
“Vi ønsker at toppetasjen
skal romme svarene på
vår tids utfordringer, håp
og fel les ansvarsfølelse. ”

Direkte oversatt kan man lese
The Beacon som Fyrtårnet
- et holdepunkt for å navigere
rundt hindringer, frem ti l en
trygg havn. BG1 4B er en
bygning som vi l være godt
synl ig for veldig mange i
Oslo. Det er nettopp dette
fyrtårnet for en opplyst
fremtid som vi ser for oss
at The Beacon skal være.
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Fokus: Eksistensiel l risiko der hendelser som truer
individet el ler forårsaker sivi l isasjonens
utryddelse, permanent og drastisk begrenser
menneskehetens fremtid og samfunnet sl ik vi
kjenner det i dag. Det kan være potensiel le
katastrofer, forårsaket av mennesket selv,
gjennom f.eks. industriel l og teknologisk utvikl ing,
pol i tikk og global styring, ikke-bærekraftig
landbruk og fei l fordel ing av ressurser.

Vi ser for oss at hyperaktuel le problemsti l l inger
belyses og diskuteres av eksperter og publ ikum.
Vi vi l finne små og store løsninger. Disse Beacon
talksene vi l foregå på Beacon Scene & Studio,
formidlet videre gjennom flere kanaler - med
fremtidens teknologi !

Kunstscenen i Oslo har i mange år
vært kjent for sitt progressive og
engasjerte mi l jø av kunstnere og deres
støttespi l lere. Som mange andre steder,
representerer nettopp gal leriene ofte
tid l ig gentri fisering av byen.

Nå ser man at gal leriene utfordres og
presses på flere fronter. Det er utvi lsomt
en kombinasjon av urban fortetting,
etablering av flere gigantiske insti tusjoner
med privat og pol i tisk støtte i Oslo (bl .a.
Munchmuseet og Nasjonalmuseet), ul ike
økonomiske forhold, samt et forflatet
massemedia. Sl ik skapes vanskel ige
forhold for mindre insti tusjoner som
gjerne er forbundet med fagspesifikke
organisasjoner og et spesial isert uttrykk.

Vår tanke er at vi ti l rettelegger arkitektur
og fasi l i teter for å ti lby en gruppe inviterte
gal lerier plass for en 1 0-års periode, mot
at de beholder gratis adgang og ut-
videde åpningstider. Sl ik sett vi l det være
mul ig for interessante, kunstneriske opp-
levelser for et bredt publ ikum over en
lenger periode, dag og kveld.

Eksempler på sl ike organisasjoner er
UKS, Fotogal leriet, Gal leri RAM, LNM,
Tegnerforbundet og Grafi l l . I ti l legg vi l vi
selv organisere et åpent prosjektrom.

Denne delen av The Beacon vi l fokusere
på aktuel le problemsti l l inger, forskning og
løsninger med tanke på kl ima og mil jø, i
ti l legg ti l å ti lpasse seg viktige hendelser
el ler tematikk i samfunnet.

I praksis vi l dette inkludere mange typer
teknologiske instal lasjoner, prototyper og
eksperimenter med publ ikums mul ighet for
interaksjon.

Beacon Eco Lab vi l ha egen insektfarm og

insektbar Her får man hele økosystemet

og sirkelen fra innsektegg ti l mat man kan

få smake på, enten som snacks el ler egne

retter. Her vi l al t matavfal l og annet være

ful l t synl ig resirkulerbart i eget anlegg som

en del av hele Beacon Eco Lab

økosystem.

Etasjens toaletter inkluderes som en del av
Beacon Shitbreak på permanent basis.
Her presenteres ul ike typer toalett-
løsninger fra forskjel l ige kulturer. De
representerer viktigheten av noe vi tar for
gitt i Vesten.




