
Foran Erling Viksjøs regjeringsbygning 
i hjertet av Oslo står et busskur som ikke len-
ger er et busskur, men et kunstverk. 27. juni 
2013 fikk nemlig den libanesiske kunstneren 
Ahmad Ghossein flyttet VG-monteren som 
inneholdt avissidene fra den skjebnesvangre 
datoen 22. juli 2011, over på den andre siden 
av gaten og montert inn i innretningen som 
inntil den dagen hadde fungert som busstopp, 
men siden stått ubrukt. Et intervju med «pop-
kometen Gabrielle Leithaug» er slått opp, og 
en annen VG-sak slår i tittelen fast at «Ja, vi el-
sker luksuscamping». Her kan man stadig lese 
om Rupert Murdochs «tigerkvinne» og «Ap-
prinser i EU-kamp». At monterens ene side ble 
rammet av Anders Behring Breiviks angrep på 
en måte som fikk glasset til å dele seg opp i et 
enormt antall små biter, hindrer ikke arti-
klene i stadig å være mulige å tyde.

På en tekstplakat påpeker Ghossein at ny-
hetene nå er diskvalifisert – av hendelsene 
som «skulle utfolde seg kun få timer se-
nere». Men slik kunstneren ser det, har 
«dette objektet korrigert sin falske rapport»: 

«Monterens knuste ansikt minner om en 
sannhet som ikke kan fornektes.» Kunst i 
Offentlige Rom (KORO), som står bak pro-
sjektet, skriver på sin side at «tanken er at 
det fysiske sporet, eller avtrykket, etter angre-
pene ikke skal gå tapt for ettertiden».

Nå har arbeidet som kunstneren kalte «Re-
locating the past: ruins for the future», fått 
plass i «Out of Time, Out of Place. Public Art 
(Now)», en ny bok om kunst i offentlige rom. 
Utgivelsens redaktør er Claire Doherty, en 
britisk kurator som har lang internasjonal 
erfaring fra denne delen av kunstfeltet. Om 
Ghosseins verk, som i boken interessant nok 
har skiftet navn til «Recalling the past: ru-
ins for the future», heter det at «det står som 
et testamente over livets uforutsigbarhet og 
fremtidens uvisshet».

 
KJØRETUR. Også arbeidets fremtid er usik-
ker: Hva dets rolle blir i et nytt regjeringskvar-
tal, er uklart. Dersom det fjernes, er det i tråd 
med mange av prosjektene Doherty har inklu-
dert i boken. Enten de består av samtaler un-
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der en kjøretur gjennom USA (Jeremy Deller), 
en provisorisk bygning som brennes ned  
(Alfredo Jaar), eller en sang fremført av hundre 
musikere på ulike steder i London i løpet av én 
uke (Ruth Ewan), er de ikke primært fysiske 
objekter som er kommet for å bli. Boken utfor-
drer nemlig den gjenstridige oppfatningen av 
«offentlig» kunst som skulpturer (gjerne av 
menn) og minnesmerker (gjerne knyttet til 
kriger) som forblir på ett sted til evig tid.

De fleste av de 40 samtidskunstprosjek-
tene i boken har ikke bare et annet forhold 
til tid enn tradisjonelle utsmykninger. De 
har også en tydeligere politisk og kritisk di-
mensjon. Til felles har de dessuten en sterk 
bevissthet om sammenhengene de inngår i – 
om stedet. Mange av dem er altså hendelser 
eller prosesser i større grad enn gjenstander, 
og flere av dem pågår stadig. 

Doherty nevner denne kunstens særlige 
evne til å tematisere kommersielle interes-
sers angrep på fellesrommet og svake grup-
pers usynlighet i den samme offentligheten. 
Men hun uttrykker samtidig skuffelse over 
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 PÅ VEIEN. Kunstne-
ren Jeremy Deller brukte i 
2009 tre uker på å krysse 
USA med denne lasten. 
Underveis snakket han og 
en gruppe eksperter med 
folk de møtte, om kon-
flikten bilvraket vitnet 
om. Kunstverket het «It Is 
What It Is: Conversations 
About Iraq».

 MINNEORD. VG-si-
dene fra 22. juli 2011 ble i 
2013 flyttet over gaten. Der 
er de blitt del av Ahmad 
Ghosseins kunstverk «Re-
calling the Past».

at kunst i offentlige rom stadig innehar rol-
len «enten som den uinviterte gjesten eller 
som underholdning for massene».

Interessant nok er prosjekter utført i 
Norge, til dels også av norske kunstnere, på-
fallende godt representert i boken, trolig i 
noen grad takket være at den norske kurato-
ren Per Gunnar Eeg-Tverbakk har bidratt til 
den. Søssa Jørgensens og Geir Tore Holms 
langvarige og sosialt orienterte «Sørfinnset 
skole/the nord land»-verk, som også den 
kjente thailandske kunstneren Rirkrit Tira-
vanija har vært involvert i, omtales. Alex 
Hartleys «Nowhereisland» er dessuten med: 
Briten oppdaget en «ny» øy ved Svalbard i 
2004 og fikk tillatelse til å frakte den med seg 
til England. Under båtturen utropte han øya 
til en ny stat og inviterte alle til å bli borgere 
av den, et tilbud mer enn 23.000 mennesker 
takket ja til på internett.

Også Futurefarmers, som under tittelen 
«Flatbread Society» gjennom flere år har ar-
beidet med å få på plass en bakerovn og en 
kornåker i Bjørvika, er med. Det samme er 

skotske Katie Patersons fascinerende «Fu-
ture Library»: Stadig nye forfattere skal 
skrive stadig nye tekster som ingen får lese 
før i 2114. Tekstene skal oppbevares i det nye 
Deichmanske-bygget i Oslo, og de fremti-
dige trykksakene skal baseres på 1000 trær 
som ble plantet i Nordmarka i 2014.

 
NORDSTJERNER. I motsetning til disse pro-
sjektene er polske Aleksandra Mirs «Narvik 
Superstars»-verk aldri blitt realisert. I 2004 
foreslo kunstneren at de neste tusen barna 
som ble født i Narvik, skulle få hver sin 
stjerne i bakken ved byens havn, på en «Nar-
vik Walk of Fame» modellert etter den ver-
densberømte attraksjonen i Hollywood. «Det 
ble forutsagt at arbeidet ville påvirke Narviks 
befolkning – at kvinner ville komme dit for å 
føde, slik at barnet deres ville få en stjerne», 
heter det i boken. Men budsjettkutt gjorde at 
det ble med spådommen. Heller ikke svenske 
Jonas Dahlbergs omstridte 22. juli-monu-
ment, «Memory Wound», nok et «norsk» pro-
sjekt som er inkludert, er foreløpig realisert.

At Eeg-Tverbakk er bidragsyter, er ikke 
unaturlig – flere av arbeidene som omtales, 
har han vært involvert i. Men fordi han som 
prosjektets leder nylig offentliggjorde doku-
mentet «Oslo Pilot», et forprosjekt til det som 
skal bli en biennale for kunst i offentlige rom 
i hovedstaden, er det særlig interessant. 
Nettopp spørsmål om tid står i sentrum av 
«Oslo Pilot», spørsmål som har mye til felles 
med dem Doherty-boken stiller. Så vel den 
sterke bevisstheten om kunstens rammer 
som det kritiske samfunnsengasjementet og 
den mindre objektorienterte verksforståelsen 
som ligger til grunn for Oslo Pilot, er også 
gjenkjennelig. På 2010-tallskunstens vis er 
forprosjektet omfattende og utpreget tverres-
tetisk: Både kunstnere, lyrikere, arkitekter 
og byplanleggere skal bidra, og resultatene 
vil komme i høyst ulike former – seminarer, 
magasiner, mer tradisjonelle kunstverk og 
det tidstypiske arkivet og «forskningen» som 
skal fylle det. Hvordan Oslo Pilot og bienna-
len vil arbeide med – og påvirke – hovedsta-
den, blir spennende å følge. d2

Kunst i offentlige rom er mer enn skulpturer 
og minnesmerker i dyre materialer. En ny 
bok viser frem inngrep av en annen og min-
dre varig karakter, også fra Norge.
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