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Beskrivelse av masteroppgaven
I samarbeid med Erik Rønneberg gjør jeg mitt diplomarbeid ved NTNU våren 2019.
Utgangspunktet for oppgaven var vår felles fascinasjon for tomme bygninger, lokaler
som av ulike grunner er forlatt. I Oslo står hundrevis av lokaler av tomme, men det
mest bemerkelsesverdige er praktbygninger og store kulturinstitusjoner der det ikke
finnes noen plan for fremtidig bruk.
Parallelt med dette vet vi at kunstfeltet i Oslo er hardt presset. Oslos eksplosive vekst
de siste årene har medført endringer som oppleves som alvorlige for byens kulturliv.
Mens tunge kulturinstitusjoner og kommersielle gallerier får en fremtredende plass i
bybildet, presses kunstproduksjonen og de små kulturaktørene ut av sentrum. De
store kulturinstitusjonene samles i sentrum og i «Fjordbyen», mens kunstnerne og de
ikke-kommersielle kunstnerne spres i byens utkant. Vi tror at det ligger en verdi at
kunstnere kan leve og virke sentralt i byen. For å sitere Ruben Steinum fra Unge
kunstneres samfunn (UKS): «Det er først når man kan leve som kunstner at kunsten
blir fri.» Det er først når man kan leve som kunstner at kunstneryrket kan velges på
bekgrunn av egnethet, innsats og evner fremfor sosial og økonomisk bakgrunn.
Frikunst er et felles eie som fordrer et felles ansvar.
En undersøkelse utført av Telemarksforskning i 2014 viser at en fjerdedel av
kunstnere i Oslo ikke disponerer atelier. UKS anslår at det er behov for 80 000 kvm
med produksjonslokaler for kunstnere i Oslo, i tillegg til gode visningssteder.
Vi har sett på muligheten om å transformere Lokomotivverkstedet i
Middelalderparken til en permanent hall for produksjon og visning av kunst.
Lokomotivverkstedets sentrale beliggenhet kan gi et etterlengtet tilbud og løft til det
uavhengige kunstfeltet.

Studietur London
London er en by som har stått og står overfor de samme utfordringene som Oslo.
Økonomiske og sosiale ulikheter sementeres i byutviklingen. Som Oslo, er
byutviklingen stort sett kommersielt drevet. Dermed blir små kulturinstitusjoner og
kunstnere presset ut av sentrum. Samtidig har London eksempler på steder og
grupper som har klart å stå imot denne utviklingen. En by av Londons størrelse har en
rik kunstscene og følgelig en rekke relevante prosjekter hva angår atelierer, gallerier
og visningsrom.
For oss var det viktig å besøke prosjekter med samme program som vi selv jobber
med. Likevel ønsket vi også å studere arkitektur med andre programmer og annen
bruk. Under følger en liste og en kort beskrivelse av prosjektene vi besøkte på turen.

Prosjekter

Unto This Last
Unto This Last er et verksted som produserer møbler og innredning. Verkstedets
åpne profil innebærer at de er opptatt av å være synlige sentralt i bybildet,
tilgjengelige og kostnadseffektive.

V&A Museum of Childhood av Caruso St John Architects
Museet er et restaureringsprosjekt av en bygning fra 1851. Renovering av gulv og tak,
samt etablering av et nytt inngangsparti var viktige milepæler i prosjektet.

Kontorbesøk hos Assemble
Assemble er et arkitektkontor i London som arbeider på tvers av disipliner som
arkitektur, design og kunst. Under besøket fortalte de om filosofien, som omfatter
sosial og demokratisk arkitektur der brukermedvirkning spiller en sentral rolle.

Blackhorse studios av Assemble
Blackhorse studios er et åpent verksted og arbeidssted for offentligheten. Tilhørende
ligger en kafe og et utendørs formidlingsrom.

Tate Modern av Herzog & de Meuron
Tate Modern er Storbritannias nasjonale museum for moderne kunst. Museet holder
til i den gamle Bankside Power Station, opprinnelig tegnet av Sir Giles Gilbert Scott,
deretter transformert av det sveitsiske arkitektkontoret Herzog & de Meuron i 2000.

British Library av Sir Colin St John Wilson
British Library er et av verdens største bibliotek med over 150 millioner bøker og
objekter. Biblioteket ble tegnet av Sir Colin St John Wilson.

South London Gallery av 6a
Utvidelsen av South London Gallery omfatter nye visningsrom, en kafe, en
kunstnerbolig samt et nytt undervisningslokale.

Sir John Soane's Mueseum
Sir John Soane's Museum er et kulturhistorisk museum i London. I museets samlinger
finnes skisser og modeller av Soanes prosjekter, samt samlinger av malerier,
tegninger og antikviteter.

Maggie’s Centre West London av Rogers Stirk Harbour + Partners
Maggie’s Centre er et møtested og frirom for kreftpasienter. Bygningen er designet for
å gi følelsen av et hjem, snarere enn en institusjon. Dette kommer frem i materialer,
overflater, møblement og bygningens forhold til omgivelsene.

Newport Street Gallery av Caruso St John Architects
Dette private galleriet i Vauxhall er resultatet av en transformasjon av tre
verneverdige industribygninger, som tidligere har vært verksteder for kulissemakere
og malere. I tillegg er det tilført to nye bygninger som henger seg på det eksisterende.

Goldsmith CCA av Assemble
Goldsmith CCA er et offentlig kunstgalleri i et transformert viktoriansk bad.
Bygningen på 1000 kvadratmeter inneholder atelierer, gallerier, kafe og
arbeidslokaler for kuratorer.

