OM OSS:
Galleri Kladden var tidligere Kunst FTW: en organisasjon som
laget utradisjonelle kunstrom i Oslo og på festivaler. Vi åpnet dørene ved Stampen
Kulturhus desember 2017. Galleriet har primært vært et visningsrom for uetablerte
kunstnere, de som aldri har stilt ut før, og publikum som vil møte kunst på en mer
tilgjengelig måte. Galleriet lar kunstnerne stille ut gratis og tar ingen avgift fra
besøkende.

Galleriet har etter nedleggelsen av Stampen Kulturhus flyttet til Galgeberg og etablert seg i
Enebakkveien 20. Galleriet har lenge vært en berikelse for byens kulturliv med kunstneriske
aktiviteten som kommer byens innbyggere til gode. Galleriet drives primært av Øyunn Bryn
Iversen som er den sosiale entreprenøren bak prosjektet. lavterskel Galleri med fokus på
interaksjon, informasjon og nye kunstnere. Med forkjærlighet for maximalisme, eksprimentel
kunst og inkluderene holding viser vi det som, rører seg i oslo.

Vår Visjon:
Galleri Kladden er pakket inn i en kreativ, åpen og dynamisk atmosfære. Alle er velkommen
til Galleriet, både som bidragsyterer eller besøkende. Annerledeshet i musikk, kunst og
andre uttrykksformer tas spesielt godt imot. Vi tar særlig sikte på å tilby uetablerte
kunstnere en mulighet til å stille ut og selge verkene sine. Dette er noe av det som gjør
Galleri Kladden til sosialt entreprenørskap, fordi bedriften plukket opp en gruppe som
faller utenfor det etablerte samfunnet, nemlig uetablerte kunstnere. På Kladden er det
likeverd og samspillet mellom mennesker betydde mest. De sosiale verdiene er
grunnsteinen. Det er ikke et økonomisk overskudd. Galleri Kladden er videreføringen fra
Stampen Kulturhus som lå i Brugata 12 i 1,5 år. Vi holder alt fra yoga, til meditasjon
workshops til tabukvelder og intimkonserter. Hovedformålet bak prosjektet er å vise
mangfoldet innenfor kultur og hva som rører seg i det uetablerte landskapet. Listen over
gjennomførte arrangement innenfor alle sjangere (dukketeater til peace painting) er fire
a4 sider lang!

Øyunn Bryn Iversen er pådriver og viet mesteparten av tiden sin til en jobb hun har til gode
å ta ut lønn for. Øyunn Bryn Iversen er en visjonær og aktivist som kjemper for en
inkluderende verden. Selv sier hun at hun har en fot plassert i Operaen og en på Blitz. Hun
er opptatt av mennesker og det å koble dem sammen.

Hun utfordrer det etablerte. For Øyunn skal det heller ikke handle om penger, men at alle
skal få prøve ut ideene sine og at det er helt greit å drite seg ut. Øyunn sier:

« Jeg

kan ikke

svare på hva som fikk meg til å ta steget å prøve å etablere et rusfritt kulturhus i Oslo. Det
har noe med personlighet å gjøre. Jeg ønsket å skape noe i Brugata med Stampen fordi
den har blitt glemt av Oslo kommune. Jeg så så utrolig mye potensiale i bygget. Jeg så så
mange spennende og rusfrie eventer jeg kunne ha der. Stampen sitt bygg blir til
kjøpesenter og derfor er drift avviklet - det nye Gunerius.

