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NORDLYS I ENDEN 
AV TUNNELEN
Arkitektnytt la kursen til Barentshavet for å se hvordan kultur, næring, lokalmiljø 
og global politikk finner felles grobunn under barske klimatiske forhold.

Kirkenes, 6. februar: Gradestokken 
viser 20 minus, og det er ikke akkurat 
iskremvær i Arktis. Like fullt er det 
nettopp en Pin-up jeg får stukket i 
hånda fra kunstneren Kjetil Berge, 
mens han entusiastisk forklarer 
hvordan han kom opp med prosjektet 
«Breaking Ice».

Barents Spektakel har vist seg som 
en svært gunstig arena for denne 
typen kunstprosjekter. Berge forteller 
at han og hans russiske kameramann 
Andrei Kurochkin tok en iskrembil 
som var rigget til for sommerbruk 
og sedat strandliv og satte kursen 

nordover. Ruten ble lagt innom Øst-Europa og 
fortsatte dypt inn i de russiske nordområdene 
før de kom frem til Kirknes. På veien stanset 
de og byttet Lollipop mot prat om været med 
lokalbefolkning de møtte underveis.

– Jeg hørte om hvordan polarisen smelter, og 
bestemte meg for å ta med min egen is nordpå. 
Dette er en redningsaksjon! sier Berge. Mellom 5. og 10. februar var Kirkenes åsted for Barents Spektakel

Det er mange måter å bryte is på. Kunstner Kjetil Berge er mest interessert i den mellommenneskelige varianten.
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Han forklarer at Barents Spektakel har åpne 
grenser som et uttalt mål, og at han ønsker å 
besøke naboene våre og prate litt om været, 
selvfølgelig for å bryte isen. Men med et 
underliggende håp om at dette kan lede til en 
mer allmenn og dyptliggende dialog mellom 
folk i nord.

KULTURpOLITISK cOcKTAIL
– Barents Spektakel kan beskrives som en 
kulturpolitisk cocktail med samtidskunst, 
performance, litteratur, teater, film, seminarer 
og konserter som hovedingrediensene. 
Godt krydret med dagsaktuelle temaer fra 
Barentsregionen og nordområdene som sådan.

Det sier Pikene på Broen, kuratorer og 
arrangører med ansvar for å organisere 
festivalen. De peker på at dette spennet 
mellom realpolitikk og kultur er et virkemiddel 
for å konfrontere oss selv med den kollektive 
fornektelsen av global oppvarming. Formidlet 
fra et sted der menneskeskapte klimaendringer 
virkelig kjennes på kroppen.

Siden oppstarten i 2003 har festivalen 
tiltrukket seg en brokete forsamling av 
kunstnere, journalister, klimaforskere, arkitekter 
og politikere fra inn- og utland. De finner 
sammen på tvers av nasjonalitet og kulturelle 
skiller i dypet av den arktiske vinteren. Når jeg 
snakker med Luba Kuzovnikova, kunstnerisk 
leder for Pikene på Broen, forklarer hun at 
det helt fra starten var en klar idé om at 
dette ikke skulle være en typisk kunst- eller 
musikkfestival.

– Vi hadde lyst til å skape en møteplass hvor 
både kunstnere og forskningsmiljøer, politikere 
og næringslivet, kunne komme og diskutere 
forhold som er av felles interesse og på ulike 
måter knyttet til Barents-regionen.

Kuzovnikova er selv født og oppvokst 
i nordvest-Russland, og opptrer under 
festivitasen som dedikert seremonileder. Hun 
sjøsetter de enkelte aktivitetene, alltid ikledd 
sin karakteristiske pelslue og flygebriller.

– Det er umulig å tallfeste nøyaktig hva 
Barents Spektakel har bidratt med til den 
lokale økonomien. Det vi vet, er at alle hoteller 
og flyginger er over-booket mens festivalen 
pågår. Og at nasjonal og internasjonal presse 
bidrar med massiv dekning, konkluderer hun.

FøDT UT AV DEN KALDE KRIgEN
For drøye 20 år siden var en slik global 
forbrødring utenkelig. Nordområdene 
utgjorde selve frontlinjen i den Kalde Krigen. 
Grensen mellom Norge og det daværende 
Sovjet var hermetisk lukket, området hadde 
en høy konsentrasjon av atomvåpen, og 
forskjellene mellom vest- og østsidene av 
grensen var enorme når det gjaldt vanlige 
folks liv og levnet. På toppen av det hele ble 
Sydvaranger Gruve AS, bedriften Kirkenes var 
bygd rundt, lagt ned på starten av 90-tallet. 

Befolkningstallet sank dramatisk. Men under 
den iskalde overflaten av problemer ulmet det 
et lokalt ønske om forbrødring og samarbeid 
på tvers av grensen.

– Vi la jo merke til at det skjedde ting i 
Russland allerede før Berlin-muren falt i 1989, 
minnes Rune Rafaelsen, generalsekretær i 
Barents-sekretariatet. Han er selv fra Kirkenes 
og har fått føle omveltingene på kroppen. 

– Plutselig kunne vi få visum og krysse 
grensa. Vi følte det alle sammen; det var tøvær 
og noe godt var i ferd med å skje.

I 1993 hadde det gått et år siden den 
nye russiske republikken ble etablert, og 
utenriksministrene fra de nordiske landene 
satte seg ned sammen med EU og russiske 
myndigheter og signerte på Kirkenes-
erklæringen. Dette dokumentet ligger til 
grunn for etableringen av en flernasjonal 
samarbeidssone i Barents-regionen. Dette 
regnes som et vendepunkt i måten å tenke 
utenrikspolitikk på, der lokale myndigheter 
fikk langt større innflytelse.

For å administrere dette samarbeidet ble 
Barents-sekretariatet etablert – en lokalt 
administrert enhet. Kjernevirksomheten er å 

tilrettelegge dialog, kunnskapsutveksling og 
samarbeid mellom Nord-Norge og nordvestre 
Russland. I følge Rafaelsen er Kirkenes nå 
nesten en russisk by i Norge, der naboen i vest 
er en uunnværlig samarbeidspartner i arbeidet 
med å styrke lokal vekst.

på LAg mED LOKALbEFOLKNINgEN
Kuzovnikova forteller at da gruvene stengte for 
godt i 1996, jobbet lokalsamfunnet knallhardt 
for å gjenskape Kirkenes som nettopp en 
ren industriby. En gruppe på fem damer så 
imidlertid mulighetene som fantes etter at 
grensene ble åpnet. De begynte å tenke øst-
vest i stedet for nord-sør, og hadde en klar idé 
om at kunst, kultur og kreativ virksomhet var 
fremtidens næringsveier, også her i nord. De 
bestemte seg for å få sambygdingene sine til å 
bli med på denne tankegangen.

Dette ledet til etableringen av Pikene 
på Broen, og i 2003, ti år etter at Barents-
erklæringen ble underskrevet, kuraterte de en 
utstilling som del av jubileumsmarkeringen der 
kunstnere fra hele regionen bidro.

– Utstillingen var en suksess, og vi spurte oss 
om ikke dette burde bli en årviss tradisjon. Vi 

Kronprins Haakon har tatt turen nordpå. Politikk og kultur går hånd i hånd i Kirkenes.

Festgeneral Luba Kuzovnikova fra Pikene på Broen under åpningen av festivalen som hun tok initiativet til og hjalp 
til å sjøsette for ti år siden. 
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slo oss sammen med Kirkenes Næringshage, og 
samkjørte deres årlige konferanse med Barents 
Spektakelet, sier Kuzovnikova. 

Hun forteller at fokuset her gradvis dreide 
mot norsk-russisk samarbeid, og de som 
besøkte konferansen, ble snart inkludert i selve 
festivalen, noe som gav grobunn for en felles 
forståelse for hvordan kultur og næring kan og 
bør integreres.

– Det er ikke de kjente navnene som er 
viktig for oss, vi vil  ha kunstnere som er 
vare for sosiale og politiske strømninger. 
Utgangspunktet er lokalt hverdagsliv, ikke 
trender på kunstscenen i Oslo eller Stockholm, 
sier kuratoren.

En representant for denne gruppen er Jan 
Gunnar Skjeldsøy, som deltar med prosjektet 
Shoyna Dissected – Chests of Sand. Shoyna 
er en kystlandsby i nordvestrussland der 
industrielt overfiske i etterkrigstiden gjorde at 
hele bebyggelsen ble dekket av sand.

– Poenget er, forklarer Skjeldsøy, å vise til 
at samfunnets fysiske endringer oppstår som 
direkte konsekvens av globale prosesser som 
griper direkte inn i lokale forhold.

I sitt arbeid bruker han modeller og store 

tegninger som et verktøy for å undersøke 
og dokumentere muligheter for et nytt 
liv i et miljø preget av stadig skiftende 
sandformasjoner. Samtidig driver han 
Barents Habitat, en midlertidig forlengelse 
av arkitektkontoret Stiv Kuling. Han ønsker 
publikum velkommen både for å se på arbeidet 
og som deltagere i diskusjonen rundt.

DET gLObALE pERSpEKTIVET
En sentral suksessfaktor for festivalen er 
arrangørens evne til å se det lokale i en bred, 
geopolitisk kontekst. Slik klarer de å gjøre 
Kirkenes til viktig destinasjon for en hel 
verden. En holdning som smitter over på 
politikere og næringslivsledere.

Når det er sagt, har jo virkelig denne byen 
helt nord i verden en unik konkurransefordel 
i kraft av den spektakulære lokaliseringen 
og det arktiske landskapet. Samtidig er det 
mange forhold som er overførbare til andre 
norske småbyer når det gjelder en balansert og  
progressiv næringsutvikling.

– Vi ville aldri påstått at Kirkenes har blitt 
et godt sted å bo fordi vi har gjort en slik 
framifrå jobb med kunst og kultur. Nei, det 

handler om en annen type utvikling, hevder 
Kuzovnikova.

Hun peker på et mangfold av næringsveier, 
der tradisjonell verftsindustri og nye 
kunnskapsnæringer sammen skaper grunnlag 
for vekst. Det viktige er at helheten ivaretas og 
fokus ligger på langsiktig samarbeid.

– I et europeisk perspektiv er dette ekstra 
interessant, fordi det er nettopp de problemene 
man sliter med på kontinentet nå. Tradisjonell 
industri flyttes til lavkostnadsland i Øst-Europa 
eller Asia. Vi viser at denne utviklingen kan 
nyanseres og balanseres, sier hun.

Hun konkluderer med at kunst og kultur 
ikke er hovedgrunnen til at Kirkenes i dag 
opplever økonomisk og sosial fremgang, 
men at holdningen Barents Spektakel tuftes 
på, er en helt avgjørende forutsetning, der 
det å skape forståelse på tvers av geografiske 
skillelinjer og skape en felles plattform gir 
grunnlaget for all videre virksomhet. Til 
syvende og sist er det det menneskelige møtet 
som ligger til grunn for all fremgang. Slik det 
foregår i sin mest grunnleggende form der folk 
spiser is og prater om været. ▪

Oversatt til norsk av GB

Jan Gunnar Skjeldsøy fra arkitektkontoret Stiv Kuling.

Annet klima, andre knallerter.

Kjetil Berge byr på forfriskninger.

Festivalen i Kirkenes etterstreber en helt spesiell blanding av lokalt fokus og global tilnærming.

“
Barents Spektakel kan beskrives som en kulturpolitisk cocktail 
med samtidskunst, performance, litteratur, teater, film, seminarer 
og konserter som hovedingrediensene. 


