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Kampen Kunstbarnehage og
Galleri Bastian i samme lokaler nr 5 - 2006, s 10

Tekst og foto Ktistin Aasgaard

FORM besøker Kampen Kunstbarnehage i Oslo som drives i flerbruk med Galleri Bastian.
Kristine Blikstad som er styrer i barnehagen, viser oss lokalene som deles med galleriet
Her beveger barna seg ubesværet og blir så å si ”flasket opp” i kunstmiljøet.

De blir fortrolig med bildene og forholder seg til
dem både med respekt og med en åpen holdning.
Kunsten på veggene gjør noe med dem. Styreren
forteller at de aldri har hatt problemer med at ting
blir ødelagt. Ikke et eneste bilde har gått i gulvet
siden barnehagen åpnet i juni 2005. Barnehagen
har selv benyttet utstillingsområdet til sin egen
høstutstilling.

I denne barnehagen arbeider de gjerne med
prosjekter. Det tas utgangspunkt i barnas egne
interesser når de bestemmer seg for temaene. Ved
innledningen til et prosjekt drar de på tur og
oppsøker objektene som de skal undersøke i sitt
naturlige miljø. Barnehagen har to ”Safaribiler” med
9 seter som gjør det mulig for barn og personale å
komme seg trygt og raskt ut i naturen og på
ekskursjoner. De ser også filmer og henter inn
kunnskap fra biblioteket. Sang og musikk trekkes
inn i stor grad, og hvert eneste prosjekt munner ut i
en utstilling. I Kampen Kunstbarnehage har de
tilsatt en faglærer i Kunst og håndverk. Vi skjønner
at tenkningen som ligger til grunn for det som
foregår, har hentet sin inspirasjon fra Reggio
Emilias kommunale barnehager.

Kampen Kunstbarnehage og Galleri Bastian eies av
Grete Randi Vasrud og Trond Bastiansen.
Sistnevnte har lang praksis som arkitekt. Han
forteller at erfaring og kunnskap fra arkitektpraksis
er nyttig når han selv fotograferer. Som fotograf er
han opptatt av rom. En arkitekt må vite mye om
mennesker, om proporsjoner og om hva som har
betydning når man beveger seg fra et rom til et
annet.
- Galleri og barnehage er ideelt for flerbruk, sier
Bastiansen. Mens barnehagen holder åpent på
dagtid, benyttes lokalet til galleri på kveldstid og i
helgene. Bygningen er i seg selv svært
sjarmerende, og både utforming og navn gir
assosiasjoner til Kardemomme by. Trond
Bastiansen forteller at hans bestefar, som var
sogneprest i Kampen menighet, var rollefigur for
politimester Bastian. Thorbjørn Egner vokste opp
på Kampen og samlet mange inntrykk fra dette
strøket.

Styrer i Kampen Kunstbarnehage, Kristine Blikstad
og barna former plastelina. De snakker om
eventyret Reveenka.

Galleri Bastian. I bakgrunnen er Kampen kirke.

Safaribil med ni barneseter.
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Mer informasjon om barnehagen:
http://kampen.barnehage.no

Kristine Blikstad i galleriet.

Les om fotograf Karen Marie Kleiv, utstilling i Galleri Bastian
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