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Kommersielle virkemidler i det offentlige rom:

– tilbake til 80 tallet?

Skilt og reklame i det offentlige rom har de siste årene mest dreid seg om
indignasjon og moral, for eksempel Oslo kommunes «reklametårn». Kan noen huske
sist kommersielle virkemidler vakte allmenn begeistring og ble ansett som en positiv,
kulturell begivenhet som påkalte medienes oppmerksomhet?
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For omtrent ti år siden foregikk
det en maktkamp mellom
bygningsmyndighetene og de store
butikk-kjedene (REMA, RIMI, 7TEKST:
eleven og andre). Hovedproblemet
var mengden av skilt, størrelsene,
bruk av plateskilt og skiltbånd, enkel
materialbruk og glorete farver. Særlig
7-eleven utmerket seg med uhemmet
bruk av plater, bånd, lys og sterke farver
i en uheldig kombinasjon.
Etter flere års «kriging» med PBE i
Oslo innså 7-eleven at noe måtte gjøres,
og i samarbeid med GRID Strategisk
Design, og Euro’sign ble det utarbeidet
et nytt skiltprogram som beholdt farvene, men
reduserte mengden av og størrelsen på skiltene,
samtidig som kvaliteten ble hevet. Man kunne få
inntrykk av at verden gikk fremover.

Fra håp til fortvilelse?
De siste månedene har vi vært vitner til at
en rekke av YX-stasjonene er blitt overtatt
av Shell og omprofilert med Shells standard
profileringselementer fra nittitallet. I sin tid
lovprist som «corporate identity of the future»

– og nå må man vel bare gi designerne rett i dette?
Overgangen er påfallende med enorme lysorgler
og påtrengende, intense og glorete farver. Én
markedsføringsfilosofi overtas og slukes av en
annen med diametralt motsatt uttrykk, fra «less is
more» til «more is not enough».

som hjemmel for avslagene den gang.
I den mellomliggende perioden har også bystyret
gang på gang uttalt at det er politisk vilje til å «dra
til reklameskruen» (Aften 25/8-2008). Har så
etaten ikke fått dette med seg?

Historieløst

Kommersielle virkemidler i det offentlige rom har
sjelden vært et prioritert fagområde for arkitekter:
Etter at arkitekten har forlatt byggeplassen,
overlates det til kommersielle krefter å fullføre
verket.
Glasuren – skilt og reklame – det som ofte
oppleves som de mest synlige elementene i det
offentlige rom, danderes og forvaltes av aktører
med manglende arkitektfaglig kompetanse, og en
helt annen agenda enn å ta vare på og pleie det
offentlige roms estetikk.
Eksemplet over er valgt med omhu fordi
prosessen pågår og er følgelig høyaktuell, og
sporene er egnet til å utfordre arkitekter til å ta
stilling til om ikke de også bør og kan engasjere
seg med de kommersielle virkemidlene i våre byog landskapsrom.
Eller spiller estetikk i det offentlige rom ikke
lenger noen rolle? ▪

I tillegg er butikkdelen overtatt av 7-eleven – med
å vende tilbake til de glade 80-årene med billigste
sort lyskasser og uhemmet bruk av sterke farver
og lys!
Denne sammensmeltingen av de mest glorete
virkemidlene fra to av de verste aktørene fra midt
på nittitallet skaper i disse dager en syntese av alt
mange kommuner for ti år siden ønsket å bli kvitt,
men nå godkjent av PBE i Oslo.
Dette er uforståelig, særlig tatt i betraktning
at Oslo kommune lenge har arbeidet med en plan
for å begrense mengden av og høyne kvaliteten på
kommersielle virkemidler. Det er oppsiktsvekkende
og historieløst at etaten hevder at den ikke har
hatt hjemmel til å avslå søknadene, mens den for
mindre enn 15 år siden faktisk hadde til rådighet
den samme loven, de samme vedtektene og
retningslinjene den har i dag – og benyttet disse

Noe for arkitekter også?

