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TILI]AKE TII, FUTLTRISMEN?
Av Odd Gunnar Skagestad
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(ME N HV O RF O R
I ALL VERDENHAR VI BYGGETDET DA?
K A N P U S I ME G DE T ? )
ByggmesterSolnessi Henrik Ibsens skuespill av samme navn (2. akt)

SrecEstaP
Av Orn GUNNaR
odd
Gu n n a r
Skagestad,
t.1 9 4 4 .
Magister
(mag. art.)
i statsvitenskap.Arbeider i
Utenriksdepartementet.
Aktiv skribent og samfunnsdebattant. Forfatter av
<Norskpolarpolitikb (1975)
på terskelen"
"Norge
(2000). Forfatte r / redaj<tør/

og

bidragsyter til en rekke
bøker og andre publikasioner, vitenskapeligeavhandlinger og rapporter samt

Blant de mangeåremålsom 2009har å by på, kan det væreverdt å
minnesat det nå er 100 år sidenfuturismensgrunnleggerFilippo
og <La ossdrepe
musåene!>
Marinetti formulerteparolene<<Brenn
Det futuristiskemanifestslo aldri helt an i Norge.
måneskinnet!>l
ble for drøy kost for et nøkog museumsbrenning
Måneskinnsdrap
ternt og veloppdragentfolkeferd.Men et frø var sådd,en spireslo rot,
kulturpolitiskeid6erslåut i
og med tid og stunderskullebeslektede
som post-strukturalisme
og dekonblomst.Under nye merkelapPer
grunnholdninger
i et ideomanifestert
seg
Marinettis
struktivismehar
funksjon
logiskprosjektsom har som hensiktå bryte ned musdenes
for
ha
og ankerfester detvi måtte av dannelsestradisjon
sombevarere
folkeopplysning
erstattesmed virksomhet
i vårt land. Gammeldags
<bryte
tilvante
somen avprosjektets
med
somtilsikter å
forestillinger)),
statssekretær
Slettholmi Kulturdepardaværende
fremstestrateger,
tementet,formulertedet.2

artikler i norske og utenlandske bøker, tidsskrifter og
aviser,

vi brennerikkemus6eri Norge.Våremetoderer mer subtile:
Bevares,
Likvideringav institusjonellidentitetgjennomstrukturrasjonalise-

Filippo Tommaso Marinetti

F. T. Marinettis /øturistiske manifest
publisert i Le Figaro, Paris, 20. feb. 1909
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F. T. Marienetti ca 1930
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To tegninger av

ring og fusjoneringer.Utslettelseav frsisk identitet gjennom fraflyttingerogsamlokaliseringer,
inn i form- ogsjelløsenybygg.Nedbryting
av anerkjentog gjenkjennbaråglig kompetansegjennomoppløsning
og omorganiseringav etablertefagmiljøer.Omdannelseav mus6enes
oppgave,fra åtavarcpå destorefortellingenesomutgjørvår kulturarv
til å brekkedem opp i trivielle tids-, situasjons-og personavhengige
funksjon til <opplevelsessmåfortellinger.Omdannelseav musdenes
sentre),arenaerfor formidling av om-kontekstualisertpjatt (hvem
<Frosken>?)
huskerik<ke
.
SomstatensopeEt av delprosjektene
i såmåteer Museumsreformen.3
rativeledd i gjennomføringenav reformen,er det oPprettetnoe som
heter<ABM-utvikling- Statenssenterfor arkiv,bibliotekogmuseum).
Resultatene
har ikke latt ventepå seg.I løpet av selveMangfoldsåret
2008 klarte Kulturdepartementetden bragden å redusereantall
fastholderfortsatt
musderher i landetfra 800til 100.Departementet
sin djervemålsettingom å drive antalletviderened i 60 stk.- formodentliget rimelig håndt6rbartvolum selvfor en etat som ønskerå ha
færrestmulig aktørerå forholdesegtil i sin maktutøvelse.
ABM-uwikling favnervidt og ambisiøst.Det er ikke bare mus6ene
Ogsåandre
som gjennomgåren opprivendenedbrytningsprosess.
kulturinstitusjonersom bibliotekerog ikke minst eldrebyggverkav
kulturhistorisk eller arkitektoniskbetydning, ligger dårlig an. Og
detteer en utvikling som først og fremster i ferd med å rammelandetshovedstad:
Det går en årsott over Oslo by. En epidemitruer med å skamfereAntonio Sant'Elia,La Cittå Nuova,1914

F. T. Matinetti,
Irredentismo,l9l4

F.T. Marinetti,
Morpurgo,Amore, Il FuocodellePiramidi
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irreversibelt- byensansiktog denssjel.De få monumentalbygninger
som har kunnet minne ossom at vi engangvar en kulturnasjon,står
for fall.I stedetskaldet komme en seriehistorieløsenybygg,samleti
klyngernedevedvannkanten.Slik skalminneneom vår fortid legges
i grus,slik skalsporeneetterhistoriensdramaturgislettes,i kulturens
navn.Våreøvrigheter- de statligesåvelsomde kommunale- har fått
øyneneopp for synergienmellom kulturpolitikk og byuwikling (kulturpolitikk + byuwikling= sant),en synergimed sprengkrafti overført såvelsomkonkretforstand.Såkan det saktensspørresom denne
er noe som vi - og byen vår meta-kulturellesprengningsmanien
behøver,enn si har godt av?Spørgjerne,men forvent ikke noe svar.
for ikke å si banale,
elementære
Iallfall ikkepå demestgrunnleggende,
om hvorfori all verdendet er såom å"gjøreå smadrevår
spørsmålene
som danner
kulturarv - heri inkludert de byrom og bygningsmasser
den ffsiskeramme om kulturarvenog som samtidigfigiør den ytre
og visueltviktige del av denne.
som en skrekkhisI såmåte fremstårfortellingenom Nasjonølmusdet
jåleri
og maktbryndetorie om hvordandet kan gå når uforstand,
under dekkeav et tynt kulturelt alibi - tar overhånd.
I en debattartikkeli Aftenposten4. desember2008 stilte arkitekt
FredrikA.S.Torp henimot et dusinkonkretespørsmålsom allegjaldt
Spørsmålenevar rettet til
Nasjonalmus6etseksistensberettigelse.a
kanskjehellerhaddevært
styre,skjøntretteadressat
Nasjonalmusdets
de ansvarligepolitiskemyndigheter,ved kulturministeren.Ennå har
ingenansvarliginstanssettsegbeføyettil å besvareTorpsmegetbetimeligespørsmåI.Denneabsoluttemangelpå lydhørheter forståelig,
for noe vettugt svarer knapt mulig å gi. Helt fra stiftelseni 2006har
for kunst, arkitektur og design>
fusjonsmonsteret<Nasjonalmusdet
- et prosjekt
skandaleføljetong
fremståttsom en sammenhengende
F. T. Marinettis Lesmots en libert€futuristes,1919
omslag og utbrettoppslag fra boken

F. T. Marinetti med venner
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Luigi Russolo,

som ikke har hatt noe annetkjent formål enn å rasereeksisterende
livskraftige og tradisjonsrikekulturinstitusjoner,samt å tilfredsstille
klåfingredekulturoperatørersforfengelighet.
Dennedebattenhar våremyndigheterikke villet ta. Til gjengjeldhar
kulturminister Giskei spissen,gått
øvrigheten,med forhenværende
høyt ut på baneni en annendebatt- nemlig spørsmåletom musdets
lokalisering.
Lokaliseringsdebatter
er noe som vi nordmennvirkelig
kan.D6t gjelderogsåvårestatsrådetog her har budskapetvært overmåte klart: Nasjonalmusdet
skal til Vestbanen,noen omkamp skal
ikke finne sted,og dermedbasta!
politiskeprosjektermedfører
Gjennomføringav store,skjellsettende
stundom<collateral
damage>,
somdet såkjekt heterpå militærspråket.Man kan jo ikke lageomelettuten å knuseegg,kan man vel?
urbanekulturOg fandenspare,knusingskal det bli! Hovedstadens
landskapforfaller,forvitrer og forringes- i kulturpolitikkensnavn.I
andreland slmesman det ofte er OK å hegneom landetskulturarv og
ta varepå praktbygningerfra en svunnentid. Ikke som døde skall,
men som levendeinstitusjonersom vitner om kontinuitetog historiebevissthet.
Norskkulturpolitikk anno2009gårut på at kulturinstitusjonermå maltrakteres,
tilintetgjøresellersendesi eksilfor å gi kultokratietpåskuddtil å frlle opp byrommenemed såkalte<signalbygg>
Blantofrene
sommonumenteroversegselvog sin egenhistorieløshet.
for denne vandalismenfinner vi Nasjonalgalleriet,Deichmanske
bibliotek, Historisk Museum, Kunstindustrimusdetog Munchmusdet.Ia, det versererendogplaner om å flytte vikingskipenefra
Bygdøytil Bjørvika (Arnebergsmonumentalebåtnaustsieså værei
utakt med tidens smak,og er formodentligmodent for kondemnering).
Dynamisme d'une
automobila I9l2

F. T. Marinetti,
Graphicus

FtancescoCangiullo,
PoesiaPentagrarnmata

Luigi Russoloog Ugo Piatti,
Nel Laboratorio degli lntonarumori" l9I3
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troOg nå kan mediafortelleat også<degamlevestbanebygningene>
- dettesomledd i en
lig må rivesfor å skaffeplasstil Nasjonalmus6et,
somvisstnokogsåomfatteret konkurrerende
flytte- og byggeprosess
som øyensynligskalskyselementi form av et Utenriksdepartement
sesut av sineellersutmerkedelokalerpå Victoria Terrasse.
- et
i dramaetom Vestbanen
Dermeder vi vitne til nok et sceneskifte
for en tragiskutgang.
skuespillmedpotensiale
farsemessig
ble nedlagt på slutten av
Helt siden den gamlejernbanestasjonen
liebhaberelansertstadignye prosjekhar utbyggingskåte
1980-ta11et
og frlle
ter med formål å rasereden tiloversblevnebygningmassen
for
huse
eksisterende
igjendet tilhørendesporområdetmed nybygg å
men angivelighjem- og rotløsekulturinstitusjoner.Vi har bivåneten
som i tur og uorden har omfattet blant
sefie lokaliseringsdebøttet
Deichmanske
bibliotekog Stenersenannet Operøen,Munch-musået,
(I
foreslo
sågar
Aftenposten
å flytte denarkomamusået. februar2005
kulturSidenmai 2008har daværende
til Vestbanen!).
nessprøyterorø
seg
få
etablere
planen
om
å
la
Nasjonalmuseet
minister Giskefrontet
på tomten.
Om vi har forståttrett, er tankenat her skaldet oppføresett ellerflere
skikkeligprangendesignølbyggsomdetheteri tidsriktig kulturterminologi.Når en slik tankeførst er tenkt, er det øyensynlignærliggende
at man ogsåønskerå kvitte segmed de gamlestasjonsbygningene.
påminDissevil jo ellersbådeta plassog liggedersomen ubehagelig
nelseom en fortid somvi ikke lengergidderå vedkjenneoss.
Men er dettenoe som kulturministerenegenmektigkan bestemme?
Og hvem- om noen - er det som har bestemtat Vestbane-området
overhodetskal tbygges?
Fortunato Depeto, Deperofuturista.
Boken ble til i år ene I9I3-27 og er bundet med kraftige bolter i et opplag på 1000 eks.

Fortunato Depero, l915
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aldri
Realitetener at spørsmåletom utbyggingav Vestbane-området
tilvurdering.Utgangspunktet
harværtforelagtbyens
borgereogvelgere
for de mangeprosjektenesom har vært fremmetog drøftet,har vært
at områdetskalutbygges- og såfår man etterpåkonstruereen hensikt, finne ut hva i all verdenman skalbruke det utbygdeanleggettil.
(somi segselvhellerikke er kommet til
I såmåteer Nasjonalmuseet
somfølgeav noe folkekrav)bareden sistei rekkenav oppkonstruerte
formåI. Dette er en utbyggingsom vi - byensborgereog velgerealdri har bedtom, og somvi aldri er blitt spurtom vi ønsker.
\/estbanener fredet,og ikke uten grunn. Dissetraustebygningenetrygt selvbevisste,
men likeveluten snevav påtrengendearroganserestav det som en gangvar bydefigjør den enestelille gjenværende
len Pipervika,og er samtidiget monument over en skjellsettende
som
Det er en bygningsmasse
epokei norsk samferdselshistorie.
og
rom
i
rygg
luft,lys
med
utmerketgodtkantåleenvideretilværelse
disponertsom parog flanker.For tiden er rommetbak bygningene
Kan hendeikke
av
høye
trerekker.
keringsplass,
oppdelt og kranset
den optimaleløsning,men greit nok inntil man får områddseg,og
forhåpentligvis
samleoppslutning- gjennomen åpen,demokratisk
for å skape
prosess
- om en plan sombedrekan ivaretamulighetene
Vi har
et vellykketog harmoniskbyrom. Hva med en tenkepause?
bådetid ogråd til å vente!Sårekkermankanskjeogså- somenekstra
Nasjonalmuseet
bonus- å oppleveat noentar til vettetog skrinlegger
(denneulykksaligevanskapningen
og iallfall
bør uansettoppløses,
med unyttig
ikke brukes som påskuddtil å fflle Vestbane-tomten
bygningsmasse).
iallfall delviser motivertavøkonomiskehenAt utbyggingsappetitten
syn, er i og for seglegitimt nok. Dette er likevel ikke noe man må
gjøre.Når byen i tidligeretider - hvor kommuneøkonomienkunne
Giacomo Balla, Dynamism
of ø Dog a Leash,I9I2

Fire oppslag fta boken Deperofuturista
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væretrang nok - hadderåd til å unnlate å bebyggeFrognerparken,
St. Hanshaugenog Tøyenparken,var dettevalg som vi
Stensparken,
neppebør beklagei dag.Og det er de valgenesomvi gjør i dag,som
vil skapefremtidensnåtid - og densdom oversin fortid. Lesgjerne
foregående
setningom igjen,og huskat devalgvi gjørmedhensyntil
byensarealbrukog utseende,fremfor ah er verdivølg.Deter valgsom
valgsomgjelderdeffsiskerammerom
vigjør for våreetterkommere,
verdier
som de skalfå gledeeller ergreseg
av
de
deresdagligliv,valg
over.
nostalgi.Den
Dette dreier segikke om reaksjonærtilbakeskuende
preget
indre
årrekke
har
Oslos
by, er ikke
i
en
fortetningsiverensom
utelukkendenoe negatilt. Mangebydelerog nærmiljøeroppleveren
fornyelse,hvor ogsåmodernearkitektoniskeuttrykkkomspennende
mer til sin rett.At såogsåvil væretilfellet med de foreliggendeplaner
har likevelformodningenmot seg.Detteer et
for Vestbane-området,
byrom somkreverforståelsefor verdienav å hegneom vår kulturarv,
av storbyensbehovfor grønnelunger.
kombinert med ivaretagelsen
Solnessmåttetil slutt stilleseg
Ibsenstragiskedramafigurbyggmester
om hvorfori all verdenhan haddegjennomførtsitt wilspørsmålet
La ossslippeå gå i sammefellen.La ossogså
sommebyggeprosjekt.
nr. 8: <Vendi tide,deteringenskamå snu>.Deter
minnesFjellvettregel
på is.I
faktiskikke for sentå leggeutbyggingsplanene

' Filippo TommasoMarinetti,The FuturistManifest,1909;
jfr, også.http://en.wikipedia,org/wiki/Filippo-Tommaso-Marinetti.
2 YngveSlettholm,artikkelen<Nasjonalmuseet
vågerå tenkenyttD,Aftenposten3. mars2005.
3 Jfr.http://w.abm-utvikling.no/museum/museumsreformen.
a FredrikA.S.Torp,<Hvaskalvi med Nasjonalmus6et?>,
Aftenposten4. desember2008.

Fortunato Dep€ro
Deperofuturista

Umberto Boccioni
Elasticity, l9I2
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Fortunato Depero,
Oppslag fra boken Deperofuturistø
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Gino Sevetini
Ballerinablu, I9l2

