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Taushet.Det er
illevarslendefordi uansett
hvilket tema som står på makthavernesdagsorden,vil åpen,
offqntlig debatt væreden beste
garanti for at de løsningene
somvelges,de beslutningene
som tas og de tiltakene som
iverksettes,faliitisk er i pakt
med allmennhetensønskerog
behov.Det er når debattenfor:
stummer at skadeligeog uopprettelige gxepblir tatt.
<Solidbakgrunn for egne
meningen>kommer godt med
ommanvil deltai den norske
kulturdebatten. Bakgrunnskunnskap er åfinne i Oslobyleksikon, som opplyserat <Det
harværtfremlagt en relike planer for bnrken avTtrllinløliika
somnåi en årrekkeharvært
benyttet som offentlig parkeringsplass.Flere av forslagene
har førttil adskillig debatD.

fftfuirffifioBhaltdcnen&
En mer aktivistisk - dog noe
harselerende- tone ble slått an
i referanseverket<Norgepå
(2000):
terskelen>>
parkeringsplassmidt i
<<Grei
Oslo,men slikkan detio ikke
fortsette!Gjennomheledet 20.
århundre har det klødd i fingrene på utbyggingsiwige liebhabere,som har lansert stadig
nye pompøbemonumentalprosjekter.(. . .) Har du en god id€,
såkom degut avtreverketog
inn på banen! Ogla ossiliike
avsporeavmrrlighetentil åbebyrde byenssentrum med endaengrønnlunge.. .>
Ulike forslag om utbygging
avTtrllinløkka har vært debattert med vekslendeintensitet
siden 1837.Det har ilike manglet på fiske ideer.I artilikelen
<<T\rllinløliken
- liculturpolitikkensmare>>13.august2001
kunne såledesAftenPosten
presentereen liste med i alt 21
<Forslagtil hva T\rllinløliken
kanbnrkestib.
Det har helter ilike skortet På
ideer av mindre lødig gehalt.
Blant de mer ubegavedevar
fortellingen om frosken:

skifteavsammenhenger
of
kontekstkan fremheveulike sider ved enkeltkunstensbudskapog forståelse>>.
Noehar riktignok skjeddsiden den gang.Med regjeringsskiftet høsten2o05ble samfunnetskommandohøyderinntatt
. av folk som ikke var bundet av
forgj engerneskulturpolitiske
disposisjoner.
SuneNordgren- mannen
somga Nasjonalmuseets
lumske anslagmot T[llinløkka et ansikt - forlot arenaenetter å ha
fått nok pepper.Men Nordgren
haddebaregjortjobben sin, i
tråd med det politisk sanksjonertemandatsomhan hadde
fått fra sitt styre.
Noenkursendringhosdevirkelig ansvarligeer knapt å spore. GjøkungenNasjonalmuseet
er kommetfor å bli, og T\rllinløkka står for tur til å bli spist.

<[a plassen
leve!>
Under overskriften <<Laplassen
leve!>>i Aften 14,.februar i år
kunne journalist Bjørn Brøymer fortelle at <Tirllinløkka er
reddet. Tirllinløkkavil ikke bli
bygget ned>. Tlolig for godt til å
Hele løkka ble i mai 2005 fylt med-enoppblåsbar grønn struktur, som ble påstått å
være sant:
ligne en_frosk"og som sornmerenigjen-nbmbh åsied for utstillingen uKyii Frosken.
Forvandlangens
kunstD,skriverodd Gunnarskagestad.
r0r0:r0Nr
Gr0R6riN F'ire dager senere kommenterl;eAftcnposten på lederplass
Hele løkka ble i mai 2OOSfylt
for kunst - dette sammenfusjo- utnevnelsen av ny sjeffor Named en oppblåsbar grønn
nerte monsteret som ble etabsjonalmuseet, og fastslo at <<å"f.å.
struktur, som ble påstått å ligne gl*ååffise&Tlert for å rasere Nasjonalgalleri- på plass Nasjonalmuseets kreen frosk, og som sommeren
et - få breie seg med sine utvende byggeprosjekt i Tirllinigjennom ble åsted for utstilbyggingsplaner. Og her var det
løkka-området er den største og
lingen <<Kyss
lhosken. Forvandsvart magi som gjaldt:
mest presserende oppgaven for
lingens kunst>>.
Et primabeliggende, om enn Ælis Helleland.(. . .) I prinsiplitt slitent, byrom med potensi- pet er løpet lagt, med en arki0ppblåsbart
gsg'e
tiolleri
Hfi$* al til åkunne opparbeides til en tektkonkurranse som KulturdeProvoserende?
Nei, dettevar
frodig park -ja, en urban oase, partementet stadig forsikrer er
ikke enganghumbug- bare
skal fflles igjen med betong i
rett rundt hjørnet. Men stadig
fjolleri. fil trossfor initiatiWaskjærende kontrast til de flankastes det frem nye ideer og forgernesforfengeligehåp om det
kerende klassiske bygningsslag som nok beriker debatten,
motsatte,var froskestuntet
massene,omskapes til arena for men som ikke akkurat skaper
knapt egnettil å vekkeforargeklåfi ngrede maktmenneskers
fortgang i prosessen>>.
de reaksjonerfra et antatt snerdekonstruktivistiske kulturforFor 1OOår siden ble løkka på
pet småborgerskap
eller revitaståelse.
vinterstid brukt som skøytebalisereen slappkulturdebatt.
ne for byens befolkning. Om
Symbolikkenburde likevel gi
Pjattgielder
sommeren var her lekeplass for
stoff til ettertanke. Her ble vi
Pådennearenaener det ombarn. Nå skal plassen til pers,
oppfordrettil å foreta en magkontekstualisertpjatt somgjel- voldtas ogvansires for åtiliskhandling:
der.Somen avprosjektetsstra- fredsstille kultokratiets forfenEt ltyss- og somved et trylleteger- daværendestatssekre- gelighet.
slagskulleen evenffirrins, eltærYngveSlettholmi Kulturde- Eller har vi fortsatt tid til å ta i
ler i dette tilfellet en ny og vakpartementet - uttrykte det i Af- bruk F;-ellvettregelnr. 8 - <Vend
rerevirkelighet åpenbareseg.
tenposten3. mars 2005:
i tide, det er ingen skam å
Men i virkelighetenvarløpet
<Utstillinger avvisuell kunst snu>>?
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lagt:
Her skulleNasjonalmuseet

er kommunikasjon.Det ligger i
kunstutstillingens dlmamikk at

menattraktivebyror
Full taushet- Hva*ier medTullinløkka- dettebeskjedne,
taushet.
spill i illevarslende
hjerte?Fortideninnhyllesbeslutningstagernes

for
SpilletomTullinløkka
AaaddGunnar
Slmgestad,
n1.&g.art.,
spesiulrådgiaen OsLo
Taushet.Det er
illevarslendefordi uansett
hvilket tema som står på makthavernesdagsorden,vil åPen,
offentlig debattværeden beste
garantifor at de løsningene
somvelges,de beslutningene
somtas og de tiltakenesom
iver*settes,faktisk er i Pakt
med allmennhetensønskerog
behov.Det er når debattenforstummerat skadeligeog uoPPrettelige grep blir tatt.
<Solidbakgrunnfor egne
kommergodt med
meninger>>
om man vil delta i den norske
kulturdebatten. Bakgrunnskunnskaper å finne i OslobYleksikon,somopplyserat <<Det
harværtfremlagt en rekkePlaner for bruken avTtrllinløkka,
somnå i en årrekkehar vært
benybtetsomoffentligParkeringsplass.Flereav forslagene
har ført til adskilligdebatt>.

ogharselerende Hele løkka ble i mai 2005 fylt med en oppblåsbar grønn sttuktur, som ble påstatt å
Åktivistisk
En mer aktivistisk- dog noe
- tottebk: sJåti:tn
harselet:ende
på
<oNorgt
i relcransevt:r'ket
terskelen>(20{rt)):
,:rGreiperlterilåisplasrmidl i
Oslo,men sXikkan detjo iltirtr
Gjeruromheledet 20'
forLsette!
århundrehar det klødd i fin"giiebrenepå utbyggingsi',ryige
habere,somhar iansertståiiig
nyepompøsemonumentalplosjekter'.(. . ")Har du en gridid6,
såkom tlegut avtreverketiig
inn på banen!Ogl* ossikke
;rvsporeav muligheten til å bebyrdebyenssentrurnrnedenda en grønnlunge". .>>
tllike forslag orn utbygging
w Ttrllinløkka har vært debatteft med vekslendeintensitet
siden1887Det har ikke manglet på fitske ideer. I artikkelen
<lhllinløkken * kulturpolitik'
kens maren 13"au$$t 200tr
kunne såledesAftenposten
plesentere en liste med i alt 21
<Forslagtil hva ltllinløkken
kan brukestil>,.
Det har heller ikke skortet på
ideer av mindre lødig gehalt.
Blant de mer ubegavedevar
fortellingenom frosken:

liqne en frosk oq som sommerenigjennom ble åsted for utstillingen <KyssFrosken.
i!llii.(riiiltlitli
i0Til:
skriverOdd GunnarSkagestad.
FSrvandlingenskunstr,,

t"Ieleløicka,bLei nrai 2AO5$rlt
-rnerlen oppb]åsbai' g'rcnn
strulrtur, son-lblc påståtl. ii ligtle
r:n frr;sk,0g sorn somnlerell
igjennom ble åsted fbr utstilFrosken. Forvandiingen <<I(yss
lingens kunsb>.

0ppblåsbart
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Nei, dettevar
Provoserende?
ikke enganghumbug- ba,re
fjolleri" Til trossfor initiatir,tagernesfortengeligehåPom det
motsatte,r'ar fi'oskestuntet
knapt egnettil å vekkeforargede reaksjonerfra et antatt snerpet småtrorgerskapeller revitalisere en slapp kulturdebatt"
Symbolikkenburde likevel gi
stofftil ettertanke. Her ble vi
oppfordret til å foreta en magiskhandling:
Et lryss* og som ved et trylleslagskulle en evenffqrrins,eller i dette tilfellet en nYog vakrereltrkelighet åpenbareseg.
Men i virkeligheten var løPet
lagt:
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]ert for å rasere Nasjonalgallerici - få breie segmed sinr utbyggingsplaner.Oghervardet
svaftmagisomgjaldt:

Et primabeliggende,om enn
litt slitent,byrom med potensialtil åkunne opparbeidestil en
frodig park -ja, en urban oase,
skalfyllesigjen med betongi
skjærendekontrasttil deflankerendeklassiskebygningsmilssene,omskapestil arenafor
klåfingredemaktmenneskers
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dekonstruktivistiske kulturforståelse.

iiilr+f,$lif.{**,

f,,åg'
fåttl..
*s"s*$mwtl$$rl
k**ltmkm*t**
*f, å*nfuNt*

Pjattgielder
Pådennearenaener det omkontekstualisertpjatt somgjelder.Somen avprosjektetsstrateger - daværendestatssekretærYngyeSlettholm i Kulturdeparternentet - uttrykte det i AftenpostenS.mars2005;
<<Utstillingeravvisuell kunst
er kommunikasjon. Det ligger i
kunstutstillingens dynamikk at

,skjermedTullinløkka- dettebeskjedne,
menattraktiveb1'rommet
i hovedstadens
lesbeslutningstagernes
taushet.
spilli illevarslende

fortset[er
omTullinløkka
skifte av sammenhengerog
kontekstkan fremheveulike sider ved enlieltkunstensbudskapogforståelse>>.
Noehar riktignok shieddsiden den gang.Med regjeringsskiftet høsten2OOSble
samftinnetskommaudohøyderinntatt
av folk som ikke var bundet av
fnrgjengerneskulturpolitiske
disposisjoner'.
SuneNordgren- mannen
snmgaNasjonalmuseets
lumske anslagmot Ttrliinløkkaet ansikt - forlot arenaenetteråha
fått nok pepper.Men Nordgren
hadtlebaregjortjobben sin, i
tråclmed det politisk sanksjonerte mandatsomhan hadde
fått fra sitt styre.
Noenkursendringhosdevirkelig ansvarligeer knapt å spore. GjøkungenNasjonalmuseet
er kcmmet for å bli, og Tirllinløkka står for ftr til å bli spist.

<[aplassen
leve!>
Under overskriften <<LaPlassen
leve!>>i Aft.en 14.februar i år
kunne journalist Bjørn BrøYmer fortelle at <Tirllinløkka er
reddet. Tirllinløkka vil ikke bli
bygget ned>. Tfolig for godt til å
Hele løkka ble i mai 2005 fylt med en oppblåsbar grønn struktur, som ble Pastått å
vaele sant:
ligne en frosk, og som sonimerenigjenhbm ble åsted for utstillingen r,KyssFrosken"
{il0ntl!i:,\i Irirc tla,gerrscnere liomtnellr0T0:
i0ltii,
Fnrvandlingenskunsb,skriverOdilGunnar Skagestad.
lcrl.c Altcnpost cu JråLederpla,ss
sjef for Nautnevnelsen
t{ele løkka ble i ntai 2Oa5fylt
..i'iiir,rii:iI fix kunst clette sammenfusjo- sjonalrntrseei,avngttyfirstslo
få
at <<å.
etalrble
som
rxonsteret
nerte
n:ed en oppblåsbargrønn
krct
grå
plass
alrur-tscets
Nasjol
uniliisftti
rast're
Neusjonalgirlleriå
for
lex:t
påståtr
å
ligne
stlulitur, som ble
venclehyggeprosjr:kt i Thllinet * få breie segrned sine uteu f,rosk,og som sornmeren
$*{*x-?*.
løkka-ornrådet er den største og
var
det
hel
Og
byggingsplaner.
":i
lgjenn'rm ble åsted for utstilmest presserende oPPgavenfor
gjaldt:
som
magi
is$i
svart
<Kyss
h'osken. Forvancl- w#1{}'å;#-;q
lingen
Ælis
Helleland.(. . .) I PrinsiPEt primabeliggende, om enn
lingens kunsb>.
tftii$$s*r'{$ti litt slitent, byrom med Potensi- pet er løpet lagt, rned en arki0ppblåsbart
al til å kunne opparbeides til en tekthonkurrånse som Kulturdetiolleri
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Provoserende?
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Spillet om Tullinløkka fortsetter

Adressentil denne artikkelen er: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1804303.ece

Spillet om Tullinløkka

fortsetter

hjerte?For
Hva skjer med Tullinl øirJrla
- dettebeskjedne,men attraktivebyrommeti hovedstadens
taushet.
illevarslende
spill
i
tiden innhyllesbeslutringstagernes
Oslo Førstpublisert:26.05.07| Oppdatert:
Av Odd GunnarSkagestad,mag.art.,spesialrådgiver,
kl. 08:13
25.05.07
Taushet. Det er illevarslendefordi uansetthvilket tema som stårpå makthavernesdagsorden,vil
åpen,offentlig debattværeden bestegarantifor at de løsningenesom velges,de beslutningenesom
tas og de tiltakenesom iverksettes,faktisk er i pakt med allmennhetensønskerog behov.Det er når
debattenforstummerat skadeligeog uoppretteligegrepblir tatt.
"Solid bakgrunnfor egnemeninger"kommer godt med om man vil delta i den norskekulturdebatten.
er å finne i bslo byleksikon,som opplyserat "Det har vært fremlagten rekke
Bakgrunnskunnskap
planer for bruken av Tullinløkka, som nå i en å:rekke har vært benyttet som offentlig
parkeringsplass.
Flere av forslageneharførttil adskillig debatt".
Aktivistisk og harselerende
- tone ble slått an i referanseverket"Norge på
En mer aktivistisk - dog noe harselerende
terskelen"(2000):
midt i Oslo, men slik kan detjo ikke fortsette!Gjennomhele det 20. århundre
"Grei parkeringsplass
på utbyggingsivrigeliebhabere,som har lansertstadignye pompøse_
klødd
i
fingt.tt"
har dei
(.
monumentalprosjekter. . .) ft* du en god id6, så kom deg ut av treverketog inn på banen!Og la
ossikke avspore-avmulighetentil å bebyrdebyenssentrummed endaen gtønnlunge.. ."
Ulike forslag om utbyggingav Tullinløkka har vært debattertmed vekslendeintensitetsiden 1837.
Det har ikkJmanglet på tiske ideer.I artikkelen"Tullinløkken - kulturpolitikkensmare" 13.august
2001 kunnesåledesAftenpostenpresentereen liste med i alt 21 "Forslagtil hva Tullinløkken kan
brukestil".
Det har heller ikke skortetpå ideerav mindre lødig gehalt.Blant de mer ubegavedevar fortellingen
om frosken:
Hele løkka ble i mai 2005 i'lt med en oppblåsbargrønnstruktur,som ble påståttå ligne en frosk, og
som sommerenigiennomble åstedfor utstillingen "Kyss Frosken.Forvandlingenskunst".
Oppblåsbartfiolleri
Nei, dettevar ikke enganghumbug- barefiolleri. Til trossfor initiativtagemes
Provoserende?
forfengeligehåp om det motsatte,vai froskestuntetknapt egnettil å vekke forargedereaksjonerfra et
eller revitalisereen slappkulturdebatt.
antattsnerpetsmåborgerskap
Symbolikkenburdelikevel gi stoff til ettertanke.Her ble vi oppfordrettil å foreta en magisk
handling:
Et kyss - og som ved et trylleslag skulle en eventyrprins,eller i dettetilfellet en ny og vakrere
virkelighet åpenbareseg.Men i virkelighetenvar løpetlagt:

S04303.ece?service:print
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monsteretsom ble etablertfor å rasere
Her skulleNasjonalmuseetfor kunst - dettesammenfusjonerte
Og
her var det svartmagi som gjaldt:
utbyggingsplaner.
Nasjonalgalleriet- å breie segmed sine
Et prima beliggende,om enn litt slitent,byrom med potensialtil å kunne opparbeidestil en frodig
p*k - ja, en urb* oase,skal fflles igfen med betongi skjærendekontrasttil de flankerendeklassiske
dekonstruktivistiske
omskapestil arenafor klåfingredemaktmenneskers
bygningsmassene,
kulturforståelse.
Pjatt gjelder
pjatt som gjelder. Som en av prosjektetsstrategerPå dennearenaener det om-kontekstualisert
daværendestatssekretærYngve Slettholm i Kulttrdepartementet - uttrykte det i Aftenposten 3. mars
2005:
"Utstillinger av visuell kunst er kommunikasjon.Det ligger i kunstutstillingensdynamikk at skifte av
og kontekstkan fremheveulike siderved enkeltkunstensbudskapog forståelse".
sammenhånger
Noe har riktignok skjeddsidenden gang.Med regjeringsskiftethøsten2005 ble samfunnets
kommandohøyderinntatt av folk som ikke var bundetav forgiengerneskulturpolitiske disposisjoner.
lumskeanslagmot Tullinløkka et ansikt - forlot
SuneNordgren- mannensom ga Nasjonalmuseets
baregjort jobben sin, i tråd med det politisk
hadde
arenaenetterå ha fått nok pepper.Men Nordgren
sanksjonertemandat som han haddefatt fra sitt styre.
Noen kursendringhos de virkelig ansvarligeer knapt å spore.GjøkungenNasjonalmuseeter kommet
for å bli, og Tullinløkka står for tur til å bli spist.
"La plassenleve!"
Under overskriften"La plassenleve!" i Aften 14.februari ar kunnejournalist Bjørn Brøymer
fortelle at "Tullinløkka er reddet.Tullinløkka vil ikke bli byggetned". Trolig for godt til å væresant:
Fire dagersenerekommenterteAftenpostenpå lederplassutnevnelsenav ny sjef for Nasjonalmuseet,
krevendebyggeprosjekti Tullinløkka-områdeter den
og fastslo at"åfapå plassNasjonalmuseets
oppgavenfor Allis Helleland.(. . .) I prinsippeter løpet lagt, med en
størsteog mestpressårende
arkitektk-onkunansesom Kulturdepartementetstadig forsikrer er rett rundt hjørnet. Men stadig kastes
det frem nye ideer og forslag som nok beriker debatten,men som ikke akkuratskaperfortgangi
prosessen".
For 100 ar sidenble løkka på vinterstidbrukt som skøytebanefor byensbefolkning.Om sommeren
var her lekeplassfor bam. Nå skal plassentil pers,voldtasog vansiresfor å tilfredsstillekultokratiets
forfengelighet.
Eller har vi fortsatttid til å ta i bruk Fjellvettregelnr. 8 - "Vend i tide, det er ingen skamå snu"?
Skiv utTips en venn
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