnes (t.h) og Carlos Alberto Correia er begge kunstnere med bakgrunn fra Kunstakademiet i Trondheim (KiT). Johan Andrén (t.v) bor i
Göteborg og er i Trondheim i forbindelse med et gjestekunstneropphold på Lademoen Kunstnerverksteder.  FOTO: ANNEMONA GRANN
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Inga Skålnes og Carlos Alberto Correia er begge kunstnere med

bakgrunn fra Kunstakademiet i Trondheim (KiT). Siden 2017 har de i

tillegg jobbet med kunstprosjektet «Slå på kunst» der målet å vise hva

kunstnere i regionen jobber med. Prosjektet gir også folk en mulighet til

å se kunst på nye og litt annerledes steder, helt gratis.

LES OGSÅ: Det er spesielle grunner til at Håkon Gullvåg mener det bør
innføres portforbud.

Kunst i butikkvinduer

– Vi ønsker å åpne opp for en ny publikumsgruppe ved å vise kunst

utenfor de tradisjonelle visningsstedene som gallerier og museer. Og i

disse tider ønsker vi samtidig å skape noen lyspunkter i en stille

sentrumskjerne, sier Skålnes.

Tidligere har de vist kunst på kjøpesenteret Solsiden, og i

Tusenårskiosken da den var plassert øverst i Nordre. De har også

benyttet tidligere butikklokaler i Dronningensgate i samarbeid med

Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K). De har holdt på siden 2017 og fikk

midler fra Kreativt Norge til oppstarten av prosjektet.

– Dette er en måte å tilby folk å se kunst innenfor trygge rammer nå når

alle gallerier og museer er stengt. Vi setter opp vindusutstillinger slik at

de som går forbi kan få en kulturopplevelse som ikke er nettbasert, men

som foregår ute, forklarer Skålnes.

LES OGSÅ: Trøndersk kunstner skulle være på Svalbard i en måned, nå
blir hun der på ubestemt tid.

Popup-utstillinger

I samarbeid med butikker henger de opp vindusutstillinger i Trondheim

sentrum med kunst som kan sees fra gata, uten at publikum trenger å

Kunstnerne Johan Andrén, Inga Skålnes og Carlos Alberto Correia som er i gang med en nye runde
med kunstprosjektet Slå på kunst.  FOTO: ANNEMONA GRANN
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berøre noen overflater. Det er snakk om popup-utstillinger med

hovedsakelig unge kunstnere, gjerne i kombinasjon med etablerte

kunstnere. De har også ambisjoner om å lage utstillinger utenfor

Midtbyen.

– Dette er et spontant prosjekt, og tanken er å inngå samarbeid med flere

næringslokaler slik at vi kan utvide prosjektet etter hvert. Vi håper både

flere kunstnere og butikkeiere tar kontakt for å bli en del av dette

kunstprosjektet, sier Skålnes.

Fotografier og tegninger

– Hva viser dere frem nå?

– Nå viser vi frem et analogt fotografi av Reidun Synnøve Gravelseter i

butikken Strå på Nedre Bakklandet. Og i vinduene til Work-Work i

Munkegata viser vi digitale tegninger som Vilde Rudjord har laget, og

som passer godt inn i en spill-estetikk. Det tredje uttrykket er en serie av

Johan Andrén med bilder av hendene til kjente politiske ledere, forteller

Skålnes.

Digitale tegninger av Vilde Rudjord kan nå sees i vinduene hos Work-Work.  FOTO: INGA SKÅLNES
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Bildeserien er stilt ut i vinduene til Sosiologisk Poliklinikk i

Kjøpmannsgata i Trondheim.

– Dette er silketrykk basert på bilder av mektige personers hender som

jeg har funnet på nettet. Serien er en utforskning av hvordan makt

uttrykker seg visuelt gjennom kroppsspråk, sier Andrén, som

eksempelvis har laget silketrykk av hendene til Olav Thon og Erna

Solberg.

Reidun Synnøve Gravelseter og Vilde Rudjord er Trondheimsbaserte

kunstnere og har bakgrunn fra Kunstakademiet i Trondheim. Johan

Andrén bor i Göteborg og er i Trondheim i forbindelse med et

gjestekunstneropphold på Lademoen Kunstnerverksteder.

– Det er en usikker tid vi går i møte, og mange kulturaktører er

bekymret for framtiden. Vi håper prosjektet vårt kan ha positive

ringvirkninger både for publikum og kunstnere i byen, sier Skålnes.

"Slå på kunst" stiller ut kunstverk i butikk- og kontorvinduer i Trondheim  FOTO: INGA SKÅLNES

Bildeserien som er stilt ut i vinduene til Sosiologisk Poliklinikk i Kjøpmannsgata i Trondheim er
silketrykk av mektige personers hender som hendene til Olav Thon og Erna Solberg.   
FOTO: ANNEMONA GRANN



29.3.2020 Nå fylles butikkvinduer i Midtbyen med noe helt nytt - adressa.no

https://www.adressa.no/pluss/kultur/2020/03/29/Nå-fylles-butikkvinduer-i-Midtbyen-med-noe-helt-nytt-21443233.ece?rs4466571585505592452&t=1 5/7

Kommentarfeltet er dessverre stengt av tekniske årsaker. Her kan du lese
mer om hvorfor.
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Et fotogra� av Reidun Synnøve Gravelseter er nå utstilt i butikken Strå på Nedre Bakklandet.  
FOTO: INGA SKÅLNES
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