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Den mangfoldige kampanjen for at de 
såkalt papirløse flyktningene, eller de 
såkalte returnekterne, og særlig deres 
barn skal få opphold i Norge har hatt 
bred støtte også fra kunstere, og mer vil 
det bli fra 10. april når Andrea Lange gjør 
Kunsthall Oslo om til et Atelier Populaire. 
Begrepet stammer fra Paris i 1968 da 
studentene okkuperte Kunstakademiet og 
lagde workshop med politiske allmøter 
som utmeislet paroler. Og om natten ble 
silketrykkverkstedet brukt til produksjon 
av plakater. 
 Som alltid vil vi tillate oss å spørre den 
påstått politiske kunsten: Blir det annet 
enn geberder? Men først mer om Atelier 
Populaire i Oslo anno 2012: 
 – Det blir en møteplass og et verksted 
for alle som vil bidra til å endre norsk 
flyktningepolitikk, sier Andrea Lange. 
 Hun har invitert bredt: Flyktninger 
selv, kunstnere, aksjonister og organisa-
sjoner, fagfolk, engasjerte mennesker i 
det hele tatt, og publikum fra gaten, som 
i dette tilfelle er perrongen, for Kunsthall 
Oslo ligger langs østfoldbanen på Oslo S, 
i «barcode»-rekken. Palestinerleiren ved 
Kulurkirken Jakob er invitert med som 
vertskap for verkstedet.
 Kunstnerne Johanna Zwaig og Marius 
von der Fehr har et annet sted i byen et 
asylpolitisk kunstprosjekt gående basert 
på ideen om «åpent akademi» og har 
samarbeidet med Lange. Selv har Andrea 
Lange siden verket Flyktningesamtaler fra 
1998 arbeidet med samme tema. For to år 
siden fikk hun innpass i reklameselskape-
nes søyler med plakatene: No one is illegal, 
utplassert blant annet på Gardermoen. 
 – Vil også arbeidene fra Kunsthall Oslo bli 
brukt til å kle byen neste dag?
 – Det avgjør vi når vi er i gang, men 
internett er selvfølgelig like naturlig å 
bruke som plakater, sier Lange og minner 
om hvor effektiv kampanjen for asylbarna 
har vært, og er, i sosiale medier. 

Kake fra Ap. Mohammed Ganam er en 
av dem som har bodd i, og jobbet ut fra, 
palestinerleiren i Oslo. Ganam er talsper-
son for leiren, han møter oss typisk nok 
med et nettbrett i hånden og lister opp 
hvilke kunstarrangementer palestinerlei-
ren har vært med på i vinter. 
 – Jeg var med på adventsamtaler ved 
Henie Onstad kunstsenter og i Papirløse 
fortellinger på Nationaltheatret før jul, og 
dessuten i arrangementer på Litteraturhu-
set og på musikkscenen Blå, sier Ganam. 
 Hensikten er høyst aktverdig, men har 
slike ting noen virkning? Man spør seg 
om ikke kunstnere har overdreven tro på 
effekten av sitt engasjement og egentlig 
kaster blår i øynene på folk som er i van-
skeligheter. It would be nice to do something 
political var den kanskje syrlige tittelen 
på installasjonen til duoen Goksøyr 

og Martens i Venezia i 2007, hvor en 
svart mann vasket boards med bilde av 
kunstnerne. 
 – Nordmenn er svært sky og ikke så 
lett å komme i kontakt med, sier Ganam. 
– Og demonstrasjoner foran Stortinget er 
det nesten daglig. For oss har samarbeidet 
med kunstnere vært en måte å komme ut 
av den politiske sirkelen på. Og jeg tror 
det engasjementet som vi har sett også 
gjennom medienes dekning i vinter kan 
gjøre at politikere også reorienterer seg, 
sier palestineren og forteller at mannen 
som akkurat kom 
innom leiren med en 
sjokoladekake jobber 
i Arbeiderpartiet, 
hvor slaget om asyl-
politikken jo nå står. 
Selv kommer Ganam 
fra Gaza og har arbei-
det i den palestinske 
administrasjonen. 
Politisk uenighet 
med Hamas førte til 
fengselsopphold og 
han har brukne ben i 
kroppen etter tortur. 
Han mener norske 
myndigheter tar feil 
når de hevder at det 
er trygt for ham å 
reise tilbake. 
 – Det er ikke sånn 
at vi drar palestiner-
leiren inn i kunsthal-
len for å vise dem 
frem, sier Andrea 
Lange. – De skal fort-
sette arbeidet derfra, 
som det informa-
sjonssenteret denne 
leiren jo faktisk er. 

Til rådhuset. Lange, 
som selv har status 
som «artist in 
residence» i pales-
tinerleiren, mener 
samarbeidet mellom 
kunstere, aktivister 
og aslylsøkere skaper 
en bredere front. 
 – Det er oftest 
vanntette skott mel-
lom aktivister og det 
meste av kunsten. 
Jeg er blitt utålmodig 
og vil at kunstere skal 
jobbe sammen med 
aktivistene. Og hva 
kunst angår så er det 
slik at all kunst i prin-
sippet peker på noe. 
Og i dette å få folk til 
å se en vei ligger det 
alltid et valg som har 
både estetikk, etikk 
og politikk i seg. 
 – Dermed – kunne 

man tenke seg – ville interessante kunstnere 
også gå inn i grensedragernes vanskelige valg. 
Også statsministerens posisjon kan forsvares 
etisk. Noen kastes ut for at andre som etter 
sigende har det verre, skal få komme og bli. 
 –  Nå måler du lidelse opp mot 
hverandre, og det synes jeg er en feil 
innfallsvinkel. Hvem er vi til å si at tusen 
flyktninger er fint å få hit, mens ti tusen 
er umulig? Jeg ønsker ikke å leve i et 
samfunn som tenker på den måten og 
vil blant annet gjøre oppmerksom på 
at privilegiene vi som bor i dette landet 
har, er bygget på noen konstruksjoner og 

noen tilfeldigheter, som nasjonalstaten og 
oljefunnene. 
 – Ville du selv hatt åpne grenser? 
 – Det spørsmålet nagler oss til en håp-
løs posisjon. Det er så mye vi kan endre 
før vi kommer så langt at spørsmålet ditt 
overhodet er aktuelt, sier Andrea Lang.
 Sammen med Mohammed Ganam 
skal hun neste dag i et møte i Oslo Råd-
hus. Palestinerleiren, som har eksistert et 
år, fjernes fra Kulturkirken Jacob 6. april 
etter pålegg fra Oslo kommune, og arbei-
det fortsetter fra et annet sted. 

Asylpolitisk kunst: Andrea Lange (til venstre), Johanna Zwaig og Marius von der Fehr (til høyre) jobber alle 
med asylpolitiske kunstprosjekter. Mohammed Ganam (forrerst) er talsperson for palestinerleiren i Oslo og 
sammarbeider med Lange i prosjektet Atelier Populaire.

Folkets atelier
Kunstere har vært mer enn vanlig involvert i  
kampanjene for en annen asylpolitikk. Og det  
fortsetter i nye former over påske. 
Håkon Gundersen 
Siv Dolmen (foto)
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