
PRESSEMELDING 
 
HER SLUTTER GRÜNERLØKKA 
 
SAMMENomGATA presenterer Tegneklubben med gratisbok, utstilling og kampanje på 
Günerløkka med tegninger i offentlig uterom 
 
16 april t.o.m juni 2021  
 
HER SLUTTER GRÜNERLØKKA er Tegneklubbens bidrag til SAMMENomGATA (2019–
2021), et kunstprogram med fokus på temporær visuell kunst i forbindelse med 
oppgraderingen av Thorvald Meyers gate i Oslo. Kunstprosjektet gjennomføres i regi av 
Kulturetaten, Oslo kommune. 
  
HER SLUTTER GRÜNERLØKKA består av en bok med tegninger og en utstilling. Boka utgis 
på forlaget Uten tittel. Boka distribueres gratis på Grünerløkka i Oslo, i perioden april - 
juni, der den vil bli lagt ut i butikker, på biblioteket, i barer, utesteder og kafeer, avhengig av 
koronasituasjonen og åpningstider. Originaltegningene vises i en utstilling på Galleri 69 med 
åpning 16 april 2021. Hvis gjeldende smittevernhensyn forhindrer utstillingsåpningen vil 
utstillingen formidles digitalt. Et utvalg tegninger vil også vises i reklamemontere på 
holdeplasser og sykkelstativer på Grünerløkka.  
 
 
Tegneklubben er et samarbeid mellom Terje Nicolaisen, Paul Dring, Martin Skauen, 
Ulf Carlsson og Bjørn Bjarre. Sammen gjør de det å tegne til et fellesskap, og klubben 
fungerer som observatør, kommentator, forslagsstiller og debattant: med et kritisk 
blikk både på byen, samfunnet, hverdagslivet, kunstfeltet og kunst i offentlige rom.  
 
En tekst av kurator som forteller mer om prosjektet vil være tilgjengelig i utstillingen, og på 
Oslo kommunes kunstsamlings webside (www.kunstsamlingen.no) 
 
SAMMENomGATA (2019-2021) har vist en rekke prosjekter i og omkring Thorvald Meyers 
gate. SAMMENomGATA har, i samarbeid med Oslo kulturskole, sørget for barnekunst på 
byggegjerdene under oppgraderingen. Sommeren 2020 ble det etter en åpen konkurranse, 
gjennomført et stort performanceprogram på Schous plass av det internasjonale kompaniet 
Body Cartography Project, i samarbeid med Deichman Grünerløkka og Sporveien. Vinteren 
2021 ble et program med utstilling, performance, konserter og samtaler, der en rekke 
kunstnere var involvert, co-kuratert og gjennomført på Atelier Nord og Olaf Ryes plass. 
Denne våren, nå som oppgraderingen er ferdigstillt, presenteres to prosjekter som avrunder 
SAMMENomGATA. Tegneklubben er første ut, og Lotte Konow Lund neste. 

SAMMENomGATA er et prosjekt i regi av Kulturetaten, Oslo kommune. 

Kurator SAMMENomGATA: Linn Cecilie Ulvin. 

tegneklubben.org 

sammenomgata.no 

Samarbeidspartnere: Bydel Grünerløkka, Deichman Grünerløkka, Bymiljøetaten, Sporveien, 
Galleri 69/ Grünerløkka Lufthavn, Uten tittel 

Relevante datoer: 



 
16 april. kl 19-21 Åpning av utstilling på Galleri 69, Adresse: Markveien 61, 0550 Oslo 

Utstillingen vil være åpen 17, 18, 22, 23, 24 ,25, 29, 30 april. 1, 2 mai. 
Kl. 12:00-16:00 Pluss eventuellt 2 uker til 

 
Uke 17-21  Visning av tegninger i uterom på Grünerløkka  
 
16 april t.o.m. juni   Kampanjeperiode for boka 
 


