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UTSIDEN

I spalten Utsiden utfordrer Byggeindustrien en rekke tydelige samfunnsstemmer som ikke har sitt daglige virke i byggenæringen til å skrive om temaer 
som berører bygg og anlegg. I denne utgaven er det kunstneren Eivind Seljeseth som deler sine tanker om byggenæringen – sett fra utsiden.

Hva er et kulturbygg og hva kan det være?

Et kulturhus der  
ingenting kan skje

smykker av noen bygninger med vakre fasader, 
kafeer med flott utsikt, multifunksjonelle rom, gode 
akustiske lytteforhold og kreative planløsninger. De 
kalles signalbygg, og får navn som Kilden, Spiren, 
Bølgen, Stormen, Plassen og så videre. Med tydelige 
signaler om at dette er bygg der verdier skal skapes, 
nye tanker skal tenkes og der virkeligheten skal få 
utvides. Vi er interesserte i å forstå mer om hvordan 
dette ser ut til å virke i de ulike sammenhengene 

disse husene ble bygget. Går det an å fortsette 
å tenke visjonært og fremoverrettet om hva 
som skal spire ved kildene, storme over 
møteplassene, bølge gjennom byggene og 
ut i menneskene som de er bygget for?

Kritikk og spørsmål
AV HISTORISK GRUNN kan leses som en 
kritikk av de strukturelle, politiske rammene 
kulturhus drives under og hvilke økonomiske 

krav finansieringen av byggene har etterlatt 
seg i denne driften. Det kan også ses på som 

spørsmål ved tanken om å «samle all kunst og 
kultur under samme tak», som en slags «kulturuke» 
av vår tid. Og det er det kanskje også. Både en 
kritikk og et spørsmålstegn. Men bak det ligger en 
sterk vilje om å presentere et kunstprosjekt til et 
demografisk bredt og geografisk spredt publikum.

Fremtidens kulturhus
I forbindelse med en oppsummerende ny-premiere 
av forestillingen og fotoutstilling fra prosjektet ved 
Dansens Hus, Oslo i Oktober, arrangerer vi et 
dagsseminar vi har kalt «Fremtidens kulturhus» 14. 
oktober. 

Her får vi med oss byplanleggere, kulturhu-
sledere, kuratorer og kunstnere til å tenke sammen 
med oss om hvilke muligheter som kan ligge i 
husene som allerede er bygget og hvordan bygg 
for kunst og kultur kan se ut i fremtiden. 

I prosjektet AV HISTORISK GRUNN har koreografene 
Ingeleiv Berstad, Kristin Ryg Helgebostad og 
undertegnede undersøkt forholdet mellom forestill-
inger som aldri ble noe av og kulturhus som har 
blitt realisert. 

Vi har besøkt 15 nybygde kulturhus med vårt 
eget, midlertidige kulturhus som vi har plassert 
på utsiden av byggenes fire vegger. Vårt hus er et 
mykt og reflekterende byggverk, der lyd og andre 
forstyrrelser fra omverden lett får påvirke det som 
skjer på innsiden. Der inne har vi vist forestill-
ingen med samme navn som er en samling 
av urealiserte koreografiske kunstverk, holdt 
i live av oss, uten å bli realisert.

En lite flate og et par skjøteledninger
Det valgte utenforskapet grunner i flere 
tanker og ideer. En av disse var en strategi 
om at vi ved å ikke benytte oss av husenes 
scenerom (som kanskje ville vært det mest 
naturlige, vi er tross alt scenekunstnere) ville 
få mulighet til å få presentert forestillingen flere 
steder. 

Alt vi trengte var en flate på 6 x 9 meter og et 
par skjøteledninger. Vi ville ikke konkurrere med 
kinovisninger, konserter, seminarer, eventer osv. 
Mange kulturhus har strenge krav til økonomisk 
inntjening og er avhengige av stabile leieinntekter 
fra salene sine. Så ved å ikke oppta disse 
rommene, kunne de fortsatt være tilgjengelige for 
kommersielle leietakere som kan betale mye bedre 
penger enn det vi kunne ha gjort med et uavhengig 
kunstprosjekt. 

Samtidig fikk vi være med i kulturhusenes program, 
og husene ville kunne presentere en dansefore- 
stilling for sitt publikum uten å løpe en for stor 
økonomisk risiko. En vinn-vinn situasjon!  

De nye kulturhusene
Vi har de siste årene sett en voldsom utbygging 
av kulturhus i dette landet. Mange flotte, nærmest 

EIVIND SELJESETH

Eivind Seljeseth arbeider 
som danser og koreograf 

med base i Oslo og et 
nasjonalt og internasjonalt 

arbeidsfelt. Seljeseth er 
utdannet fra Skolen for 
Samtidsdans og Kunst- 
høgskolen i Oslo (MA i 

koreografi). 
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SIKAHYFLEX-250 FACADE

BEST I KLASSEN?

SikaHyflex®-250 Facade
SikaHyflex®-250 Facade er basert på Sika i-Cure® teknologi. Denne nye 
fuktighetsherdende teknologien og de nyeste produksjonsmetoder sikrer 
fremstillingen av fugemasser med de beste egenskaper.

• Bevegelseskapasitet +100/-50% (ASTM C 719)
• Oppfyller ISO 11600 F 25 LM
• Oppfyller EN 15651-1, klasse 25 LM
• Oppfyller ASTM C 920, klasse 100/50
• Oppfyller EMICODE EC 1PLUS R, meget lav emisjon
• Testet for brannmotstand og klassifisert ifølge EN 13501-2
• Misfarger ikke naturstein
• Løsemiddelfri

Les mer på hjemmesidene www.sika.no
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