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Åse Løvgren and Karolin Tampere

“The raison d’être of any art project in public space is to create a contrast,  
unfold a conflict and even add more conflict to make it visible.”

– Fulya Erdemci, direktør SKOR – Foundation for Art and Public Space,  
Nederland i Metropolism.com

Da vi skulle komme med forslag til et temporært kunstprosjekt i Bjørvika, var det naturlig å 
spørre oss selv hvilken rolle vi, kunstnerne og kunsten ville komme til å ha i utviklingen av 
denne bydelen. Hva var oppdragsgivernes ønske med å inkludere kunst og hvilket mer eller 
mindre selvstendig rom kunne vi selv lage innenfor et slikt oppdrag? Hvordan forholde seg til 
risikoen for instrumentalisering innenfor et slikt stort økonomisk og politisk maskineri? Kan 
kunst, utover rollen som vitne, være en del av eller påvirke de politiske og økonomiske kref-
tene som former en by eller et samfunn? Kan kunst ta mål av seg å være en konstruktiv kraft 
som gjør mer enn å kommentere eller intervenere i allerede eksisterende situasjoner? 

I forbindelse med Common Lands – Allmannaretten har vi sett nærmere på kunstpros-
jekter og institusjoner som allerede har vært aktive i Bjørvika-området og således vært viktige 
element i den stadig sterkere motivasjonen for satsingen på kunst. Oslo Kunsthall flyttet fra 
Hegdehaugsveien inn i skur 55 i Bjørvika, der de i løpet av fire måneder i 2002 produserte 
utstillinger og eventer som reflekterte over deres rolle som kunst- og kulturaktører. Museet for 
Samtidskunst lagde med utstillingen Hvor er jeg nå 2 også prosjekter produsert spesifikt for 
de tidligere tomme skurene som nå er revet for å gi vei for operabygget. Man kan kanskje si 
at interessen for og intensjonen bak kunstnerisk tilstedeværelse i området tidligere kom fra 
kunst- og kulturprodusentene selv. Forskjellen nå, syv år seinere, er at kunsten er blitt inkor-
porert og aktivt invitert inn av utbyggerne og interessentene i området.

For å igangsette en drøfting rundt flere av spørsmålene ovenfor, inviterte vi utvalgte 
kunstnere og prosjektledere til å delta på workshopen Art As Protagonist? som vi holdt på det 
kunstnerdrevne visningsrommet Sparwasser HQ i Berlin sommeren 2008. De som deltok var 
Tone Hansen (kurator ved Henie Onstad Kunstsenter og kunstner), Anne Beate Hovind (pros-
jektleder Bjørvika Utvikling AS), Michael Baers (kunstner), Markus Degerman (kunstner), Lise 
Nellemann (leder av Sparwasser HQ) og initiativtakere bak prosjektet Skulpturenpark Berlin 
Zentrum, Matthias Einhoff, Philip Horst og Harry Sachs. 

Denne tekstsamlingen er delvis satt sammen av tekster med direkte utgangspunkt i 
workshopen og delvis et produkt av hva som er blitt diskutert mellom deltakerne og oss i et-
tertid. I tillegg bidrar sosialgeografen Heidi Bergsli med en tekst der hun ser på bruk av kunst 
i vannkantutvikinger. 

AKTIvE AgENTER
ved siden av spørsmålet om kunstens rolle har det vært naturlig for oss å undersøke selve 
stedet Bjørvika. vi fant naturlig nok et sted i en utviklingsprosess som er bygget opp av 
mange lag og strukturer, og med ulike og sterke interesser: Fra politikk og finans til kultur, by-
historie og arkitektur. Det ble umulig å se på kunstens involvering i Bjørvika uten å ta hensyn 
til et bredere politisk og sosialt perspektiv.  

Kunstneren Michael Baers fikk i oppdrag å være øyenvitne og deretter skrive en rapport 
fra workshopen Art as Protagonist. I rapporten går Baers kritisk gjennom en del av påstandene 
som kom fram i gruppens diskusjoner, og ser de i lys av et bredere politisk perspektiv. Han 
ser på hvordan New Public Management også preger tankegangen rundt Bjørvikautviklingen 
og hvordan eierskap er strukturert i forskjellige selskaper. Baers stiller spørsmål ved hvilke 
mulige innfallsvinkler et kunstprosjekt kan ha innenfor denne spesifikke rammen, og i hvilken 
grad et kunstprosjekt kan ta mål av seg å forandre eller synliggjøre by- og eiendomsutvikling-
sprosesser gjennom aktivistisk tilnærming.
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Innenfor utstillingsprosjektet Common Lands – Allmannaretten har det vært viktig for oss å 
stille spørsmål om den kunstneriske aktiviteten og kritiske tilnærmingen kun blir uttrykk for 
en ornamentert åpenhet og selvrefleksivitet hos utbyggerne. En sentral problemstilling har 
med andre ord vært i hvilken grad kunstnere kan arbeide kritisk. Kunstteoretikeren Chantal 
Mouffe beskriver fire mulige tilnærmingsmåter:

 “... [W]e can distinguish four distinct ways of making critical art. There is the kind of 
work that more or less directly engages critically with political reality (...). Then there are 
artworks exploring subject positions or identities defined by otherness, marginality, op-
pression by victimization. (...) Thirdly, there is the type of critical art which investigates 
its own political condition of production and circulation (...). We can also distinguish art 
as utopian experimentation, attempts to imagine alternative ways of living.” 

– Chantal Mouffe, “Art as Agnostic Intervention in Public Space”, Open, 2008

Bjørvika Utvikling AS (BU), som er vår oppdragsgiver, har et omfattende program for kunst, og 
det var viktig for oss å undersøke hvilke forventninger utbyggerne hadde til kunstprosjekter i 
området, og hva som allerede var blitt gjort i løpet av planleggingsprosessen til kulturprogram-
met. var det hentet inn ekspertise fra fagfeltet selv? Og hvordan hadde eventuelt denne ek-
spertisen blitt integrert i planlegging og tenkning rundt kulturprogrammet? 

Anne Beate Hovind gjør i sin tekst “Kunst og Offentlige rom i Bjørvika” rede for BU sitt 
program for kunst og hvordan dette vil ta form. Hun er prosjektleder for kunstprogrammet  
og har hatt flere roller i arbeidet med kunst og kultur i området siden 2001. BU bygger infras-
trukturen i området og har et fokus på allmenningene og havnepromenaden som skal bli  
offentlig tilgjengelige.

BU har et program for både permanent og temporær kunst kunst i byrommet. Com-
mon Lands er et pilotprosjekt som foregår før de permanente og temporære programmene 
blir satt i verk, et prosjekt som vil foregå under selve byggingen og utviklingen av området. 
Fremdeles er det lite som er kommet på plass i Bjørvika, men utviklingen skjer i et høyt tempo 
og nye bestemmelser blir til på løpende bånd. Hvordan kan vi som kulturprodusenter forhan-
dle med denne situasjonen og hvilke eventuelle muligheter ligger her? Kunstnerens rolle og 
mulighetene innenfor de forskjellige markedene kunstnere opererer innenfor, er noe Markus 
Degerman tar for seg i sin tekst Konstnären som Förskönare. Hvilke åpninger finnes for å 
arbeide kritisk i en allerede definert situasjon, og hva er mulighetene for å skape seg et au-
tonomt rom for kunst innenfor en slik ramme?

DET OFFENTLIgE
Ettersom vår oppdragsgiver BU bygger infrastrukturen i området, var det tiltenkte offentlige 
rommet i Bjørvika et naturlig utgangspunkt for oss å tenke rundt. 

I en politisk situasjon, der sosiale grupper synes fragmenterte og fremmedgjorte i 
forhold til tanken om kollektive interesser, mener vi det er verken mulig eller ønskelig å søke 
entydige svar på hva som utgjør, eller burde utgjøre, allmennhetens interesser i et gitt offentlig 
rom. Likevel, for å sirkle inn problematikken rundt det offentlige, er det naturlig å undersøke 
hva slags offentlighet det er snakk om i planleggingen av Bjørvika. Hvem deltar i denne of-
fentligheten og hvordan kommer den til syne i reguleringen av området? I reguleringsplanen 
er konsum og rekreasjon, i tillegg til mangfold, fremholdt som tydelige allmenne interesser og 
fokus for de offentlige rommene. Er mangfold et mål i seg selv, eller kun et verktøy for å gjøre 
området mer attraktivt for konsumpsjon? Hvilke grep gjøres for å oppnå målet om mangfold? 
Er det satt av arealmessig og symbolsk rom til at forskjellig grupper kan skape sine egne rom, 
eller er deres identitet kun til låns i allerede overdesignede og symbolsk ladede byrom?

Heidi Bergsli drøfter i sin tekst Når kulturen kommer i havn. Diskusjon av sosiale ret-
tigheter til byen, hvordan kultur er blitt bypolitikkens “Wow-faktor”, og problematiserer den 
politiske iscenesettelsen av kulturaktører.  Bergsli har et internasjonalt perspektiv, der hun 
tar for seg flere eksempler på vannkantutvikling (waterfront development) og i hvilken grad 
vannkanten gjøres tilgjengelig ved slike utbygginger. Dette er et ofte et uttalt mål, men ig-
norerer likevel “de symbolske ladningene som ligger i det bygde miljøet” som hun skriver i 
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sin tekst. Hun påpeker dermed at det ikke kun finnes fysiske barrierer, men også symbolske 
som bør tas i betrakting i forhold til åpenhet og tilgjengelighet ved vannkanten.

visjonene for Bjørvika formuleres ut i fra hvilke allmenne interesser som søkes oppfylt. 
Når en tar for seg disse visjonene, må en også se på hvordan de søkes oppnådd, hvilke poli-
tiske redskap som finnes for å manifestere visjonene om det virkelige, fremtidige Bjørvika. 
Formulert som en generell problemstilling: Hvilke politiske redskap finnes i byutvikling og 
hvordan utgjør byutvikling i seg selv et politisk redskap? 

I planleggingen av Bjørvika er det et klart kulturelt fokus ved at kulturinstitusjoner blir 
flyttet fra den gamle byen til den nye. Kulturaksen er et konsept som er allerede godt integrert 
i språket rundt utviklingen i Oslo, hvor Richard Floridas teorier om den kreative klassen og 
Michael Porters teori om klynger og deres synergieffekt er inspirasjonskilder. Florida vektleg-
ger kreativitet som en økonomisk kraft som skaper merproduksjon: 

“Why, then, should promoting creativity everywhere be a main theme of our policies  
and our lives? Why not focus on promoting some attribute that seems to be more uni-
versally positive and beneficial- say, spiritual growth or, civility? Wouldn’t that, over the 
long run, make us better people who can more wisely direct the creative impulse that 
flows so naturally? My answer is that of course, we should cultivate both of those vir-
tues. But neither of them is an economic force that increases the resources with wich 
we may do good in the world. Creativity is.”

– Richard Florida, The rise of the creative class, 2002, Basic Books

I vår tenkning rundt Common Lands har det vært viktig å vurdere i hvilken grad kunst ses på 
som et politisk og økonomisk redskap og hvordan dette utspiller seg, både i BU sitt kunst-
program og i den helhetlige planleggingen, der flytting av større kulturinstitusjoner er sentral.

COMMON LANDS – ALLMANNARETTEN
I planleggingen av Bjørvikaområdet er det et sterkt fokus på allmenninger. Dette er et eldre 
norsk ord som i dagens Oslo er lite brukt. Begrepet gir assosiasjoner til åpne rom som er 
tilgjengelig for alle og en egalitær tankegang, eller en hensettes til en bysituasjon et godt 
stykke tilbake i tid. Andre symboler fra Norges middelalder er også viet oppmerksomhet i 
Bjørvika: Middelalderparken med sine ruiner utgjør en viktig del av området, hovedpulsåren i 
Bjørvika er gitt navnet Dronning Eufemia gate (Tyskættet norsk dronning i årene 1299–1312 
som var en medvirkende årsak til at Norges hovedstad ble flyttet fra Bergen til Oslo), og det 
fokuseres på siktlinjer fra området til klosterruinene på Hovedøya og Akershus festning. De-
rimot vil den nære historien med skipsverft og sterk industrialisering ikke ha noen direkte 
synlighet i det nye Bjørvika, til tross for at grunnen en står på i Bjørvika for en stor del ikke 
fantes i Middelalderen, men er blitt bygd ut i fjorden i ettertid, nettopp grunnet industriali-
seringen. Industrien med sin arbeiderklasseidentitet synes fraværende, mens symbolene 
fra middelalderen gir røtter og identitet til det høyst moderne internasjonale senteret for kul-
tur og finans. Hvorfor har nettopp disse symbolene blitt så viktige og satt i system i planleg-
gingen av Bjørvika?

Ordet allmenning oversettes ofte med commons. Begrepet common lands er nært knyt-
tet til commons, men har mer til felles med den norske allemannsretten eller allmannaretten. 
Begrepet allmenning brukes på forskjellige måter, men har til felles at det omhandler en rett 
til bruk av land og at denne retten er institusjonalisert. I jordbruk knyttes begrepet til kollektiv 
bruk av land, for eksempel i England om et landområde der en har bruksrett over arealet, slik 
at husdyr kan beite der. Bergen er kjent for sine allmenninger, som i dag brukes om en større 
åpen plass, men som historisk har blitt brukt om land som settes tilside for offentlige formål 
og om brede veier som gjør det mulig å bringe varer fra sjøen til markedet. 

I Norge har begrepet allmenning også likheter med allemannsretten, eller allmannaret-
ten, som gir deg rett til å krysse og midlertidig bruke ukultivert land. For eksempel kan en telte 
i kortere perioder på ubrukt land. Adgangsretten til kystsonen er også knyttet til dette, der det 
er strenge restriksjoner på hvor nærme kystlinja en kan bygge og dermed begrense allmen-
nhetens adgang til kystlinja. I prinsippet skal en kunne gå langs hele landets kystlinje, også 
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over privat grunn. Allmannaretten virker side om side med eiendomsretten, og veksler om å gi 
forrang for den andre. 

KUNSTEN SOM SyNLIggjøR KONFLIKT 
Sitatet av Fuliya Erdemci som innleder denne teksten legger vekt på kunsten som noe som 
synliggjør konflikt. Kunst blir ofte forstått i en slik antagonistisk rolle, som noe som forholder 
seg til noe allerede eksisterende, som en kommentar eller intervensjon. På denne måten 
synes kunsten å unndra seg instrumentalisering fordi den har en kontrær posisjon. Men hva 
skjer når det er nettopp denne rollen og oppgaven som forventes av og ilegges kunsten? Når 
det både er kunstnernes eget og et politisk og økonomisk mål å implementere denne kritiske 
og konfliktskapende stemmen, finnes da overhodet rom for konflikt? Eller slukes den kritiske 
stemmen i selvrefleksivitet og som medprodusent av et ønsket image som viser til kreativitet, 
nyskaping og utfordring? 

I de klassiske greske tragediene og videreført i moderne litteratur- og filmteori, ble 
hovedperson kalt protagonisten. Mot protagonisten stilles antagonistene som representerer 
vanskeligheter som hovedpersonen må overkomme slik at hun eller han går gjennom en ut-
vikling eller når et mål. Protagonisten er hovedkjemperen, mens antagonisten er den som yter 
motstand. Når vi stiller spørsmålet om kunst kan være protagonisten, mener vi ikke at den 
skal gi opp sitt mål om motstand, for protagonisten kjemper i høyeste grad for noe, snarere 
ønsker vi å undersøke mulighetene for om kunst kan unndra seg en instrumentalisert rolle 
som internalisert kritikk, og dermed danne sin egen agenda. 

Tør kunst eller kunstneren å “skitne til hendene” i en slik sammenheng hvor den tar 
ansvar og ikke ser på sin egen rolle som rent subversiv i en binær situasjon? Tør kunst ta mål 
av seg å være protagonisten? En betimelig innvending er selvsagt om det er mulig for kunst 
å være protagonisten der den skal hanskes med en bulldoser av økonomiske og politiske in-
teresser. Blant de sterke kreftene som står på spill i en slik omfattende byutvikling, kan kunst 
synes å ha liten betydning. Bjørvika er en ny bydel der alt skal rives og bygges opp fra grun-
nen av og således tilsynelatende skape seg en helt ny identitet. Utvelgelsen av hva området 
tar med seg fra historien er stramt redigert. Kan kunsten her ha en medskapende rolle i form-
ingen av denne nye identiteten?

gjennom denne tekstsamlingen, ønsker vi å belyse flere problemstillinger knyttet til 
kunst og bruk av kunst i byutviklingsprosesser. Bjørvika er en utvikling som skjer i Oslo, men 
det er ikke et norsk fenomen, snarere stiller den seg i rekken av internasjonale utviklingspros-
jekter langs vannkanten som kan synes bygget over samme type logikk og forutsetninger. Det 
lokale tilsnittet gis i form av en symbolsk overbygning bestående av svake bindingsledd til en 
forgangen tid som det er vanskelig å forholde seg til både personlig, økonomisk og politisk. 
Således håper vi at tekstsamlingen vil ha relevans utover den spesifikke situasjonen som 
finnes i Bjørvika og kunne knyttes til andre lignende situasjoner og steder.

“Society often takes the artist for a shaman, demiurge, or painted bird – a bit of a mad-
man, someone consumed by an incurable ailment. Obviously, this is just a fabricated 
phantasm that protects society from real encounters with art, at the same time it pro-
tects the artist from any real responsibility for his or her actions.” 

– Arthur Zmijevski. I samtale med Sebastian Cichocki, Artforum, april 2009
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In july, I attended a workshop at Sparwasser HQ in Berlin concerning a pilot art project in  
Bjørvika, a harbor-front development underway in central Oslo, to be curated by Karolin  
Tampere and Åse Løvgren. Besides the curators, a representative of “the owners” was there 
– Project Manager Anne Beate Hovind, as was Tone Hansen, who I know through her essay in 
European Cultural Policies 2015. Members of Skulpturenpark, a public art initiative in Berlin, 
were also in attendance, along with the Swedish artist Markus Degerman, Director of Spar-
wasser Lise Nellemann, and myself, attending as chronicler of what would ensue.*

The curators had formulated four questions they wished to address to the gathering:     
1. How is the understanding of quality developed and implemented in urban developments?  
2. In what ways can art be part of and influence the political and economic processes that 
form a city or a society? 3. Can art be the protagonist in this kind of development, a construc-
tive agent that works beyond commenting or intervening in already existing structures? 4. How 
can art engage critically with a local audience/public, and can art offer resistance from such a 
position? Such questions pose a substantial challenge given that, at first glance, a structure 
as monolithic and cued to macroeconomic cycles and hard financial realities as a large-scale 
urban development appears resistant to artistic intervention – let alone humanization. After 
all, one is being asked to intervene, not only in a physical site with clear parameters, but also 
in an administrative apparatus, accreted over many years.**

* I want to make it clear from the outset that I have 
written this report taking into account my own views on 
the matters discussed, and thus this report is not in-
tended to be impartial, well-balanced or fair.   

**The problem one faces in first encountering some-
thing as complex and unwieldy as a large-scale urban 
development is that to grasp even its most basic orga-
nizational and operational components takes a great 
deal of time. With such enterprises, the devil, as they 
say, is in the detail. An account restricted to those 

salient details time allowed for during the workshop 
proper would probably make for unsatisfying reading, 
especially for Oslo residents, who are no doubt far more 
knowledgeable than myself regarding the political and 
economic transformations, of which Bjørvika is one 
outcome. Thus, some of the things I will discuss in this 
report were broached during the workshop, other details 
I learned later. To distinguish between these two orders 
of fact, I have resorted to that trope of post-modern 
literature, the footnote.

RepORT ON A MeeTINg
Michael Baers
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Anne Beate Hovind was the first to present. Before her present position, she had founded 
a theatre/bed and breakfast on a boat anchored in the area, and thus has had a privileged 
view of the transformation the area has undergone. Bjørvika, she tells us, is part of an overall 
transformation of Oslo’s waterfront. The narrative she recounts is familiar to me from other 
port cities, detailing a 75-year cycle common throughout the developed world in which the 
older industrial economy, having experienced a series of abrupt expansions and contractions, 
reached a point where it entered a slow, near terminal, decline (both as a point of identifica-
tion among the working class and as a motive force within society), finally to be supplanted by 
newer, more speculative ways of generating capital - real estate development, for instance.*  

In its redevelopment as an upscale residential neighborhood, Bjørvika is one more 
instance of the general trend in the developed West of a transformation from industrial to 
“life style” usage, furthering Oslo’s brand as the “Fjord City” – a name designating the entire 
breadth of the coastal development, of which Bjørvika is the figurative jewel in the crown. With 
the recently completed Opera building as a focal point, Oslo seems well positioned to capitalize 
on the “Bilbao Effect”, a situation augmented by the agreement negotiated over the summer to 
relocate several big Norwegian cultural institutions to adjacent sites. All the pieces are in place 
to produce a vibrant and commercially successful neighborhood, with ample public space and 
sensitive urban design, privileging what gehl Architects, the Danish firm who won a competition 
to produce guidelines for the public spaces, describes as the “the good-life effect”.** 

* That the exigencies of the market will impose a certain 
type of development is one feature of the project, which 
several participants have misgivings about. Tone Hansen 
later confessed to me during a Skype conversation she 
fears Bjørvika will end up like Aker Brygge - a neighborhood 
Hansen described as “glorified condominiums and a shop-
ping mall.” She compared this paradigm unfavorably to a 
development she lived in for a while, Enerhaugen, a 1960s 
era housing estate designed around the principle of equality 
of aesthetic experience (every apartment has a view of the 
ocean). The values of a society are clearly indicated by the 
way spatial functions are privileged and organized or, as ge-
ographer David Harvey writes, “Spatial form is a container 
of social processes and an expression of moral order.”

** The collapse of the global financial system, which, as 
I write this, has entered an extremely volatile period, is, of 
course, the result of protracted attempts by different states 
to dismantle their regulatory frameworks, and has intro-
duced a gaping aporia into the question of how the further 
development of globalization will proceed. The effects of 
the crisis can no longer be gauged with any certainty, even 
in a rich nation like Norway (has anyone noticed the drastic 
fall in the price of oil?), and one can imagine Bjørvika‘s 
future being impacted, since new limitations on the avail-
ability of capital could effect the financial health of the big 
developers necessary for its realization. As David Harvey 
puts it, “The more free-market utopianism converges on the 
inequalities and unfreedoms of actually existing capitalism, 
the harder it becomes to change or even maintain its own 
trajectory.”
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Who will be disenfranchised by the ensuing development? It is noted in passing that junkies will 
be deprived of their customary haunts. Presently they constitute the site’s principal habitués.

Understanding the intricacies of new public management, even if one is familiar with 
its effects, is not so simple. In the case of Bjørvika, the network of relationships comprising 
its developmental apparatus could be described something like this: the owner of the harbor 
– the port authority – is in reality the state. However, it’s a particularly powerful and relatively 
autonomous entity for a state authority (to quote Hovind: “Having worked in shipping, I can 
state with some authority that harbor people are small kings all over the world”). The port au-
thority itself is not selling the land. This is being done by a separate company – Hav Eiendom 
AS – organized and owned by the port authority and with port authority administrators on its 
board. A second company – Bjørvika Utvikling* – is responsible for the overall coordination of 
the project. Anne Beate works for Bjørvika Utvikling, which will be funding the art project.** 
Hav Eiendom AS is selling the land to multiple developers, who will develop their individual 
projects in accordance with the master plan. The state, meanwhile, will underwrite the con-
struction of the public space and the new tunnel. Now that a cultural hub will also be sited 
in the area, the different tendrils of the public-private partnership are proliferating in an ever-
more complex web.

To take one aspect of this public/private nexus as an example: a large surface road 
separates the Bjørvika area from the center of Oslo. Part of the proceeds from selling the 
land will fund a tunnel beneath the Fjord to replace this traffic artery. Responsibility for its 
construction rests with the state. Here is a typical instance of the logic of new public man-
agement: the state sells the land for development to pay for the tunnel to replace the road, 
which, in turn, is made necessary by the development. This level of conceptual/administrative 
complexity is further magnified by multiple shifts of ownership and responsibility, from one 
party to another, over time, and for many different reasons.*** But this aside, it is not so 
much the manner of Bjørvika’s development, which is unfamiliar to me, as the way different 
functions have been separated and compartmentalized within the development’s administra-
tive apparatus. The state is continually oscillating between entrepreneurial and custodial func-
tions assigned to a proliferating group of autonomous companies that has split off, protozoa-
like, from the port authority. These interact, in turn, with other public-private hybrids, along 
with the totally private companies at work in the area.

* Owned by Hav Eiendom AS (66%) and Oslo S  
Utvikling AS (34%).

** I received this email recently from Åse Løvgren in 
response to an early draft of this report: “Regarding the 
structuring of the different companies. I think it’s quite 
important to note that it is not only the former port au-
thority that owns Bjørvika Utvikling: they own 66% and 
Oslo S Utvikling owns the rest. Also, regarding where 
you write, ”The state will underwrite the tunnel and the 
public spaces.’ The public spaces will be built by Bjør-
vika Infrastruktur, which is 100% owned by Bjørvika Ut-
vikling. The tunnel, I think, will be built by Mesta, which 
is owned by the state. Anyway it is a labyrinth.

*** During the workshop, while we discussed Bjørvika’s 
administrative organization I was thinking of the differ-
ent models of public-private partnership with which I 
am familiar, at least so far as real estate development 
is concerned. In the US, the model most familiar to me 
involves the private sector wringing the maximum num-
ber of dispensations in the form of subsidies and tax 
reductions from a state or municipality. This often pits 
municipality against municipality in a zero-sum contest 
over who can offer the most generous inducements, 
hoping, as they do, that sacrificing revenue in the short-
term will be compensated for over time by increased 
sales, income, and payroll taxes. In California, this has 
led to an era of “Big Box Development”, mega-retail  

outlets that municipalities are eager to subsidize and, 
with them, the irredeemable suburban developments 
sprouting like mushrooms in Southern California’s  
remaining open spaces. 

In the UK, the way National Health Service (NHS) 
trusts now operate (I had recently heard a story about 
this on the BBC World Service) has shifted from an 
emphasis on general practitioner-run clinics to – as you 
might have guessed – large medical complexes built by 
private contractors where all non-medical activities from 
janitorial services to food preparation to the gift shop 
are concessions contracted out to private companies. 
This has led, so the program I heard alleged, to hospi-
tals with entire floors left empty because the state no 
longer has the budget to staff them with doctors and 
nurses, having exhausted its operating budget on con-
struction and rents.
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A further level of conceptual complexity involves the ideological subject-position of the own-
ers. Presumably they act on behalf of the public trust, but what this means in the context of 
new public management is less easily identified. “The Harbor Authority has politicians on its 
board, but Hav Eiendom AS’s mandate directs them to act like businessmen,” Anne Beate 
tells us. Coming from the US, it is almost impossible for me to imagine these owners not prof-
iting from their positions or that the bidding process will be conducted in less than transpar-
ent conditions. This may well be a cultural bias. In any case, the above is mainly conjecture 
since I have no evidence of either the altruism or avariciousness of these politicians, only sus-
picions based on a very different national context. 

Initially, the mandate of Hav Eiendom AS was to identify plots of land, sell them off and 
step out of the way. But over the summer, with the agreement mentioned previously to create 
a new cultural hub adjacent to the Opera, the owners’ perspective, according to Hovind, began 
to change.* They have now become interested in developing Bjørvika as a place rather than 
merely as a vehicle for capital accumulation, to the extent of getting involved in developing 
property themselves. They might (it has not been decided) build a new Munch Museum, for 
instance, and, if they do so, become its landlord. 

This recent development has changed the owner’s attitude about such things as pilot 
art projects, which have gone from being a peripheral concern to being granted a prominent 
place as part of a cogent strategy of integrating culture into the fabric of the development.

* In general, narrative accounts of Bjørvika’s devel-
opment vary widely, and it is easy to quibble over 
details, because they, in fact, mean a great deal. For 
instance, another section of the notes Åse sent reads: 
“Where you write: ‘The owner’s perspective, according 
to Hovind, began to change.’ I think the change Anne 
Beate was mentioning involves a longer time-span than 
a summer. This process has a longer history and I think 
this is one of the reasons why Bjørvika Utvikling AS was 
founded in the first place.” With this email as a cau-
tion for what follows, let me state that the narratives 
recounted at the workshop have been retold to me by 
different parties, with varying degrees of emphasis and 
inflection, but in general they cast Hav Eiendom AS in 
a slightly different light. Tone Hansen, during the Skype 
conversation mentioned previously, reiterated her grave 
reservations about what Bjørvika would become, citing 

its overdetermination by market forces and the busi-
ness-minded ideology that currently pervades Norway. 
I didn’t record this conversation, but a portion of the 
notes I took read as follows: “Setting up a situation for 
profit making – all financial calculations geared towards 
the market – it’s all about market value – parallel bu-
reaucracies – Hav Eiendom AS: no longer public, works 
on behalf of the state – Norway is a company – Property 
is now being sold off – PriceWaterhouseCooper – ideo-
logical/aesthetic impulse to sanitize and museumify 
the city – shouldn’t be a sterile place – total planning 
– machine vs. organism; gehl – total planning – lack of 
soul – no messy urbanism – not providing something 
we actually need—a nouveau riche area – no social 
wrong, but a lot of institutions – urge to maximize profit 
– no control over building processes – all about profit – 
higher density.
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Neo-victorianism – an ideology of consensus – still 
expressed politically, but no longer visible in the public 
space; developers have been allowed to do what  
they like.”

An alternative scenario, which intuition tells me 
is perhaps the most accurate reflection of the social 
and political realities on the ground, was sketched by 
Oliver Schulze, who recounted part of gehl Architects’ 
history in Bjørvika (who are presently part of a team of 
firms working on development guidelines for the private 
sector portion of the development), and those details of 
the area plan’s evolution with which he was familiar:

OS: In 2004, we won a competition together with a Dan-
ish landscape architecture firm for the public spaces. 
Since then, the development authorities have gone 
about selling it. The way they were approaching the proj-
ect was that they had identified parcels of land and they 
were trying to bring them to market. But then I think 
there was publicly some kind of concern about whether 
there is [my italics] a concern for what the buildings are 
trying to do around the Opera: the Opera was finished, 
and people were starting to say, ‘you must be able to 
see the Opera from the train station, and how are you 
responding to the buildings? 

MB: So that’s why people were upset that there were 
high-rises built here [next to the train station]?
OS: Partly that. And the high-rises…these didn’t go 
down too well. The ‘Barcode’ has been finished – the 
first phases – and people are realizing that the idea on 
the ground is not as complex and as rich as it promised 
in its design proposal. It’s actually a series of fairly 
clumsy office buildings, hitting the ground and not pro-
viding anything to the environment. So I think people 
were really concerned about the full thing being built 
out, and [questioning] what is otherwise being built out 
around the Opera? So, the development said, “Ok, we’ll 
stand back for a minute. We won’t sell these two pieces 
of land. We’ll commission a parallel commission to ask 
four teams of architects to look at how they propose 
the volumes and masses to be distributed around the 
Opera. And we were one of those teams together with 
Behnisch Architects from Stuttgart, who are a very good 
company…

The local area plan at that moment was a series of big 
plots. We said: “you shouldn’t just build out big bulky 
things around a big landmark building.” We thought the 
Opera should be maintained in its monumentality, and it 
should not conflict with other big monumental masses, 
but something of a much finer grain. Much more verti-
cality, much more rhythm should be built around it so 
the monumentality of the Opera is accentuated. To cre-
ate what we call “a beautiful contrast”. 

…There was an initial proposal by Richard Rogers that 
would create a new urban enclave, and we said: “No, 
we think the urban structure of Oslo should be continu-
ing also in this part of Bjørvika.” We should be building 
a coherent waterfront that can be experienced by peo-
ple rather than preventing public access to water, and 
we want to…one of the key ideas was that we wanted 
to make sure the hinterland – the communities that are 
somewhat detached from the waterfront today – have 
meaningful reasons to come to the waterfront.

MB: As I understand it, you were responsible for an 
overall design scheme for the public space, and also 
recommendations for how to decide the size of the indi-
vidual plots.

OS: The size of them is clear, it’s just not clear how you 
actually build the kind of square meters that they ex-
pect. There is a huge amount of infrastructure that they 
have to build, a lot of landscaping and it will cost them 
a lot of money. To be able to afford that they have to 
build and sell these pieces of land at a certain return, 
and to do that they have to achieve a certain number of 
square meters, and that was what was given to us at 
the beginning [as a directive]: (when I talk now I really 
talk only about this last half year) they were asking us 
how can we achieve these kinds of densities, but result 
in some quality environment? And that’s where we were 
saying, “Well, you shouldn’t build big boxes like what 
you’ve been drawing so far. you should be breaking 
down building blocks into far more differentiated block 
structures with varying heights – to create more views, 
to create a better climate response, and more variety.” 
Because today the problem is often that big areas are 
often developed on a kind of industrial scale. 
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In Norway, the effect of neo-liberal policies has had far-reaching consequences for the cultural 
sphere. The Bjørvika Pilot Art Project is perhaps a benign, even progressive, example of art 
under the new public management. But it needs to be seen within the context of Norway’s 
overall restructuring of art and its institutions. Tone Hansen was given the task of presenting 
this administrative history. 

“I’ve mentioned new public management, and I guess we’ve had it here as well,” she 
began dryly. The Norwegian gloss on this consolidate-and-expand model, according to Hansen, 
goes as follows: in Norway the state split itself up into a lot of different systems. The assets 
of these various systems could be sold off at a profit, while institutions could be merged to 
rationalize administration for reasons of efficiency. For instance, in the space of a few years, 
Norway went from having 800 different museums to having 97. Public institutions were trans-
formed into private foundations that got their money from the state, but could also solicit  
private donors. 

By now, the strategy is not so unfamiliar, even if Marx’s description of capitalism’s two 
principle tendencies (to consolidate economic power and to expand its range), have been 
given a neo-liberal twist through focusing on the public sector as a source of expansion and 
profit. Which is what is initially to blame for my difficulty in thinking about Bjørvika in anything 
but pejorative terms. Since the public sector was once the place where the laws of capitalism 
did not hold exclusive sway or where redress could be directed against their more pernicious 
effects, what possibilities will exist for the agora when the agora is a Starbucks?*   

Overall, one can say the state is changing its perspective from that of a proprietor to 
one of a renter.

* During the symposium’s conclusion Anne Beate said 
the following:
“My experience is that the state-owned and run institu-
tions are no more noble than the private: the private 
are more honest about what they want, but actually 
their aims are the same so when you discuss this you 
really have to get into that, too. Because my experience 
is that the most interesting people to discuss with are 
the private people and that they are the most responsi-
ble about developing an area. For me this is a dilemma, 
that a totally privately owned company can be the most 
responsible towards society.”



13

Kunst som protagonist?

C
O

M
M

O
N

LA
N

D
S

The apparatus administering these 97 museums has also changed: it has increased. Bureau-
cracies, like cancer, follow their own inexorable script: they tend to grow, as do their operating 
budgets.* 

Returning to this question of identity I seem preoccupied with, we see, in the emergent 
world of public/private partnerships, that the question of who is public and who is private be-
comes increasingly difficult to ascertain. And once barriers to deacquisition have been further 
weakened, identities will become increasingly fluid. The difference between an old model like 
Statsbygg, the government’s authority on public building and land, and Entra, a state-owned 
but publicly traded company, which owns, develops, and/or manages public land and build-
ings, and which – because of its access to government money – is able to buy public buildings 
relatively cheaply, has to do with its status relative to speculation in the marketplace. Who will 
own what in five years time will be affected by this speculation and, with it, the composition of 
the state.

This is especially worrying when it comes to the construction and ownership of new cul-
tural buildings by such entities. “A company like Entra,” Hansen tells us, “if it were to be sold, 
all its public buildings would be sold with it, so you could have a situation where the National 
gallery or the National Museum – something that you really thought was public property –be-
ing totally privatized, and the state has to rent it back.”**

Because the developers of Bjørvika have, to some extent, employed best practices and 
because, after the fiasco of the Barcode, they have become increasingly mindful of public sen-
timent, what Bjørvika will become is still in flux. “Bjørvika is still a utopian idea,” Tone Hansen 
stated. “It’s still evolving as we speak…we don’t really know how it will be to be there.” 

The above, however, was offered with a proviso: “Utopian ideas tend to turn into your 
own enemy,” she cautioned.*** 

* In European Cultural Policies 2015, Hansen wrote the 
following: “The arm’s length principle has become a 
two-edged problem for institutions and artists, because, 
paradoxically, independence is offered in return for 
obeying orders. Rather than letting go of its institutions, 
the State is more determined in its use of them.” 

** yet another portion of Åse Løvgren’s very thorough 
notes about this report and it’s accounting of the facts: 
“Concerning Statsbygg: it is not very old (founded in 
1993) as a reorganization of the state’s building and 
property directory. It is not on the stock market, but it 
is competing with other development firms to do the 
building and developing of state-initiated enterprises. In 
2000, some of the property-renting etc., was separated 
from Statsbygg to create a company later called Entra 
Eiendom. They are operating as a commercial actor and 
they will not have cheaper access to state property than 
what they had initially (as I understand it).
 
I did some quick research on the Internet, and I think 
that Statsbygg is renting the buildings of most state-run 
institutions like the National gallery. At least I couldn’t 
find these on Entra’s list. Here is the list: 

http://www.statsbygg.no/eiendom/
liste?sort=navn&region=1428-1&type=2008

Statsbygg is still state-owned, so it can’t be sold. How-
ever, there is another story concerning what will happen 
in Bjørvika. As you see, the state owns the property of 
the Opera in Bjørvika; the Munch Museum I don’t know 
who owns it now (it is still situated on the east side 
of Oslo, in what kind of is or used to be an immigrant 
neighborhood), and I don’t know who will end up owning 
the plot of land in Bjørvika where it will be relocated to.”

*** Utopias of the left and right will affect Bjørvika.  
The free market is both an idea of how to organize  

commerce as much as it is a concrete thing. Equally, 
the architects and the developers in the project, work 
from the idea back to reality. While there is much that is 
prudent in this cautionary advice, it is not, perhaps, that 
we can do away with the utopian as such, but learn to 
differentiate between failed totalitarian models of uto-
pia and think of utopia, rather, as an inevitable part of 
social processes. As David Harvey writes, “The suppos-
edly endlessly open and benevolent qualities of some 
utopian social process, like market exchange, have to 
crystallize into a spatially ordered and institutionalized 
material world somewhere and somehow. Social, insti-
tutional, and material structures (walls, highways, ter-
ritorial subdivisions, institutions of governance, social 
inequalities) are either made or not made. The dialectic 
of either/or is omnipresent. Once such structures are 
built they are often hard to change…Struggle as we 
might to create flexible landscapes and institutions,  
the fixity of structures tends to increase with time  
making the conditions of change more rather than  
less sclerotic.”
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I cannot say this report is exhaustive - or even that it’s comprehensive, recounting everything 
that happened during the workshop. A recording does exist, and I have listened to large parts 
of it, but in the end there were several presentations and much interesting material I had to 
leave out. Mea culpa. 

One group of practitioners I wish to mention are the members of Skulpturenpark, the 
Berlin project that inhabits a network of vacant lots on the border between Kreuzberg and 
Mitte. Historically, this area has been a nebulous border-zone, and the organizers of Skulp-
turenpark have played on the site’s ambiguity, exhibiting site-specific works that intervene and 
call into question its nature and history in a variety of ways. One artist constructed a hotel 
room built onto the rear of a billboard. Others have instituted security patrols, interactive  
lighting systems, and an action for dog walkers. 

Describing its origins, Markus Lohmann was able to succinctly draw an important dis-
tinction between sanctioned projects such as the Bjørvika Pilot Art Project and quasi-legal 
projects like Skulpturenpark: “In the beginning, we had a long discussion about what we 
would call it. We said, “Ok, let’s call it ‘Sculpture Park.’” Because it’s not a park at all. you’re 
not allowed to go there, and secondly, we don’t want to place any traditional drop sculptures 
or anything like that, so therefore we thought maybe it’s interesting to call it Sculpture Park, 
and redefine it: it could be a sculpture park in this urban wasteland that for ten years no one’s 
been able to use. Why not pretend that, ok, now this is a sculpture park. This was the initial 
intention, and this is what makes it different from [Bjørvika] where you’ll start to develop 
something together, and become a protagonist if something goes wrong. But here, nobody 
ever asked us, and still today [with] all the owners, we don’t tell them that we’re called  
Sculpture Park. We just tell them we want to do a project.”

The curators have been able to maintain this juridical tightrope act, skirting the issues 
of private property and land rents by exploiting a loophole, not in the law, but in established 
spatial relations. Most of the owners are speculators from outside Berlin. Like many other 
examples of zwischen benutzung (in-between use) abounding in Berlin, Skulpturenpark is an 
actualized versions of de Certeau’s famous description of the difference between strategies 
and tactics - that the latter “insinuates itself into the other’s place, fragmentarily, without tak-
ing it over in its entirety.” A tactic never has a place proper to it, but is “always on the watch 
for opportunities that can be seized on the wing.” Were they to become fully institutionalized, 
the project would cease to function. 
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On some level, Skulpturenpark confronts the same issue around closure Harvey refers to in 
the previous footnote, and which the curators of the pilot project will also have to face. 

Something will be built, and this will inevitably affect the historical reading of what 
the participating artists do in the end. David Harvey writes that: “The history of all realized 
utopias points to this issue of closure as both fundamental and unavoidable, even if disil-
lusionment through foreclosure is the inevitable consequence. If, therefore, alternatives are 
to be realized, the problem of closure (and the authority it presupposes) cannot be endlessly 
evaded. To do so is to embrace an agonistic romanticism of perpetually unfulfilled longing and 
desire. 
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Enter our curators and artists. How might they interact in the context of this large-scale devel-
opment with all its various cogs and wheels and accompanying bureaucracies? Not only will 
our hypothetical culture workers encounter a new urban microclimate whose formation will im-
pact the city as a whole, but with it, an administrative apparatus, remote and forbidding. Now, 
we can ask what the goals of the art project might be, and how might art interact with and 
effect the development process? One hope expressed is that the art project’s program might 
disarticulate the linear thinking that inevitably accompanies large-scale developments. In ef-
fect, we are being asked about how to administer a cranial massage to the politicians of Hav 
Eiendom AS, who will make the big decisions.

Can one create an interstice where the types of administrative and ownership strate-
gies discussed previously could interact with those of critical artists?* How might we view the 
work of such an artist? Might we view it as a vehicle for surplus value production, or as a nec-
essary index of the transparency of the owners and their “openness” to critique? What other 
positions are there? 

To confess a matter about which I am not proud, in truth, I have found it difficult to lis-
ten to the concluding section of the recording. In retrospect, I attribute this to an irrational 
irritation that the practice of Skulpterenpark, whose presentation immediately preceded the 
“summing up” period, exerted too strong a gravitational pull on our ability to think through the 
problematics of Bjørvika itself. The workshop succumbed – briefly – to homologizing these two 
very different urban contexts. At least that is my recollection. 

* The following account gives some indication of the 
possibility for art works that intervene in the bureau-
cratic structures, which condition private property:

– Maria Eichhorn, Purchase of the Plot at Corner  
Tibusstraße/Breul, Province Münster, Hall 5, No. 672 
(1997), contribution to the exhibition Sculpture.  
Projects in Münster 1997

The piece consisted of the bureaucratic steps required 
to obtain a plot of land – from selection, to purchase,  
to entry into the land-registry. Its descriptive title, 
Erwerb des Grundstückes Ecke Tibusstraße/Breul, Ge-
markung Münster, Flur 5, No. 672 (Acquisition of the 
Plot at Corner Tibusstraße/Breul, Province Münster, Hall 

5, No. 672; 1997), indicated this focus on process and 
dryly stated its designated title in the land registry. Pur-
chase funds included the project budget and a contribu-
tion from the Landesmuseum, the institution sponsor-
ing the exhibition. As with her Public Limited Company, 
the work’s presentation was dispersed throughout the 
city: the plot of land that marked her physical contribu-
tion could only be understood in light of documents 
displayed at the land registry and the Landesmuseum. 
Eichhorn appropriately sold the property after the tem-
porary exhibition. 

Of course, Eichhorn did not simply replicate a 
standard real-estate transaction, collect the profit, and 
go on her merry way. Similar to her Public Limited Com-
pany, she manipulated the form to divert the normal 
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process and yield subversive results. She stipulated in 
the mortgage agreement that the entire resale value 
would go to a local tenant’s association, verein zum 
Erhalt Preiswerten Wohnraums e.v. (Association for 
the Preservation of Affordable Housing), rather than 
the joint-owners, the Landesmuseum and herself. The 
Association formed in 1989 to protest the demolition 
and replacement with luxury condominiums of houses 
at Breul 31-38 and Tibusstraße 30a-c - precisely the 
terrain to which Eichhorn returned. This development 
scheme was symptomatic of real-estate trends in the in-
ner city where property remains scarce. Rising property 
values were driving many long-term residents to the less 
expensive outskirts in the typical pattern of gentrifica-
tion. The Association successfully thwarted the devel-
opment by rallying public support. Today, the city owns 
the building and the Association acts as its tenant and 
administrator. […]

By creating a public sculpture through the machi-
nations of private property, Eichhorn foregrounded the, 
by now widely known, fact that ostensibly community-
oriented exhibitions like Münster’s also serve elite eco-
nomic interests. The empty plot dumbly materialized the 
project funds, calling attention to the exhibition’s mate-
rial conditions. Her casting of the sponsoring institution 
in the role of real-estate speculator hinted that those 
conditions are deeply enmeshed in late capitalism.

The piece in fact drew considerable attention  
to Münster’s impacted real-estate market and the  
demographic shifts it spurred. Because the city owned 

the plot, its sale required the approval of the munici-
pal real-estate department. The mayor supported the 
transaction, but the department balked at the idea of 
transforming the controversial site into an art piece. 
The debate moved into the city council where many 
members were also reluctant to draw attention to the 
area’s dubious history especially since the issues were 
still highly pertinent. The final vote divided the council 
along ideological lines, the larger liberal contingent win-
ning by a slim margin.

The controversy surrounding Eichhorn’s piece 
attested to its political potency. It also evidenced the 
political and economic interests undergirding the exhibi-
tion that the piece merely implied. Most likely, the final 
vote did not merely reflect the council’s solid liberal 
conscience, but its recognition that both the exhibition 
and the sculptures it leaves behind bolster the city’s 
property values. Eichhorn’s transitory “sculpture” drew 
attention to this conflicted nexus of community and 
private, economic and artistic interests without contrib-
uting to it. It avoided the inadvertent violence of much 
public sculpture by refusing to physically impose on the 
surrounding community, foregoing aesthetics to benefit 
local inhabitants financially.

EXCERPT FROM Elizabeth Ferrell, “The lack of 
interest in Maria Eichhorn’s work”, in Art After Concep-
tual Art, ed. by A. Alberro, S. Buchmann, The MIT Press, 
Cambridge/Mass, London/England, 2006, pp. 196-211
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Anne Beate Hovind: you can’t do that beforehand, I think. you have to have this with you. For 
me, it’s like running a newspaper: you have the editorial team and you have the owners. The 
owners should not interfere in the newspaper’s journalism…but there are always discussions. 
you have to acknowledge that there are certain limits and that you have to discuss specifically 
where these limits lie. There are obvious things, but then there are these grey zones and then 
you have to be very specific and have an open discussion, I think. 

Michael Baers: It seems to me, in some ways, that if the people in power – in this case the port 
authority politicians – are not willing to consider what artists would do as something other than 
an ornament, as a project happening in space that would be temporary, possibly offering a cri-
tique or possibly acting as an amenity, but not serving as a suggestion in some way of how to 
transform the space. If they’re not willing to take these ideas seriously, then the artists, curators 
and culture workers involved in this kind of interaction have very limited options. 

ABH: That’s why I ask: what is your mission in that project? Does it have to be the artist’s mis-
sion to have the owner’s take the consequences of the art project? What’s the mission?

Matthias Einhoff: Maybe the mission is more, as I’ve said, to make these things visible. visibility 
for these problematics. 

ML: The owners aren’t there. They buy and they sell again. Actually, they aren’t interested in this 
whole process. [I believe Markus is referring to the situation of Skulpturenpark, but I include this 
as an example of the difficulty in maintaining a common frame of reference in discussions such 
as these.] None of these people would change their mind or do something different or think 
about more than making money. 

ME: I think it’s really a power thing, because I don’t think we could ever change the thinking of 
these people who own this place. They are people from the market, they want to get the maxi-
mum out of their money. I can understand this. I don’t think we can change them…but one can 
have a discussion with other people and, through this, get more people involved and through 
this discourse get more power in a democratic way, and one can use this democratic power in 
other ways…It’s very old school…

ABH: Idealistic?

ME: very idealistic, I believe, but as Michael said, the other option is very limited agency.
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Despite the many laudable aspects of Bjørvika – the attention to the public space, the possi-
bility that its developers will attempt to create a genuine sense of place, the responsiveness 
they have displayed towards public opinion – clearly it will also conform to normative social 
articulations of space: business, family, retail. It is unlikely that what David Harvey describes 
below would come into being:

“The idea of imaginative spatial play to achieve specific social and moral goals can be 
converted into the idea of potentially endlessly open experimentation with the possibili-
ties of spatial forms. This permits the exploration of a wide range of human potentiali-
ties (different modes of collective living, of gender relations, of production-consumption 
styles, in the relation to nature, etc.).”

So, I am, in the final analysis, uncertain of what will come to fruition if artists begin to collabo-
rate with developers in working on large-scale urban renewal/development schemes. One as-
pect of my uncertainty stems from a too-strong recollection of the history of minimalist public 
sculpture situated in public space. They exemplify, with the exception of Richard Serra’s Tilted 
Arc, cases of art becoming an ornament for buildings and the ideological functions they repre-
sent, hence, cases of the artist’s instrumentalization by these ideological forces. 

A further question, and one that to my mind remains unanswered, is whether the proper-
ty relations upon which Bjørvika is predicated will promote innovations in spatial use or some-
thing else. New public management, for all its emphasis on flexibility, is Cartesian, an absolute 
conception of space, and Harvey like Lefebvre before him is a critic “of the political absolutism 
that flows from absolute conceptions of space, of the oppressions visited upon the world by a 
rationalized, bureaucratized, technocratically and capitalistically-defined spatiality.” 

Herein lies an important contradiction in the ideology of art’s use by new public manage-
ment. The realization of neo-liberal space is to a great extent equally an act of closure and an 
annexation. We are asked, however, to envision intervening, perhaps even altering the overly 
linear planning process by which the development will be realized. But the fundamental eco-
nomic logic that enables Bjørvika in the first place - is this also up for questioning? Is the log-
ic and organizational model favored by neo-liberalism open to question? Or perhaps it’s not a 
contradiction, but a delimitation. We, as artists, are meant to question the effects of the mar-
ket, but only up to a point: its essential logic, like that of new public management, remains 
unchallenged. Thus, for me, a central problem for Bjørvika is precisely the danger represented 
in its employing a single economic paradigm, which leaves no space for alternative models for 
creating innovative, efficient cities that still allow for a messy, organic urbanism to exist.*

The situation may not be quite as bleak as that. The likelihood that one of the artists 
invited will figure out a way of intervening in Bjørvika that I have not foreseen, and could not 
anticipate makes me hesitate before offering an analysis that supposes the total foreclosure 
of all options. So I wish to conclude on a note of hope rather than cynicism.

* The following quote from an interview with Alexander 
Kluge (in If You Lived Here: The City in Art, Theory, and 
Social Action [a project by Martha Rosler]) gives some 
indication of what the stakes are in the transformation 
of the public sphere under new public management:
“The public sphere is in this scene, what one might call 
the factory of politics - its site of production. When this 
site of production – the space in which politics is first 
made possible at all and communicable – is caught in  
a scissors-grip between appropriation (which is no lon-
ger public in the authentic sense and the self-eliminat-
ing classical public sphere (its mechanisms of subtrac-
tion and exclusion), when this public sphere threatens 
to disappear, its loss would be as grave today as the 
loss of the common land was for the farmer in the  
Middle Ages. In that period the economy was based on 
the three-acre system: one acre belonged to everyone, 
one belonged to the lord, and one belonged to the farm-
er. This system can only function as long as there is 
this common land, the public ground, which is the first 

thing that the lord appropriates. If he owns both the 
common land and his own acre, then he has superiority. 
No longer dependent on the sword, the lord can now 
also control the third acre and will soon have serfs. The 
loss of land also means a loss of community because, 
if there is no land on which farmers may assemble, it  
is no longer possible to develop a community.”
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KuNST Og OffeNTLIge  
ROM I BjøRvIKA

Anne Beate Hovind

Omdanningen og utbyggingen av Bjørvika er en av de mest omfattende byutviklingsprosesser 
i Norge noensinne. Kunsten har gjennom historien vært tillagt stor betydning – og blitt bevisst 
brukt – i utvikling av byer. Dette medfører at det investeres og legges mye ressurser i kunst i 
sammenheng med større utbyggingsprosjekter 

grunneiernes felles utviklingsselskap Bjørvika Utvikling AS (BU) har vedtatt en kunst-
strategi for de områdene i Bjørvika som BU har ansvaret for. Dette er de offentlige rommene: 
Sju allmenninger og en havnepromenade langs sjøkanten som planlegges til å bli omkring 3 
km lang.  I tillegg har BU hatt ansvaret for å utarbeide et temahefte om kunst. Heftet skal fun-
gere som et redskap for å sette seg inn i og håndtere problemstillinger for alle som er, og vil 
bli involvert i arbeidet med kunst.  

Reguleringsbestemmelsene i Bjørvika-planen gir pålegg om etablering av kunst i allmen-
ningene og havnepromenaden. gjennom sitt utbyggingsselskap Bjørvika Infrastruktur AS (BI) 
har Bjørvika Utvikling AS (BU) ansvar for gjennomføringen av dette. BU har i sin strategi ved-
tatt kunstsatsingens ambisjon og hvilke grep som ønskes tatt å ta for å få mest mulig interes-
sant kunst på stedet.   

AMBISjON
BU vil bidra til å gjøre Bjørvika til et sted der ulike kunstuttrykk er tydelig til stede, og der  
publikum vil se og oppleve kunst på et internasjonalt nivå. 

BU vil satse på kunst i offentlige rom fordi dette kan skape et levende og fasettert byliv. 
Kunst vil gi identitet til Bjørvika og skape et kulturelt innhold som gir medeierskap blant ulike 
grupper av mennesker som kommer til å bruke stedet. Og ikke minst satses det fordi kunst 
har verdi i seg selv. 

BU vil både spille en selvstendig rolle som initiativtaker og oppdragsgiver for kunstpros-
jekter, og fungere som pådriver, koordinator og støttespiller for andre aktørers kunstinnsats i 
Bjørvika. 

STRATEgISKE gREP
BU har valgt følgende strategiske grep:

 BU satser på både permanente og temporære kunstuttrykk.
 BU initierer og etablerer ”Kunsthall Bjørvika”, en organisasjon og plattform for  

programbasert kunst.
 BU bruker totalt 20 millioner NOK, i overkant av 1 % av BIs investeringsbudsjett  

til kunst.

PERMANENTE Og TEMPORæRE KUNSTUTTRyKK
Permanente verk har en varig karakter og er ofte integrert eller delvis integrert i for eksempel 
bygg, faste konstruksjoner eller by- og gaterom. Temporære kunstuttrykk er tidsavgrensede 
og programbaserte kunstprosjekter. Dette kan være installasjoner og hendelser, skiftende 
utstillinger, filmprogrammer og konserter i ulike lokaler samt andre typer aktiviteter.

BU mener det er viktig å satse på både permanente og temporære kunstuttrykk fordi 
de fyller ulike roller og funksjoner, og har ulike kvaliteter. Mens permanente verk produseres, 
installeres og får en bestandig form, innebærer temporære verk utskifting, utvikling og  
nye hendelser. Dette vil bidra til å skape et byliv i Bjørvika med kunstprosjekter og opplev-
elser som også appellerer til et publikum som ikke treffes like lett av mer tradisjonelle  
kunstuttrykk. I et miljø som vil preges av tetthet mellom tunge kulturinstitusjoner vil dette  
bli særlig viktig.
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BU skal i løpet av vår/høst 2009 velge kunstfaglig ekspertise som får i oppgave å utvikle 
et helhetlig kunstkonsept for permanent kunst i allmenningene i Bjørvika. Dets mandat blir 
også å foreslå hvor og hvordan kunst kan integreres i området, samt hvilke kunstnere som 
skal inviteres. 

INITIERER Og ETABLERER “KUNSTHALL BjøRvIKA”
BU initierer og etablerer den faste organisasjonen som har fått det foreløpige navnet “Kun-
sthall Bjørvika”. Den skal være et mobilt visningssted for skiftende utstillinger og temporære 
kunstaktiviteter på ulike steder og hos ulike interessenter i Bjørvika. Den kan også fungere 
som et produksjonssted for spesielt inviterte norske og internasjonale kunstnere. En oppgave 
for kunsthallen kan være å samle formidling av kunst i Bjørvika, og den kan være en kunnska-
psbase for arbeid med kunst i området. 

Bjørvika står foran en lang utviklingsprosess, og BU er den aktøren som representerer 
stabilitet og tilstedeværelse gjennom hele utviklingen og utbyggingen. BU tar dette initiativet, 
blant annet for å sikre tilstedeværelsen av temporære kunstuttrykk og en fast organisering og 
kontinuitet i arbeidet med kunst i området. Kunsthallen skal også koordinere ulike aktørers 
arbeid med kunst, og bidra til synergi mellom utbyggernes kunstsatsinger og kunst- og kultu-
rorganisasjonene som etablerer seg i området. 

Funksjoner, oppgaver og ikke minst organisering av “Kunsthall Bjørvika” skal nå utredes 
nærmere og besluttes i løpet av 2009. Organiseringen skal ta høyde for at BU kun er initia-
tivtaker og etablerer av kunsthallen, og at alle Bjørvika-interessenter (leietakere, utbyggere, 
eiere, offentlige myndigheter og institusjoner, med flere) inviteres til å samarbeide og delta i 
kunsthallens virksomhet. 

BU bidrar med et engangsbeløp tilsvarende 25 % av sitt totale kunstbudsjett som 
startkapital for kunsthallen. 

BU SETTER Av OvER 1 % Av INvESTERINgSBUDSjETTET TIL KUNST
BU har besluttet å sette av over 1 % av investeringsbudsjettet til Bjørvika Infrastruktur AS. 
75 % av kunstbudsjettet skal, som tidligere nevnt, brukes til permanente verk, 25 % til tem-
porære kunstprosjekter.

I tillegg vil BU som hovedregel påta seg et totalansvar for produksjon av all permanent 
kunst for å sikre god integrering og ressursutnyttelse. Det innebærer blant annet BU betaler 
alle utgifter knyttet realiseringen av verkene. Kunstnere mottar et fast honorar.

TEMAHEFTE KUNST 
I forbindelse med reguleringsplanen for Bjørvika, Bispevika og Lohavn ble det utarbeidet en 
designhåndbok som vedlegg til planen. I designhåndboken videreutvikles de kvalitetskravene 
til utforming av området og by- og gaterom som er gitt i reguleringsbestemmelsene. Det ble 
videre forutsatt at det skulle utarbeides fem temahefter som utdyper hovedtemaene i design-
håndboken: Belysning, byrom og gaterom, bygninger, byromsmøbler og utstyr, og til sist kunst. 
Bjørvika skal utformes etter samordnede retningslinjer ved hjelp av designhåndboken og 
temaheftene. Hensikten er å gi et stort utviklingsområde en helhetlig utforming og sikre  
gode estetiske resultater.

Kunstfeltet er annerledes og mer sammensatt enn feltene som dekkes av de andre 
temaheftene. Temahefte Kunst1 har derfor fått en annen form, der hensikten ikke er å etablere 
et sett med estetiske normer og kvalitetskrav. 

Formålet med temaheftet er todelt: For det første skal det fungere som en praktisk 
håndbok i arbeidet med oppdragskunst, for det andre skal heftet vekke interesse for kunst og 
stimulere til refleksjon om kunstens rolle i utviklingen av et nytt byområde.
Det skal fungere som et redskap som gjør det lettere å sette seg inn i og håndtere kunstrelat-
erte problemstillinger. Del 1 tar for seg praktiske aspekter ved realisering av kunst og er ment 
for utbyggere og kunstfaglig ekspertise. Del 2 beskriver Bjørvika som sted, og gir et generelt 
grunnlag for forståelse av hvilke roller kunsten kan spille i offentlige rom. 

1.  Red. Tone Hansen, Per gunnar Eeg-Tverbakk, Marius grønning, Therese Staal Brekke 
og Anne Beate Hovind, Bjørvika Utvikling AS, 2009.
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OPPFORDRER TIL Å SATSE TILSvARENDE
BU oppfordrer i sin strategi for kunst alle aktører i Bjørvika til å velge et solid ambisjonsnivå 
på kunstsatsningen, og sette av tilsvarende andel av sine investeringsbudsjett som BU har 
gjort. I tillegg foreslås det å satse både på permanent og temporær kunst og å delta i samar-
beidsprosjektet “Kunsthall Bjørvika”.
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NÅR KuLTuReN KOMMeR  
I HAvN. DISKuSjON Av SOSIALe  
ReTTIgHeTeR TIL ByeN

Heidi Bergsli

De fleste store europeiske byene omformer nå sine elvebredder eller sjøfront gjennom det 
som har blitt kjent som waterfrontprosjekter. Et fellestrekk ved mange av prosjektene er at 
kulturstrategier koples til utvikling av attraktive og multifunksjonelle bylandskap. Kultur har 
blitt bypolitikkens “WOW-faktor”1.  Samtidig som det er positivt at store byområder frigjøres 
fra avsperret industri- og lagervirksomhet og at områdene stort sett har flotte kulturelle, 
miljømessige eller sosiale elementer, mener jeg det er viktig å problematisere visse aspekter 
ved trendene i dagens byutvikling. I denne artikkelen ønsker jeg derfor å diskutere noen 
måter kultur blir brukt strategisk på i forhold til å nå visse mål for byutviklingsprosjekter. 
Disse strategiene er knyttet til at byer konkurrerer om kapitalgoder slik som investeringer  
og bedriftslokaliseringer. Markedstilnæringer blir derfor valgt for å oppnå økonomisk vekst. 
Konsekvensene av denne formen for bypolitikk har ledet til spørsmålet om hvem sin by og 
hvem sin kultur man tilgodeser når byene reorienteres (Zukin, 1995, Mitchell 2003,  
Sæter & Ekne Ruud, 2005). 

vANNKANTEN SOM OFFENTLIgE ROM 
Waterfrontprosjekter kombinerer som oftest moderne leiligheter og forretningsbygg, butikker 
og utelivstilbud for å skape en bydel som er levende hele døgnet. Under utbygging av water-
fronts er det blitt vanlig at kunstnere gis oppdrag som iscenesettere, for å skape kjennskap 
til og entusiasme over frigjøringen av områder som tidligere har vært utilgjengelige på grunn 
av havne- og industrivirksomhet. Områdene gir muligheter til å utvikle større kunstprosjekter i 
det offentlige rom, men kunsten og kunstnere tilbys sjelden gjenytelser, verken i form av atel-
ierer, rimelige formidlingslokaler eller prosjekter når waterfronten står ferdig. 
 

1. Begrepet ‘wow-faktor’ henspiller på Anne Bamfords bok fra 2006 som fremhever kun-
stutdanningens betydning i skolen. The wow factor: global research compendium on the 
impact of the arts in education. Münster: Waxmann.  
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I København er det nye havneområdet Island Brygge utviklet med offentlige byrom slik som 
parker, lekeplasser og flere badeanlegg i kanalen. I tillegg finansierer kommunen i samarbeid 
med private aktører det midlertidige kunstprosjektet Alle kan bruke havnen2.  

På hjemmesidene til prosjektets opphavsmenn, kunstnergruppen Parfyme, presenteres 
ikke prinsippene om alternativ eller gratis bruk av havnen som offentlig rom, slik prosjektets 
målsetting er. Beskrivelsen formidler derimot hvordan prosjektet skal bidra til å initiere entre-
prenørskap: 

2. http://www.parfyme.dk/2008/harbor_lab.html (september 2009). 

Alle kan bruke havnen. Det midlertidige kunstprosjektet til kunstnergruppen Parfyme  
har havnelaboratoriet sitt på Bryghusgrunden under U-turn, kvadriennale for samtids-
kunst i København, arrangert i september og oktober 2008. (Foto: H. Bergsli)

vannaktiviteter er tilgjengelig i kanalen. (Foto: H. Bergsli)
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We will avoid lengthy and formal planning sessions, and instead go straight on con-
structing in an atmosphere of entrepreneurship and creativity. As we see it, the harbor 
has a great potential to be a cultural, and inspirational area for the residents of Copen-
hagen. We will do our best to facilitate and realize this goal using the Harbor Laboratory 
as a platform/catalyst for innovative change.   

Prosjektet plasserer seg således i kjernen av “entreprenørbyens” politikk for tilrettelegging av 
virksomhet som kan gi synergieffekter og bidra til innovasjon i andre samfunnssektorer, enten 
som en ironisk kommentar eller som direkte inntreden i entreprenørpolitikken. Betydningen  
av å utvikle offentlige rom etter demokratiske prinsipper diskuteres ikke i presentasjonen, 
selv om kunstprosjektet i all hovedsak setter fokus nettopp på mulighetene for alternativ og 
fri bruk av elvebredden. 

Entreprenørskap har også blitt et viktig begrep innen omlegging av bypolitikkens 
myndighetsrolle, hvis mål er å føre en tilretteleggende og proaktiv politikk for å øke byers 
konkurranseevne (se bl.a. Harvey 1989, OECD 2007). En slik bypolitisk modell etterstreber 
utløsning av byens samlede kreative evner gjennom nettverkssamarbeid og støtte til ledende 
økonomiske næringer. Bakgrunnen er at kreative næringer, høyteknologiske bedrifter og ut-
danningsinstitusjoner kan utgjøre en sentral del av byens økonomiske vekstpotensial (Scott, 
2000). I denne sammenhengen vektlegges input av “intellektuell kapital”, der aktører skal 
samarbeide og inspirere hverandre på tvers av innoverende sektorer for å bidra til den økono-
miske veksten. Slik har “den kreative byen” blitt et forbilde for politikere, planleggere og 
næringsliv som arbeider for sin bys innovasjonssatsing og imagebygging.

DEN KREATIvE ByEN
Utviklingen av kulturindustrien og den økonomiske betydningen av nye konsum- og livsstil-
spreferanser har ført til at byene søker å tilby flere kulturtilbud i form av festivaler, kulturar-
rangementer, markeder og annen festivitas. Byen skal fremstå som kreativ, levende og ung-
dommelig. Samtidig utformes det materielle landskapet som ramme for den kreative byen, 
gjennom offentlig kunst, gatemøblement og arkitektur for å fremheve, skape eller iscenesette 
et lokalt særpreg (Knox, 1993). Dette særpreget blir deretter gjenstand for en intensiv im-
agebygging. Byutviklingen inngår som et sentralt ledd i en hierarkisk posisjonering blant byer 
på verdensbasis. Denne territorielle konkurransen kan sammenlignes med hvordan bedrifter 
konkurrerer, der spesialisering og markedsføring er en viktig faktor for å oppnå fortjeneste og 
vekst (gold & Ward, 1994). Slik ser også mange av dagens bypolitikere på sitt handlingsg-
runnlag. Byene konkurrerer om de fremste bedriftene, de ledende hodene og de urbane turis-
tene. “Entreprenørbyen” innebærer på denne bakgrunnen markedstilnærminger som gir best 
inntjening og høyest prestisje, der spesialiserte kulturtilbud og arkitektoniske, designmessige 
grep skal bidra til eksklusivitet og innovasjon.   

Årsaken til at byene velger slike former for kulturpolitikk kan se ut til å være at kortsik-
tige tiltak i tråd med nyliberale prinsipper blir benyttet for å nære byøkonomien. Bypolitikkens 
rolle blir å tilrettelegge for private aktørers virksomhet, samtidig som den selv skal operere 
som markedsaktør (Brenner & Theodore, 2002). Sosialpolitiske mål får lavere prioritet, til 
fordel for ideer om at markedets vekstgenerering vil gi en trickle-down effekt, slik som økt  
sysselsetting og private investeringer i infrastruktur. Positive sosioøkonomiske effekter av 
denne politikken har imidlertid uteblitt i enkelte byer hvor økonomiske vekststrategier priori-
teres høyest (Hambleton, 1990). Sosiale ekskluderingsprosesser som fører til arbeidsledighet 
og bolignød blir sett på som enkeltmenneskers problemer, mens de strukturelle årsakene 
ofte neglisjeres. Det er således en tendens til forskyving fra fordelingspolitikk og langsiktig, 
helhetlig planlegging til en områdebasert investeringsinnsats, som del av det François Ruffin 
kaller “å planlegge byen for at de rike skal leve lykkelig der” (Le Monde Diplomatique,  
januar 2007, fransk utg.). 

Waterfrontprosjekter har møtt lokal motstand i flere byer, med argumenter om at det er 
turister og investorers behov man forsøker å tilfredsstille, og at prosjektene er lite integrerte 
i bylandskapet (Mayer, 2007). I byutviklingsprosjektet Paris Rive gauche på Seinens østlige 
bredd i Paris preget flere kamper om prosjektets kulturelle innhold utbyggingsprosessen på 
1990- og 2000-tallet. Lokale organisasjoner kjempet for lokal forankring og innlemmelse av 
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waterfrontprosjektet i bydelen (Bergsli, 2004). Utviklingsselskapet (Semapa) bygde ut en  
“typisk” waterfront bestående av moderne leiligheter, høyteknologiske kontorbygg og eksk-
lusive butikk- og kulturtilbud. galleriet til Magda Danysz, som tidlig flyttet inn i sonen, ble 
markedsført som eksponent for og bidragsyter til generelle kreativitetsprosesser: “Diskusjo-
nen er livlig, atmosfæren er fullstendig uanstrengt... kunstnere, kommersielle aktører og be-
boere har for vane å møte hverandre i dette store galleriet, som er svært inkluderende overfor 
nabolaget”3. I tillegg ble det her fremhevet at hun ved et opphold ved Leo Castelli og Marlbor-
ough gallery i New york hadde “lært sin lekse” om å se til den private sektor heller enn den 
offentlige, og å kjempe for salg heller enn subsidiering. Kunstneren fremstilles som et symbol 
på entreprenørpolitikken, ikke bare kreativt men også markedsøkonomisk. I det samme om-
rådet kjempet kunstnerkollektivet le Frigo, bestående av rundt 250 kunstnere, musikere m.v., 
for å hindre riving av det nedlagte kjølelageret de holdt til i – med et seiersvedtak om bevaring 
i 1997. Bygningen, som er et arbeidssted uten publikumstilgang, ble etter vedtaket fremmet 
som del av områdets “kulturpol”. En kunstner på le Frigo uttrykker slik sin misnøye over at 
kunstnerkollektivet fremstilles som kulturpol sammen med andre kulturinstitusjoner: 

“[De] plasserer Bateaufar [en restaurant- og underholdningsbåt] sammen med det store 
Nasjonalbiblioteket. Disse er på ulike nivået. Og Arkitekthøyskolen er noe annet enn 
oss, universitetet jussieu, kunstgalleriene… og for dem er det kultur! Le Frigo er et 
produksjonssted, et arbeidssted, Bateaufar er noe annet, og biblioteket er noe annet 
enn det igjen, men de kaller det et kulturelt nettverk, det gir ingen mening. jeg vil ikke at 
vi skal være en kulturpol. jeg vil ikke at publikum skal komme hit. Dette er et arbeidsst-
ed, vi trenger ro til å arbeide. Men det er klart at vi er mer interessante for bystyret om 
vi arrangerer fester i stedet for å arbeide. Bystyret sier ”Se..!”. Det er penger i bildet, og 
spesielt når det bygges kontorer ønsker de [utviklerne] at noen skal underholde”4.  

 
Kritikken retter seg mot den politiske iscenesettelsen av kulturaktørene som del av et net-
tverk (“kulturpol”/“kulturklynge”), uavhengig av hva slags funksjon eller kulturuttrykk disse 
har. Når bystyrene blir for opptatt av byens konkurranseevne og image, medfører det gjerne 
en markedsføring som inkluderer eller ekskluderer kultursegmenter av instrumentelle grun-
ner. Kulturbegrepets innhold blir på en og samme tid diffust og spesifikt: Spesifikt i forhold 
til høykultur og eventuelt segmenter av populærkulturelle konsumtilbud, uklart når det gjelder 
synergieffektene som skal utløses fra kreativitetskilder innen kunst, design- og kunnskapssek-
toren. Slik fremstår kulturstrategier i byutviklingen ofte som vilkårlige og med manglende 
fokus på helhetlig og langsiktig utforming.

DESIgN Av SyMBOLSKE ByROM 
Den kreative byen har blitt trukket frem av en rekke forskere, der kreativiteten henspiller på 
byens lokalisering av bedrifter innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, generell in-
novasjonsevne og evne til nyskapende organisering (se for eksempel Bianchini & Parkinson, 
1993, Landry, 2000 og Scott, 2000). Den fremste talsmannen for urbant design og skred-
dersydd områdeutvikling er den etter hvert så kjente samfunnsviteren Richard Florida (2002, 
2007 & 2008). En av hans mest spredte teorier går ut på at det er den høykvalifiserte ar-
beidskraften som er viktigst i genereringen av økonomisk vekst. Man skal derfor tilrettelegge 
for kvalifiserte arbeidstakerne som etterspørres av ledende bedrifter. Denne “kreative klas-
sen”, som er alt fra “bohemer” og kunnskapsprodusenter til folk som jobber innen kunst 
og design, har steds- og livsstilspreferanser som byene bør designes i forhold til. Byene bør 
således tilby sentrale byområder med spesifikke konsumtilbud og landskapsutforming. Selv 
om det empiriske og teoretiske fundamentet Florida baserer sine anbefalinger på er trukket i 
tvil av en rekke forskere (for en gjennomgang av kritikken, se Zimmermann, 2008) omfavnes 
likevel Floridas teorier stadig av politikere og planleggere. 

Denne typen områdesatsing får forsterket fokus ved at enkelte byer, for eksempel glas-
gow, Barcelona og Bilbao, har hatt en særlig vellykket bruk av kulturstrategier. Samtidig har 

3. journal de Paris Rive gauche, januar 2001.
4. Interview 25 November 2002.
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ikke vedvarende – og i enkelte tilfeller økende – sosioøkonomiske problemer i disse byene 
fått oppmerksomhet (se for eksempel Rodriguez et al., 2001 om Bilbao, Mac Leod, 2002 om 
glasgow). geografen jamie Peck (2005) er blant forskerne som argumenterer sterkest mot at 
Floridas, i følge Peck, problematiske teorier brukes ureflektert for å oppnå økonomisk vekst. 
En politikk basert på område-design har også skapt tapere som ikke får ta del i festen og vek-
sten, bl.a. på grunn av manglende bevilgninger til fattige områder utenfor sentrum eller andre 
utjevnende tiltak.    

Men “vinneren” av symbolsk områdesatsing er vannkanten, som har blitt en imagebærende 
adresse som skapes for å nære byenes internasjonale status. Landskapet designes for å tilby 
en pakke til et transnasjonalt næringsliv og dets arbeidstakere (gottdiener, 2000). Moderne 
leiligheter og kontorer, handels- og kulturtilbud, uteliv og offentlig tilrettelagt infrastruktur skal 
til sammen gi et rom for det gode (nærings)liv i byen. I denne sammenhengen blir staten en 
ivrig utbyder av eksklusivitet til mennesker som i utgangspunktet har de beste forutsetninger 
til å skaffe seg dette på egenhånd. Eksklusiviteten representeres også av kulturinstitusjonene 
som anlegges ved den estetiserte vannkanten, og som sammen med finansinstitusjoner og 
høyteknologisk næringsliv forener høykommers og høykultur (Zukin, 1995). Dette er symbol-
ske landskap, slik Zukin og også Sæter og Ekne Ruud (2005) beskriver dem. Signalarkitektur 
har tatt ulike former gjennom historien og kjennetegnes i dag ved lekende og spektakulær 
fremtoning, slik som det velkjente guggenheim i Bilbao, eller som kanskje det første eksem-
pelet i vår tid, Operaen i Sydney. Kulturbygg er ikoner i dagens byer. 

Offentlig tilgjengelighet til vannet er et siktemål som gjentas i waterfrontprosjekter, men 
som ofte ignorerer de symbolske ladningene som ligger i det bygde miljøet, og som design og 
arkitektur bidrar til å formidle. Landskapet “leses” av individer og grupper, gjennom tegn og 
symboler. Det er derfor ikke kun fysiske barrierer som kan utestenge enkelte sosiale grupper 
fra ulike områder (Madanipour, 1998). Byutviklingsstrategier innebærer avveininger rundt hva 
som skal være synlig og ikke, ulike konsepter om orden og uorden, samt strategiske forbind-
elser mellom estetikk og funksjon (Zukin, 1996). Mange boligprosjekter i waterfronts lukkes 
derimot bak stengte porter og en form for overvåkningsestetikk, der sikkerhetsanordninger 
både utgjør et symbol på prestisje og frambringer sin egen paranoide etterspørsel, slik  

Waterfronten Havneholmen i København, som overveiende er et forretningsområde men 
som også har leiligheter og spisesteder av en mer eksklusiv art, er representativ for 
hvordan waterfronts ofte utvikles i europeiske byer. (Foto: H. Bergsli) 
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Mike Davis (1996) uttrykker det. veiene og parkene i slike områder inngår ikke i nabolagets 
gatenett eller åpne byrom. Likevel kan private parker defineres inn i sonenes samlede grøn-
tareal. I boligprosjektet M5 i Marseilles waterfrontprosjekt Euroméditerranée utvikles for 
tiden et prinsipp for grøntareal som benevnes “offentlig rom med en visuell kontinuitet” (vist 
på bildet under). Dette betyr at “du ser trærne men du kan ikke ta på dem”5. Likeledes kan 
man spørre om fysisk tilgjengelige grøntarealer tilknyttet boligkomplekser innebærer et mer 
tvetydig offentlig rom. Som diskutert over finnes det symbolske barrierer som kan hindre den 
offentlige bruken av parkene.  

MARSEILLE; DRøMMEN OM Å BLI EN ANNEN…
Marseille, Frankrikes historiske enfant terrible, med sin store andel fattige, en sterk populær- 
og undergrunnskultur, høy arbeidsledighet6 og med sin lange innvandringshistorie, forsøker nå 
å endre sin status fra havneby til kulturby, i likhet med en rekke andre byer (se for eksempel 
Avery, 2006). Marseille har et fattig og forfallent sentrum, til tross for at det gjennom hele 
1900-tallet har vært planer om og forsøk på sanering av bykjernen. Siden 1990-tallet har man 
imidlertid gått mer kategorisk til verks, gjennom det eksplisitte ønsket om gentrifisering, som 
er et mål om å “gjenerobre” sentrum (se f.eks. Peraldi & Simpson, 2005). Det handler ikke 
bare om at middelklassen, the gentry, skal innta sentrum, men også om å fjerne den visuelle 
preget av en stor innvandrerandel sentralt i byen. 

Fornyelsesønsket ble for alvor materialisert da havneområdet sentralt nord i byen skulle 
omskapes til en moderne waterfront gjennom megaprosjektet Euroméditerranée. Prosjektet har 
en rekke uttalte målsettinger i harmoni med entreprenørbyens ambisjoner: For det første skal 
prosjektet bidra til Marseilles image ved å benytte de nødvendige virkemidlene innen områdene 
kultur, økonomi og utdanning, og ved å besørge den urbane og arkitektoniske kvaliteten. For 
det andre skal prosjektet bidra til å skaffe byen flere arbeidsplasser. Til sist skal Euroméditer-
ranée bidra til byens boligpolitikk, både gjennom bygging av sosialboliger og boliger for det frie 

5. Et uttrykk lånt fra et medlem av lokalorganisasjonen Centre ville Pour Tous.  
Intervju 19. mars 2008.  
6. Offisielt var arbeidsledigheten 12,5 % i 2006, mens arbeidsledigheten var oppe  
i 30 % i enkelte sentrale bydeler.

Boligprosjektet M5, Euroméditerranée, Marseille. (Foto: H. Bergsli)  
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markedet. Uegnede leiligheter saneres. Ambisjonene utover de nevnte målene, er at Euromédi-
terranée, slik prosjektnavnet viser, skal gjøre Marseille til et tyngdepunkt for økonomisk og kul-
turell utveksling mellom Europa og Middelhavsregionen. Marseille, som ser Barcelona og gen-
ova både som konkurrenter og idealer, ønsker å bli Middelhavsmetropolen. Denne posisjonen 
skal vinnes gjennom å spille på byens nære og historiske relasjoner i hele Middelhavsområdet. 
Men når planene nå realiseres ser det ut til at Marseilles sjøfront primært vendes nordover, 
mot Europa, og i liten grad mot Nord-Afrika og de østlige Middelhavs- områdene. Utviklingen av 
det estetiserte landskapet skal gi byen “en ny horisont” med signal- og høyhus og et designet 
forretnings- og boligområde. Det jobbes mest med å skaffe investeringer og ledende bedrifter 
til området, for å styrke Marseille som sentrum for en Arc Latin mellom Barcelona, Lyon og 
genova. De tidligere innvandrerentreprenørene som preget sonen og sentrum passer ikke inn 
i imaget eller i den delen av økonomien som skal ta mest plass i nyutviklede waterfrontsoner: 
høyteknologisk og globalt orientert næringsliv, og et konsumlandskap med de riktige tilbudene. 

Marseille har i september 2008 også blitt utpekt til europeisk kulturhovedstad i 2013. I den 
forutgående konkurransen med Toulouse, Bordeaux og Nice m.fl. kan valget av Marseille som 
Frankrikes kandidat sees som naturlig i forhold til hvordan kulturbystatusen har utviklet seg. 
Den er nå et velkjent og ettertraktet redskap, en brekkstang i omvandlingen fra industriby 
til kulturby blant europeiske slitere. Marseille spiller åpent på sin arbeiderklassekultur, sine 
problemer og muligheter, for å vise nødvendigheten av byens opprustning. En fornyelse som 
kan vise seg å være sosial så vel som materiell, dersom den uttalte “gjenerobringen” av  
sentrum gjennomføres.

IMITASjONSPRAKSIS Og KREATIv FATTIgDOM I UTvIKLINgEN 
WATERFRONTSONER

Frigjøringen av store arealer langs elvebredder og sjøfront har gitt rom for å legge nye by-
ggeklosser i det 21. århundres byer, et potensial til å tilføre noe nytt og annerledes som  

Rehabilitering innebærer strategier rundt hvilke konsumtilbud man etablerer i water-
frontsonene. Oftest ønskes et eksklusivt tilbud av spesial- og designforretninger. I 
nyrenoverte rue de la République i Marseille (bildet) vet man ennå ikke hvilken butikk 
som skal komme, men i en rekke språk annonserer en designet fasadevegg at konsum-
landskapet skal kompletteres i nær fremtid. (Foto: H. Bergsli) 
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byene ikke har benyttet seg nevneverdig av. Helhetlig utvikling og integrering i det øvrige by-
landskapet er et problem ved mange europeiske waterfrontprosjekter. Disse markerte om-
rådene kan minne om fortidens idealer og realiseringer av den soneinndelte by. De fremtrer 
ofte som designpakkede landskaper med høy inngangspris (Harvey, 1989). Nyliberale føringer 
og imitasjonspraksisen i europeiske waterfronts kan kolonisere byrom gjennom ensrettet ut-
forming og utvikling av privatiserte delområder med materielle og symbolske barrierer. Når kul-
tursektoren blir et rent middel for å øke eiendommenes markedsverdi eller skaffe turiststrøm-
mer som tilfører kommersiell suksess, reduseres kulturaktørenes autonomi og muligheter 
til å nå ut til flere sosiale grupper, med de ulike behov, preferanser og smaksløker de måtte 
ha for kulturtilbud. Samtidig må det spørres om låsningen av kulturinnholdet i utviklingen av 
waterfronts og næring til “kulturbyen” vil bidra til de synergieffektene som utgjør markedets 
mantra hva kultur angår. Sammenheng i strategiene og en kvalitativ orientering må til for at 
innhold skal få samme betydning som arkitektonisk og estetisk form. Utstillingen “Museer i 
det 21. århundrede” på Louisiana Kunstsenter (18/6 – 14/9 2008) belyser museenes nye 
rolle: “I dag bygger vi museer, som man i gamle dage byggede slotte og katedraler. Det er 
ofte spektakulære byggerier, der sætter byer, regioner og lande på de internationale kultur- og 
turistlandkort”7.  Spørsmålet, som også stilles i utstillingen, er hvordan museets kjerneaktiv-
iteter og innhold utvikles når museumsbygningens flater, som tegn på innoverende byutvikling, 
er viktigere. Kulturinstitusjoner som relokaliseres i waterfrontprosjekter må få gode vilkår til  
å utvikle sine aktiviteter dersom de skal ha en kvalitativ rolle i en nyskapt bydel. Samlokaliser-
ing i seg selv gir ikke automatisk godt samarbeidsklima.   

Innovativ virksomhet knyttes til de kreative næringers betydning for økonomisk vekst. 
Som målbare størrelser skaper de premisser for bystyrenes ønske om lokal utvikling. Den 
kreative byen kan i følge Allen j. Scott (2006, 32) ikke utvikles gjennom enkeltstrategier  
slik som design av spesialiserte bylandskap. I Scotts syn er ikke tilfredsstillelse av den krea-
tive klassens konsumbehov som fører til økt kreativitet i dagens byer, slik han sier med “en 
unnskyldning til Richard Florida”:       

[C]reativity is not something that can be simply imported into the city on the backs of 
peripatetic computer hackers, skateboarders, gays, and assorted bohemians, but must 
be organically developed through the complex interweaving of relations of production, 
work and social life in specific urban contexts.  

Hverken som bidrag til estetisering og eksklusive konsumtilbud eller som kreativitetskilde for 
næringsutvikling kan kulturstrategier være en tryllestav. En snever instrumentalisering av kul-
tursektoren og lite fokus på sosial forbedring viser mangel på helhetlig tankegang om demok-
ratisk byutvikling, der hensynet til hele bybefolkningens velferd og livskvalitet er ivaretatt. De 
mange waterfrontsprosjektene som skapes i europeiske byer gir få tegn på kreativitet og man-
gfold i denne forstand.       
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KONSTNäReN SOM föRSKöNARe
Marcus Degerman

När det talas om konst i förhållande till arkitektur och stadsbyggande brukar det ofta påpekas 
att konstnärerna borde komma in tidigare i byggprocessen. En medverkan redan i planerings 
och byggnations stadierna skulle kunna erbjuda fler möjligheter för konstnären i sitt arbete. 
Speciellt om man jämför detta mot den traditionella rollen där konstnären är tänkt att börja 
sitt arbete när allt annat är klart. Traditionellt brukar konstens uppgift i dessa sammanhang 
ses att  dekorera redan uppförda områden och hus. På svenska finns till exempel uttrycket 
offentlig utsmyckning som en beskrivning på genren. Naturligtvis vore det önskvärt om konst-
närerna kunde finna nya uppgifter och vara med tidigare i planeringen av de rum där de ska 
verka. Men frågan om utsmyckning och debatten om hur och när arbetet ska utföras är mer 
komplex än vad det först kan verka. jag ska försöka förklara varför, och samtidigt ge några 
anledningar till varför en högre grad av pragmatism i dessa frågor är nödvändig.

För att kunna förstå och diskutera konstens tänkbara roller inom olika sammanhang,  
till exempel inom stadsutveckling, är en möjlig utgångspunkt att försöka att göra det utifrån 
en analys av de huvudsakliga marknaderna för konst som står till buds. Det är framförallt in-
tressant att tala om marknader av två anledningar. Först och främst eftersom själva bruket av 
termen marknad motsägelsefullt nog inte har varit förenligt med marknadsföringen av konst 
som någonting helt annat än andra produkter. Men det är också intressant på grund av att de 
traditionella näringarna där konkreta konstobjekt tillverkas och säljs kommit att kompletteras 
av en allt viktigare tjänstesektor. Rent generellt kan man därför idag säga att det i huvudsak 
finns två arenor för en konstnär att avyttra sina produkter på. Den ena består av gallerier och 
den andra av institutioner som exempelvis skolor, konsthallar, ateljéprogram och stipendie-
program. Eftersom galleriernas verksamhet med att i stort sett sälja objekt eller bilder är så 
pass allmänt känd, är det mer intressant att fokusera på mekanismerna inom den sistnämn-
da kategorin. En kategori som framförallt är tjänstebaserad samt antingen helt eller delvis 
finansierad av offentliga medel, även om detta är ett förhållande där vissa tendenser till  
förändring kan anas.

Trots att många skulle neka till att definiera den tjänstebaserade konstmarkanden som 
kommersiell, är det viktigt att ändå se till den som baserad på liknade villkor. Skillnaden lig-
ger framförallt i aktörer och vad de efterfrågar. Istället för gallerister finns till exempel ateljé-
program, institutioner eller skolor. Eftersom aktörerna sedan har olika preferenser leder det 
till skillander i efterfrågan. Dessa skillnader i efterfrågan har idag blivit så stora att det är 
få konstnärer som utan vidare kan verka i både galleri och tjänstesammanhang. Differentie-
ringen mellan konstnärernas inriktning har också lett fram till tydligare motsättningar mellan 
konstnärer som verkar inom det ena eller det andra sammanhanget. Kortfattat kan motsätt-
ningarna sägas ha orsaker på två olika plan. De underliggande anledningarna har med status, 
pengar och inflytande att göra medan de skäl som oftare debatteras har med definitioner på 
innehåll, kvalitet och estetik att göra. Detta har i sin tur bidragit till att skapa skillander i vad 
det är för slags språk som används för att beskriva verksamheten och dess strävan. Inom 
den mer tjänsteorienterade konstsektorn så är ledorden generellt oftare kopplade till ett aka-
demiskt språk gentemot vad man finner inom gallerivärlden. Detta kan vara intressant att ha 
i åtanke när en diskussion om vilken roll konst inom exempelvis stadsbyggnad kan ha. På 
samma sätt som när dikotomier skapas mellan estetik och diskursivt innehåll , finns det där-
för anledning att vara lika misstänksam som när utsmyckning nämns i motsatsförhållande  
till just innehåll.

Lika mycket som det är möjligt att tala om en offentlig utsmyckning finns det en slags in-
tern utsmyckning. Om den offentliga utsmyckningen, det vill säga det färdiga konstverket, tradi-
tionellt sett är tänkt att vara till för i stort sett vem som helst, så handlar den interna utsmyck-
ningen mer om en skönhet för de redan innförstådda. För att kunna komma på tal för uppdrag 
måste någon övertygas om kvaliteten i det man gör. En viktig del i en sådan övertygelse sker 
genom det språk som man väljer att förklara, eller snarare förpacka, sin produkt i. Redan den 
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tidiga konceptkonsten visade att betoningen inte nödvändigtvis i första hand behövde ligga i 
den konkreta varan i sig, utan istället i omständigheterna kring dess föreställning.vilket med 
andra ord betyder att denna kommunikation framförallt kommit att ske på ett estetiskt plan där 
innehåll och form smält samman. Istället för att fråga sig hurvuvida någonting är utsmyckande 
eller inte, kanske man idag snarare bör fråga sig vad denna utsmyckning betyder i sig. vilket 
är en fråga som mycket mer måste baseras på ett helthetsperspektiv där alla referenser vägs 
samman, snarare än att lyssna till utsagor allt för ordagrannt.

Om förpackningen på så sätt blivit en så omissigenkännlig del av produkten, är det frå-
gan om det överhuvudtaget är möjligt att arbeta kritiskt. För vad händer om även utformningen 
kring det man vill lansera måste ha en tilltalande skönhet för att lyckas? Har då arbeten som 
ifrågasätter just rådande förhållanden överhuvudtaget några möjligheter? Inom den tjänste-
orienterade konst som verkar i relation till stadsbyggnad, är idag de rådande förhållandena 
sådana att begrepp som till exempel förtätning, gentrifiering, mångfald eller segregering inne-
har sina specifika estetiska värden som både kan smutsa ner och försköna, beroende på 
bruk. Eftersom kritiska verk av sin natur borde vara svåra att sammanställa med de normativa 
uppfattningarna, blir sådana svåra att sälja in till de olika aktörerna på fältet. För en egenföre-
tagande entreprenör som konstnären innebär detta på så sätt en begränsning av vilken slags 
språk eller referenser som är möjliga att använda.

vad som vore intressant är därför, för att återgå till inledningen, en mer pragmatisk in-
ställning till vad det är man önskar uppnå. Betoningen av vägen, det vill säga hur något ska 
göras före ett önskat resultat, har lett till en stagnation där mycket just kommit att handla om 
hur denna väg ska dekoreras. Något som inte minst gäller den konst som anser sig stå utan-
för det estetiska fältet. En pragmatisk-estetisk inställning skulle i det här fallet innebära att 
söka alternativ till normativa värderingar. Konst som vill formulera alternativ eller kritik av den 
etablerade marknaden kan därför inte förpackas i något som för uppenbart är designat för att 
sälja friktionsfritt i det rådande systemet. Det betyder i sin tur att arbetet inte kan bli allt för 
tilltalande, men heller inte allt för avskräckande, eftersom dessa kriterier redan med säkerhet 
har sitt givna värde. Om konst ska kunna vara ett område även för annat än bekräftade över-
enskommelser, är det istället bortanför ytterligheterna dessa möjligheter finns.
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Biografien
Michael Baers (født i 1968 i Los Angeles, 
USA) er en amerikaner med base i Berlin. 
Baers begynte studiene ved California Col-
lege of the Arts og tok en MFA i Studio Art 
and Critical Writing ved CalArts ti år senere. 
I 2004/2005 deltok han på Whitney Inde-
pendent Study Program i New york. Han har 
for det meste deltatt på utstillinger i Nord-
Amerika og Europa med publikasjonsverk og 
konseptuelle tegneprosjekter. Baers har blant 
annet stilt ut ved vancouver Contemporary 
Art gallery, Tallinn Kunsthall, Kunsthallen  
Nikolaj i København, Ellen de Bruijn Projects i 
Amsterdam og ved Center for Book Arts i New 
york. Han har hatt arbeidsopphold i Sapporo, 
Helsinki og Worpswede. Han bidrar ofte med 
tegneserier og grafiske arbeider til Fucking 
Good Art, e-flux journal, Chto delat og SUM. 
Han har vært gjestelærer i Danmark og Norge 
hvor han har holdt seminarer om ulik teori og 
kunstnerisk praksis. Han underviser for tiden 
ved Det Fynske Kunstakademi i Danmark. 
Han skriver også anmeldelser og bidrar arti-
kler til kataloger og tidsskrifter. 

Anne Beate Hovind er prosjektleder for kunst 
i Bjørvika Utvikling AS. Hun har de siste fem 
årene vært informasjonsdirektør for bygging 
av nytt stort universitetssykehus i Oslo-region 
(Ahus) hvor hun også ledet kunstutvalget for 
kunst og produksjon av bygningsintegrerte 
kunstverk. Tidligere har hun initiert og ledet 
temporære kunstprosjekter i Bjørvika. Hun er 
også medlem av Oslos byarkitekturråd.

Heidi Bergsli er stipendiat ved Høgskolen 
i Oslo (2007–10). Doktorgradsprosjektets 
arbeidstittel er “Commodification of culture 
and space. An investigation of the search for 
creative buzz through European urban rede-
velopment strategies”. Prosjektet undersøker 
målene, visjonene og strategiene i waterfront-
prosjektene Euroméditerranée i Marseille 
og Fjordbyen i Oslo, diskutert i lys av inter-
nasjonale trender innen waterfront-utvikling 
og byers ”entreprenørpolitikk”. Bergsli har 
hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitet i 
Oslo, der hun diskuterte byutviklingsprosjek-
tet Paris Rive gauche i Paris. Hun har også 
arbeidet på prosjektet Byenes attraktivitet på 
Norsk Institutt for By- og Regionsforskning 
(NIBR) i 2005. Hennes hovedinteresser er 

bypolitikk, sosiale og fysiske aspekter ved by-
utviklingsstrategier, bruken av kultur i steds-
markedsføring og de lokale og globale meka-
nismene i byenes endringsprosesser.         

Markus Degerman (født i 1972 i Stockholm, 
Sverige) bor og arbeider i Stockholm og 
Berlin. Han studerte skulptur ved Konstfack 
i Stockholm, tok en mastergrad ved Kunst-
högskolan, Umeå universitet og studerte 
arkitektur ved Kungl. Kunsthögskolan (KKH) i 
Stockholm. Utstillinger inkluderer: No matter 
how hard you work to bring things up, there 
is always someone out there working just as 
hard to bring them down…, Künstlerhaus Bet-
hanien, Berlin 2008; Undersöka Form, Stock-
holm 2008; Home Cinema, Maribel López 
gallery i Berlin 2008; Multiple Choices, Oslo 
Kunstforening 2008; E x t e r i o r s, CCA, 
Kiev 2007. Degerman jobber også sammen 
ved kunstneren jonas Nobel, arkitekten Fred-
rik Stenberg og designeren Andreas Nobel i 
gruppen Uglycute.

I sine arbeider eksperimenterer Markus 
Degerman med design- og arkitekturelemen-
ter i forskjellige sammenhenger med interven-
sjoner som bearbeider offentlige, urbane eller 
institusjonelle rom. ved å endre eller tilføre 
disse omgivelsene noe setter han søkelys på 
de sosiale og politiske ladningene som be-
finner seg i arkitekturen. Markus Degerman 
benytter forskjellige stilistiske grep for å un-
derstreke at arkitektur og design alltid bærer 
en relasjon til politiske og sosiale diskurser.  
 
Åse Løvgren er billidkunstner og uavhengig 
kurator.

Løvgren sine arbeider fokuserer på bruk av 
fotografi og video, ofte med et dokumentarisk 
tilsnitt. Separatutstillinger inkluderer Bataille 
Exercises ved Bodø Kunstforening I 2009 og 
Dissident  ved By the way – gallleri for samtid-
skunst I 2007.

Løvgren har arbeidet innenfor kunstner-
organisasjonene med styreverv i Bildende 
Kunstneres Forening I Hordaland 2006–2010, 
nestleder, 2006–2008 og sitter i styret til 
UKS, Unge Kunstneres Samfund 2008–2010.

Løvgren er styreleder ved Flaggfabrikken 
– senter for fotografi og billedkunst i Bergen, 
som driver en internasjonal gjestekunst-
nerordning. Hun har diplom fra kunstakad-
emiet, Kunsthøyskolen I Bergen og fulgte 
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masterkurset i kreativ kuratorisk praksis ved 
same skole 2006-2008. Hun har en cand 
mag grad i kunsthistorie og har undervist 
blant annet ved Bergen Kunsthøyskole.

Karolin Tampere er frilandskurator og kun-
stner. Hun startet det mobile visningskon-
septet I Love your Work (ILyW) i 2006, som 
i samarbeid med inviterte kunstnere presen-
terer og co-produserer ny performance og 
installasjonsbasert kunst med ankerpunkt i 
Landmark, Bergen Kunsthall. ILyW har vist 
Mor&jerry, Egill Sæbjörnsson, Catti Brande-
lius mfl. Andre nylig kuraterte prosjekter er 
‘The go-Between’ ved de Appel art centre 
2007, ‘Life is All About Taking Things in And 
Putting Things Out’ i samarbeid med Camila 
Marambio og Stefan Mitterer ved Salon Tudor, 
Santiago de Chile 2008, og ‘Wall to Wall’, en 
solopresentasjon og installasjon i samarbeid 
med Egill Sæbjörnsson, ved HISK, ghent, 
2008. Sammen med johanne Wernøy Nordby 
er hun kurator for den kommende vestland-
sutstillingen i 2011. Karolin Tampere har sin 
utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen avd 
visuell Kunst, med perioder som gjestestu-
dent ved Contemporary Art Centre i Moskva 
of Interdisciplinary Studies og ved Estonian 
Art Academy (EKA) i Tallinn. I 06/07 deltok 
hun i Curatorial Training Program ved  
de Appel art centre i Amsterdam.
www.karolintampere.com

Åse Løvgren og Karolin Tampere initierte 
samarbeidet RAKETT i 2003 som er en mo-
bil plattform for en rekke aktiviteter som 
spenner mellom kuratorisk praksis til samar-
beidsprosjekter innenfor billedkunst. Rakett-
prosjektene fungerer ofte som levende, tem-
porære plattformer for interdisplinære samar-
beidsprosjekter, hvor rollen til initativtakeren 
eller kuratoren ikke bare er å skape et ram-
meverk eller sette en scene, men er også en 
som bringer sammen kulturprodusenter, for 
å skape et potente situasjoner. Implisitt og 
eksplisitt stiller prosjektene spørsmål rundt 
opphavsrett, kunstneridentitet, immateriell 
produksjon, rollen til kunstner og kurator og 
potensialet til mobile og foranderlige plattfor-
mer innenfor kunstens institusjonelle infras-
tuktur. Rakett deltok i ISCP, New york,  høsten 
2008 som kuratorer. 
www.rakett.biz
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Kolofon 

Tekstsamlingen Kunst som protagonist? er  
første utgivelse av tre samlinger som er en 
del av det temporære utstillingsprosjektet 
Common Lands – Allmannaretten.

Å utvikle vannkanten er en aktuell trend i pos-
tindustrielle byer der tidligere havneområder 
er i ferd med å forandres til nye byområder 
med vekt på næringsliv, bolig og rekreasjon. 
Utstillingsprosjektet Common Lands – All-
mannaretten bruker prosessen rundt bydels-
utviklingen i Bjørvika, Oslo, til å sette søkelys 
på en rekke problemstillinger knyttet til byut-
vikling, demokrati, tilgang og maktfordeling. 
Dette er et prosjekt i prosess som skal følge 
utviklingen og knytte den opp til byutviklings-
prosesser andre steder i verden.

Karolin Tampere og Åse Løvgren er kuratorer 
for dette temporære utstillingsprosjektet. 
gjennom seminarer, tekstproduksjoner og 
kunstprosjekter skal de i samarbeid med 
kunstnerduoene Bik van der Pol, Dellbrügge 
& de Moll og geir Tore Holm og Søssa  
jørgensen, undersøke, kommentere og inter-
venere i denne omfattende byutviklingen. De 
temporære kunstprosjektene vil skje i løpet 
av 2009 og 2010.

Pilotprosjektet for temporær kunst er initiert 
av Bjørvika Utvikling AS og støttet av Oslo 
Kommune, Plan- og Bygningsetaten, Nordic 
Black Theatre, MS Innvik.

Tekstsamlingen Kunst som protagonist?  
inneholder tekster av: Michael Baers,  
Heidi Bergsli, Markus Degerman, Anne Beate 
Hovind i tillegg til en innledning av  
Åse Løvgren og Karolin Tampere.

www.commonlands.net

Redaktører:
Åse Løvgren og Karolin Tampere

Språkvask: 
Eivind Slettemås

Norsk/engelsk oversettelse: 
Natalie Hope O’Donnell

Svensk/engelsk: 
gabriella Berggren
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jaan Evart

Opphavsretten til bildene tilhører den  
enkelte fotograf.
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