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Myntgata 2 blir hjem og hovedkvarter for Oslobiennalen, Første utgave og nye atelierer for
kunstnere.
Myntgata 2 ligger i Kvadraturen i Oslo sentrum. Huset skal romme et besøkssenter, flere av
Oslobiennalens aktiviteter og programmer, samt biennalens administrasjon.
Store deler av bygningen vil også bli brukt til subsidierte atelierer som leies ut til Oslobaserte
kunstnere, i første omgang med en leietid på fem år.
Oslokunstnere og besøkende
Oslobiennalen vil i tillegg sette i gang et program for besøkende kunstnere, med egne atelierer,
lokalisert i samme bygg. En hovedambisjon er å hegne om og fostre tilblivelsen av ny kunst. Målet er
at Myntgata 2 skal bli et viktig sted for kunstnerisk tenkning og aktivitet i et nært samspill med Oslos
mangfoldige kunstscene. Biennalens program og aktiviteter kommer til å dele hus og adresse med
byens kunstmiljøer og de vil kunne møtes og samhandle, både planlagt og spontant.
‐ Kunst i byen er mer enn visningen av skulpturer og gjenstander. Tilstedeværelsen av kunstnere og
tilhørende miljøer og utvekslingen av ideer og kunnskap, er viktige elementer som skaper den
kulturelle og intellektuelle identiteten til en by, sier Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og
frivillighet.
‐ Ideene og forarbeidet som ligger til grunn for kunstnerisk virksomhet trenger et eget spillerom. I

tråd med biennalens anliggende legger derfor byen til rette for at et unikt og levende kunstmiljø kan
ta plass og virke i hjertet av Oslo.
Oslobiennalen, Første utgave er initiert og eies av Oslo kommune, Kulturetaten. Oslobiennalen første
utgave er kuratert av Eva González‐Sancho og Per Gunnar Eeg‐Tverbakk. Informasjon om biennalens
konseptuelle rammeverk og format vil bli annonsert i løpet av de kommende månedene.
Oslobiennalen, Første utgave åpner mai 2019 og er en biennale for kunst i offentlige rom, for å se og
oppleve kunst i Oslos byrom og ‐miljøer.
Oslobiennalen, Første utgave inviterer til sommerfest og visning av bygningen i Myntgata 2 fredag
22.juni kl 16.00‐23.00
Bakgrunn Myntgata 2
Oslo kommune kjøpte Myntgata 2 av Forsvarsbygg i juni i år, og den 1. august overtok Oslo kommune
eiendommen.
Eiendommen er på nesten 13 mål og består av fem bygninger som omkranser et stort gårdsrom.
Bygningene var opprinnelig staller og kaserner for militære avdelinger tilknyttet Akershus festning.
Alle bygningene, bortsett fra «Tyskerbrakka», er oppført i siste halvdel av 1800‐tallet og ble betydelig
ombygd på 1950‐tallet. «Tyskerbrakka» ble oppført i 1949, og er den eneste bygningen som ikke er
fredet. Navnet «Tyskerbrakka» kommer av at bygningen består av moduler som er satt sammen, en
byggemetode som ble brukt av tyskerne under andre verdenskrig.
Frem til 2013 hadde Miljødepartementet sine lokaler i Myntgata 2.

Atelierer i Myntgata 2 leies ut via den ordinære tildelingsordningen.
Visninger i Myntgata 2 er satt til torsdag 21. juni kl. 15.00 – 18.00 og fredag 22.juni kl. 17.00 – 19.00
Søknadsfrist er fredag 10.august. Avgjørelsen blir sendt skriftlig.
Spørsmål rettes til Kul‐atelier@kul.oslo.kommune.no.

Om tildelingsordningen.
Oslo kommune leier ut atelierer med subsidiert leie for å legge til rette for at billedkunstnere,
kunsthåndverkere og brukskunstnere i Oslo, får gode arbeids‐ og rammevilkår.
Tildelingsutvalget prioriterer søkere med kunstproduksjon som hovedbeskjeftigelse. Søkeren må
dokumentere et høyt kunstnerisk nivå og aktivitet. Aktiviteten kan synliggjøres gjennom utstillinger,
Det er reduserte krav til aktivitet i form av utstillinger og øvrig produksjon for lokaler forbeholdt
kunstnere i etableringsfasen. Øvrige kvalifikasjonskrav er uendret.

Atelier tildeles gjennom Oslo kommunes tildelingsutvalg for subsidierte atelierer. Utvalget består av
representanter for kunsthåndverkere, billedkunstnere, brukskunstnere og Oslo kommune ved
Kulturetaten. Kulturetaten er sekretariat for utvalgets arbeid. Regelverket sikrer forutsigbarhet og
likebehandling av kunstnere som søker om subsidierte arbeidslokaler
Forskriften og prospekter finner du på www.oslo.kommune.no/atelier.
Søkere skal benytte elektronisk søknadsskjema. Søknadsskjema åpnes etter at visningene er
gjennomført.
Kulturetaten i Oslo kommune har fagansvaret for kunst og kultur i kommunen. Kulturetaten skal
tilrettelegge for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo. Oslo byarkiv, Popsenteret,
Øvingshotellet, Vigeland‐museet, Oslo kommunes kunstsamling, kulturhistoriske eiendommer,
Oslo kulturnatt, Oslo kulturskole og økonomitilskudd til kunst og kulturtiltak, ferieleire, frivillige
barne‐ og ungdomsorganisasjoner og musikkliv er også endel av etatens portefølje.

