ATT FÅ VARA ETT ARVSFONDSPROJEKT

När någon lyssnar och tror på att visionen har potential
att just ni kan förändra och skapa möjligheter för andra, det
känns fint. Resan har börjat, det finns en karta och vi hör
röster från de som ansluter, som också tror på visionen om ett
skapande samhälle där alla har en röst.
Vi vill säga ett stort tack till Allmänna Arvsfonden
och vår handläggare Michael Brolund
Gatans Rum
Söderhamns Konstförening
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Ett projekt med stöd av
Allmänna Arvsfonden och
med Söderhamns Konstförening som projektägare

tankar genom den konstnärliga affischen. Den andra delen i
Idén om Gatans Rum började
ansökan handlade också om att
med en promenad under den
ge unga en plattform in i kultukulturskyddade järnvägsviaren och det offentliga rummet,
dukten i Söderhamn. Viadukmed att se hur Söderhamns
ten från 1915 med fackverk av
Konstförening kunde förnya
nitade stålbalkar löper längs
och bredda sin medlemsgrupp
med ån mitt genom Södergenom att skapa en ungdomshamns kulturskyddade stadsgrupp inom föreningen. Det
kärna vid det gamla Rådhuskanske skulle ge inspiration till
torget. En ingivelse, här skulle andra konstföreningar att stardet kunna vara ett spännande
ta ett förändringsarbete.
utomhusmuseum med monDenna skrift är en processtrar infällda som tågfönster i
beskrivning i slutet av det tredje
fackverkskonstruktionen. Ett
året. Mycket har hänt och vi ser
museum rätt ut i stadsmiljön,
fram emot att tillsammans med
öppet dygnet runt, inget inträ- våra samarbetspartners utveckde och låg tröskel till kulturen, la och permanenta projektet.
kunde det bli Sveriges första
Gatans Rum finns nu som digiaffischmuseum? Söderhamns
talt affischmuseum. Ett fysiskt
kommun såg potentialen i
affischmuseum på plats i Södertanken och Länsstyrelsen biföll. hamn skulle komplettera möUnder fyra somrar har brovaltesplatsen Gatans Rum med
ven varit rum för skapande och plats för många nya berättelser
kulturverksamhet för barn,
i de två offentliga rum som är
ungdomar och många vuxna.
vår verklighet.
Arbetet med finansiering av
museet pågår.
Här föds Gatans Rum AfSKAPA EN REDAKTION
fischmuseum, men först som ett
digitalt museum med en ansöEn redaktion är en mötesplats
kan till Allmänna Arvsfonden
som arbetar med att ge synsom blir beviljad för ett projekt lighet åt det som är viktigt och
mellan 2018–2021 med Söder- föra vidare det så att andra kan
hamns Konstförening som pro- reagera och kanske agera. Med
jektägare. Projektets ansökan
den konstnärliga affischen som
bestod av två inriktningar varav utgångspunkt vill vi inspirera
den ena var att bygga upp ett
till att skapa tillsammans. Att
digitalt affischmuseum, skapa tillhöra en grupp ger identitet
ett metodprogram som senare och genom att vara en redakkom att kallas inspirationstion på Gatans Rum Affischmumaterialet Affischen som Röst
seum har gruppen möjlighet att
och att bygga upp redaktioner presentera sig själva och ha sin
runt om i landet som plattform egen plattform med de affischer
för unga att träffas och visa sina de skapar. Ett gäng kompisar,
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GATANS RUM
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en förening, ett studieförbund,
en konsthall, en skola eller en
kulturgrupp kan skapa en
redaktion. Med stöd av Gatans
Rums metoder och övningar
kan redaktionerna skapa affischer i den takt och usträckning som passar gruppen.
Gatans Rums huvudredaktion
finns i Söderhamn och tar
emot affischer från redaktionerna och publicerar dem på
affischmuseet.

Gatans Rum Affischmuseum
är ett digitalt museum och en
plattform för skapande genom
den konstnärliga affischen –
ett demokratiprojekt där varje
röst är viktig. Vi vet att konstnärligt skapande ger mod att
våga uttrycka sig själv och sina
tankar. Vårt museum visar
affischer som skapats i Gatans
Rums redaktioner eller som
skickats in till oss. Genom att
parallellt visa nutida affischer
och historiska affischer skapas
intressanta sammanhang.

KONTAKT

gatansrum.se
gatansrum@gmail.com
Instagram och Facebook –
Gatans Rum

Rums onlineworkshops där gästkonstnärer presenterar sig själva och sin process.
skapa affischer

Det finns många övningar att
välja på! Några av övningarna
är knutna till ”Månadens tema”,
andra har fristående ämnen.
skicka in en affisch

Gatans Rum Affischmuseum är
en mötesplats för den som gör
sin första affisch likväl som för
konstnären och den grafiske
formgivare som har skapandet
som sitt yrke. Gatans Rum Affischmuseum gör ingen skillnad.
Fyll i formuläret och skicka in
din affisch!

MUSEETS
UPPBYGGNAD
AFFISCHEN SOM RÖST
affischarkiv

Arkivet består av affischer som
skickats in till oss från våra redaktioner, från enskilda, grupper och från våra workshops.

Inspirationsmaterialet Affischen som Röst består av en mapp
i A3-format som innehåller en
samling med 20 affischer av
utvalda konstnärer som inspiredaktioner
rerat till anpassade övningar.
En grupp som väljer att vara en Affischen som Röst representeredaktion har möjlighet att pre- rar olika ämnen, material och
sentera sig själva och ha sin
tekniker. Mappen kan beställas
egen plattform med de affischer som trycksak och läsas digitalt
de skapat.
på Gatans Rum Affischmuseum.
inspiration

Under Månadens tema presenterar vi serier av nutida och
historiska affischer. Under Affischgrammatik analyseras en
av affischerna från Månadens
tema. Under Affischkonstnärer
lyfts olika konstnärer fram.
Under Affischworkshop-filmer
finns klipp från några av Gatans
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STUDIEHANDLEDNING

Gatans Rum har skapat en studiehandledning med exempel
på träffar med olika teman där
fördjupningsmaterial och övningar kan hämtas från gatansrum.se och inspirationsmaterialet Affischen som Röst.

