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Oslo Open '22: Byens kunstnere åpner dørene

Hvordan jobber en kunstner? Hva er et
atelier? Under Oslo Open 23. og 24. april
kan du besøke kunstnere på deres arbeidsplass, over hele byen og i ditt eget nabolag
– både fysisk og på nett.

En helg i året inviterer 400 billedkunstnere og kunsthåndverkere i Oslo
publikum inn i sine arbeidsrom, steder som vanligvis er lukket. Dette er en
sjanse til å oppleve kunsten på nært hold, der den skapes.
Etter ere år med pandemi kan kunstnerne endelig åpne dørene igjen, for
første gang siden 2019.
Oslo Open har årlig rundt 9000 besøkende, er åpent for alle og har gratis
inngang. I år kan du både besøke kunstnerne på atelieret og bli med
digitalt. Hele programmet nner du på osloopen.no.
Bli med inn på atelieret!
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Møt kunstnerne på Oslo Open 2022:
•
•
•
•
•
•

Kunstnerne øst for Akerselva har åpent lørdag 23. april
Kunstnerne vest for Akerselva har åpent søndag 24. april
Atelierene er åpne fra kl. 12-18
Delta på guidede vandringer, eller besøk kunstnerne på egen hånd
Se livestrømmede atelierbesøk på Instagram
Se osloopen.no for ere utstillinger og arrangementer der kunstnere fra Oslo Open deltar

– Med fjorårets digitale løsninger slumpet vi til å oppdage at atelierbesøk i Oslo jo kan oppleves av
publikum over hele landet. Dette viderefører vi i år, samtidig som vi gleder oss veldig til også å invitere til
«vanlige» atelierbesøk etter to pandemistengte år. En annen nyhet er kafeen vår på Alexander Kiellands
plass, som er samlingspunkt for årets kunsthelg, sier daglig leder Frida Rusnak.

Delta på guidet ateliervandring

Besøk ere kunstnere og dra litt utenfor allfarvei med våre erfarne guider som veivisere. Åtte skreddersydde
turer går til atelierer over hele byen. Turene tar mellom 1,5 og 2,5 time, og går til blant annet Gamlebyen,
Grünerløkka, Hovedøya og Ekely.

Unge guider på Startblokka

I et tidligere industriområde på Linderud har Startblokka blitt en møteplass for kunstnere og andre små
virksomheter, og bidrar til et levende lokalmiljø. Oslo Open, Startblokka og bydel Bjerke samarbeider om å gi
lokal ungdom sin første jobb. 23. april ønsker ungdom besøkende velkommen til huset og holder egne guidede
turer til kunstnere i bygget. Les mer her.

Nyhet! Pop-up-kafé på Ila Pensjonat

I år kan du komme innom Oslo Opens nye pop-up-kafé på Alexander Kiellands plass, hvor vi serverer nybrygget
ka e fra vår ka epartner Tim Wendelboe. Kafeen åpner allerede re dager før kunsthelgen. Planlegg turen din
her i forkant, eller kom innom på lørdag eller søndag for en pause på ferden mellom byens atelierer. I loungen
kan du bla gjennom våre kunstnerbøker, og få tips til kunstnere å besøke i området.
Vi byr også på et videoprogram med 7 kunstnere og kunstnergrupper som tar tak i klima- og miljøkrisen.
Programmet er satt sammen av Galleri Høg Standard og Thomas Østbye, lmskaperen bak den mye omtalte
Enhver har rett til (2021) om «århundrets rettssak» – klimasøksmålet mot den norske stat.
Ila Pensjonat huser 68 atelierer over 5 etasjer, i tillegg til den tradisjonsrike restaurant Tranen. Bygget fra 1921
er tegnet av arkitektene Morgenstierne og Eide og har vært blant annet hybelhus for enslige kvinner, asylmottak
og hospits før kunstnere kk fylle huset med nytt liv.
Kafeen er åpen 19.–24. april, kl. 11–17.
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Atelierbesøk både fysisk og digitalt

I fjor ble Oslo Open avviklet som «pandeminimumsutgave» i heldigital form, med blant annet atelierbesøk på
Instagram. I år kan vi for første gang tilby både fysisk og digitalt program. Som stuntreportere for digitale
atelierbesøk stiller kunst- og motehistoriker og spaltist i Morgenbladet Ragnhild Brochmann, kunstner og
tidligere leder for Oslo Open Marthe Elise Stramrud, og kunstformidler Marie Saxeide og daglig leder Christian
von Hanno i Atelier.as (en digital plattform for salg av kunst rett fra kunstneren). De tar publikum med over
dørstokken på uformelle møter med åtte ulike kunstnere.
Sendingen strømmes direkte fra Oslo Opens pro l på Instagram mellom kl. 12–18, og gir publikum mulighet til å
engasjere seg i sanntid, uansett hvor i verden man be nner seg.

Søndag 24. april:

Lørdag 23. april:
Vibeke Tandberg
Gabrielle Paré
Jens Hamran
Anne-Lise Stenseth

Yachi Shian-Yuan Yang
Mette Lorentzen
Anne Ingeborg Biringvad
aeaeaeae 43434343

Åpningsfest på Kunstnernes Hus

Fredag før kunsthelgen – 22. april kl. 20 – inviterer vi til o siell åpningsfest på Kunstnernes Hus. DJ Daeva
sørger for god stemning, og vi feirer at det endelig er tid for å åpne dørene til atelierene igjen. Alle er velkomne!
Oslo Opens styre deler også ut årets hederspris denne kvelden. Prisen går til en person, gruppe eller
organisasjon som har gjort en helt spesiell innsats for kunstnernes arbeidssituasjon. Årets prismottaker
annonseres 22. april.
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å

R dhusgata 19, 0158 Oslo, Norway | tel: +47 997 72 534 | info@osloopen.no | osloopen.no

Pressemelding

Oslo Open '22

1. april 2022

Om Oslo Open

Årlig åpner rundt 400 profesjonelle kunstnere dørene til sine atelier for å gi publikum et uformelt og personlig
møte med kunsten. Oslo Open er en selvstendig kunstnerstyrt og ideell organisasjon etablert i år 2000 av
kunstnere og en rekke nasjonale og lokale kunstinstitusjoner, med det mål å gi kunstnere mulighet til å vise
kunst utenfor de etablerte institusjonene.
Ved å invitere publikum inn i kunstnerens arbeidsrom gir Oslo Open et innblikk i prosessen som ligger bak det
ferdige verket. Målet med arrangementet er å skape nye møter mellom kunstnere og publikum. Ideen bak Oslo
Open ble introdusert av kunstner og kurator Gavin Jantjes i 1998, og arrangementet har vokst frem gjennom 22
års innsats fra mange ulike aktører på kunstfeltet. I dag nner man også lignende initiativer i Bergen, Trondheim
og Malmø. Frida Rusnak er daglig leder, Andrea Bakketun er prosjektleder, Mimmi Mattila er
prosjektkoordinator og Trond Hugo Haugen er styreleder.

Referansegruppe

De 13 kunstinstitusjonene som står bak Oslo Open utgjør i dag vår referansegruppe: Astrup Fearnley Museet,
Atelier Nord, Ekebergparken, Forbundet Frie Fotografer, Fotogalleriet, Fellesverkstedet, Kunstnernes Hus,
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Norsk Billedhoggerforening, Norsk senter for teknologi i musikk
og kunst (NOTAM), Norske tekstilkunstnere/SOFT, Tegnerforbundet og Unge Kunstneres Samfund (UKS).

Pressekontakt og bilder

Frida Rusnak (daglig leder), frida.rusnak@osloopen.no, +47 997 72 534 eller
Johanne Nordby Wernø (kommunikasjonsrådgiver, St. Hans), johanne@sthansoslo.no, +47 924 30 892
Nedlastbare ler: Dropbox-link
Mer informasjon: osloopen.no, Instagram og Facebook
Design: Parabol Studio
Bilder fra topp til bunn: Kunstneren Love Terins på atelieret i Montebello Kulturhus. Ragnhild Brochmann og Marthe Elise Stramrud besøker Munan Øvrelid
under livesending for Oslo Open. Kunstner Julia Boracco tar imot besøk. Alle foto: Jan Khür/Oslo Open 2021. Kunstner Juan Andrés Milanés i sitt atelier. Foto:
Ignat Wiig/Oslo Open 2020.
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