
Arkitektfirmaet Kima arkitektur AS og eiendomsfirmaet Infill 
har markert seg med innovativ og urban byarkitektur med ny-
bygget på den inneklemte tomten mellom to bygårder midt i 
Oslo by. Kunstanmelder Lotte Sandberg i Aftenposten er blant 
de som har latt seg begeistre av den stilrene boligblokken i kob-
ber og betong, oppført på den umulige tomten med takterrasse 
på toppen og vindusgalleri på gateplan.

Infill eiendomsutvikling er et datterselskap i Aspelin Ramm 
Eiendom AS. 

– Infill ønsker å skape mer særpreg i Oslo by, og gjøre inne-
klemte tomter om til små smykker i bybildet med moderne ar-
kitektur, sier daglig leder i Galleri Infill, Cecilie Tyri Holt.

Gjennom urban byarkitektur som byr på det lille ekstra, vil Infill 
berike folks hverdag midt i travelheten, på vei til og fra et sted i Oslo. 
I mange år ble den lille tomten i Parkveien 5 benyttet til parkerings-
plass. Nå står et boligbygg og et galleri på tomten, kilt inn i en nisje 
som er 28 meter dyp. I London og New York er byens mange smutt-
hull for lengst sporet opp for å gi plass til nye bygg, som kan gi boli-
ger, næringslokaler eller kontorplass til flere.

– Et lite ekstra hull er blitt til Galleri Infill, som alle får lett 
adgang til, uten å gå inn en dør, sier Tyri Holt.

En enkel kalkyle utført av eiendomsutvikleren antar at det 
vil ferdes minst en million mennesker forbi vindusgalleriet per 
år, til fots, i bil og på trikken. Så høye besøkstall er det få andre 
gallerier som oppnår, selv om det her er snakk om et litt annet 
gallerikonsept enn et tradisjonelt galleri. 

– Galleri Infill skal profilere norsk og internasjonal samtids-
kunst. Kongerikets minste galleri ønsker også å vise frem de-
sign og arkitektur på sikt, sier Tyri Holt. 

Vil skape engasjement
– Asbjørn Kessel Brandsnes designet vår første utstilling som 
passet perfekt inn i det litt over en meter dype galleriet. 
Brandsnes installasjonsverk bestod av 12 trestammer og 16 fu-
glekasser i tre. Alle fuglekassene ble solgt. De fleste likte det de 
så, bortsett fra en av naboene som ble direkte forbannet, fortel-
ler Cecilie Tyri Holt.

– Vedkommende klistret opp et brev på vinduet, skrevet på 
et gammeldags brevpapir. Klageren likte ikke skjellsordene 
som var risset inn på fuglekassene. Griseprat hører ikke hjem-
me noe sted var avsenders klare melding. Kunstneren selv har 
hentet inspirasjon til kunstverket fra det gamle barnerimet Sticks 
& stones, may break my bones / But words will never hurt me. 

– Noen bærer på negative ord, som sitter fast i deres indre 
gjennom hele livet. Ordet har ofte større kraft enn fysiske 
handlinger. Det var blant annet dette Brandsnes ville reflektere 
over i sin utstilling, presiserer Tyri Holt. Selv om ikke alle liker 
kunsten vi stiller ut, setter vi stor pris på engasjement, sier gal-
leristen. Og vi tåler litt bråk.

Når KUNST besøker vindusgalleriet, er det en ny aktør som 
stiller ut. Kunstneren Johannes Høie (1981) profileres nå med 
et spektakulært sort-hvitt oljemaleri som illustrerer et tre som 

I et nybygg på fem etasjer kilt inn på 
en smal tomt på syv meter, i Parkveien 
5, var det litt plass til overs ut mot ga-
ten. Det lille rommet, som måler litt 
over tre og en halv meter i bredden og 
høyden, omtales nå som Norges min-
ste galleri. 11. mai i år åpnet Galleri 
Infill, med ett utstillingsvindu for 
samtidskunst.
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dekker nesten hele flaten i det over tre meter brede og høye 
vinduet. Kunstverket har utsalgspris på 90 000 kroner. 

Høie er utdannet fra Statens kunstakademi. Hans arbeider 
gir assosiasjoner til eldre historie og en tid som har vært. Han 
refererer til Dürers tresnitt, 1800-talls raderinger og førmoder-
nistiske holdninger i sin kunst. Høie hevder at ved å forstå vår 
fortid, kan vi bedre forstå vår samtid. Nylig har han også uttalt 
følgende om sin samtid: Vi lever i en tid hvor velstående sam-
funns luksusproblemer krakelerer, klimaet holder på å rakne, 
samtidig som jordens befolkning øker i de områder hvor man 
må kjempe for i det hele tatt å leve. Det konsumeres mer enn det 
behøves der hvor andre lengter etter å dø. Dødstemaene intensi-
veres i denne konteksten. Det ville være interessant å vite hva 
man tenker om dette om bare noen år. 

Blekksprutmodellen
– De ulike utstillingene vil profileres i Galleri Infill fra en til to 
måneder. I sommer samarbeider vi tett med Hole Artcenter 
ved Tyrifjorden, som i perioden 11. juni til 21. august arrange-
rer utstillingen TID. Her vil Ulf Nilsen, Jannik Abel, Per 
Fronth, Elisabeth Werp, Asbjørn Kessel Brandsnes og Johannes 
Høie vise frem utvalgte verker der de reflekterer over begrepet tid. 

I utstillingskatalogen skriver Tyri Holt: Kunst er en av de få 
tingene som får oss mennesker til å stoppe opp og tenke over 
ulike aspekter ved våre liv, i en verden som er i konstant utvik-
ling, og der endringer skjer raskt. 

Flere av kunstnerne som vises på sommerutstillingen på 
Hole Artcenter, vil bli presentert enkeltvis i Galleri Infill frem 
til september i år. 

Det lille galleriet som har store visjoner drives etter blekk-
sprutmodellen med armer ut til flere aktører og alternative vis-
ningssteder. På sikt ønsker de også å fronte designklassikere i 
pop-up butikk, og inkludere informasjon om arkitektur, film 
og bøker.

– Vi håper å nå både bedrifter og privatkunder gjennom 
Galleri Infill. For de som ønsker mer informasjon om kunstne-

ren og kunstverket som stiller ut i vinduet, har vi opprettet et 
trådløst nettverk på stedet, og da er det bare å logge seg på og 
få mer info rett utenfor vinduet. 

Fire eiere
Det var Per Fronth som trakk Cecilie Tyri Holt inn i Galleri 
Infill-prosjektet. Fronth ble invitert med i virksomheten av 
sin fetter Jarl Fronth, som er advokat og siviløkonom og en 
av rådgiverne for eiendomsfirmaet Infill. Selv ble Cecilie 
Tyri Holt kjent med Per Fronth etter at hun skrev en kunst-
artikkel om han for en del år siden. Hun har også vært for-
fatter av praktboken om Per Fronth utgitt på Press Forlag 
høsten 2009.

– Min plan var opprinnelig å bli fotokunstner. Jeg har 
studert ved Asker kunstskole og Oslo fotokunstskole. Men 
oppdaget fort at det var gjort så mye bra allerede innen foto 
at jeg valgte å endre kurs. Jeg begynte å studere kunsthisto-
rie, og fullførte mastergraden i 2008. 

– I dag er vi fire eiere i Galleri Infill, som også sitter i 
styret. I tillegg til Per Fronth er sivilarkitekt og utviklings-
leder i Infill AS, Bjørnar Johnsen, og forretningsutvikler 
Marius Jørgensen med, pluss meg selv. 

Jeg er altmuligkvinne i galleriet og har frie tøyler overfor 
styret til å foreslå kunstnere som er aktuelle å profilere. 

På nabotomten, som ligger på baksiden av Parkveien 5, er 
galleriet omgitt av gammel kulturhistorie gjennom 
Lassonløkken. Oda Krohgs barndomshjem i Grønnegata 19 
ligger på toppen av skråningen. Galleri Infill opprettholder 
dermed den kulturelle profilen i nabolaget. 

– Vi er veldig stolte av vår kulturhistoriske nabo, samt at 
vi nå tilfører strøket enda mer kultur, sier Cecilie Tyri Holt.

– Vår visjon er å være en stemme i Oslo by. Vi vil enga-
sjere, overraske og gjerne også å provosere. 

I et lite vindusgalleri er det også mulig å få øye på det 
helt store… ■

dAGlIG leder i Galleri Infill, 
Cecilie Tyri Holt.

den Første vindusutstillingen 
med installasjonen Sticks & stones 
av Asbjørn Kessel Brandsnes.
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