
I stedenfor å sette dyre-
ne i bur, tok man på be-
gynnelsen av 1900-tallet 
i bruk større innhegnin-
ger med vollgraver og 

«naturlige» miljøer som skal min-
ne om de opprinnelige habitate-
ne. Stikkordet for den nye ord-
ningen var akklimatisering, idet 
dyrene skulle tilpasses de klima-
tiske forholdene og plasseres i 
større «friområder» under åpen 
himmel. Samtidig ble det eksotis-
ke dyreholdet utvidet med et mer 
pedagogisk program: Dyrepar-
kene skulle ikke bare vise fram 
spektakulære dyr. De skulle også 
informere publikum om dyrene 
og til en viss grad fungere som 
avlsanstalter for truede arter. 

I 1979 ble sjimpansen Juli-
us født i Kristiansand Dyrepark. 
Som en av de første sjimpanse-
ungene født i fangenskap i Skan-
dinavia, utviklet han seg raskt til 
parkens største attraksjon. Etter 
å ha blitt avvist av sin mor, måtte 
han tidlig hentes ut av sjimpan-
seflokken. I begynnelsen bod-
de han hjemme hos legen Willi-
am Glad med familie. Etter hvert 
overtar Dyreparkens direktør, Ed-
vard Moseid, rollen som fosterfar. 
Det er i denne perioden de ikonis-
ke fotografiene og filmopptakene 
av Julius begynner å strømme ut 
i landets aviser og tv-ruter: Julius 
med bleie og strikkejakke, Julius 
som spiser pølser og drikker brus, 
Julius som maler. For Moseid 
var det hele tiden et mål at Julius 
skulle føres tilbake til sjimpanse-
flokken på Apeøya. Utenfor inn-
hegningen ville han snart bli et 
potensielt sett svært farlig frem-
medelement, mens han innenfor 
sto i fare for å havne i unåde hos 
flokkens leder dersom han ikke 
lærte seg omgangsformen som 
følger med rangordningen. Til-
pasningen måtte derfor foregå 
gradvis, med parkpublikummet 
og den store offentligheten som 
fascinerte tilskuere.

Julius ble synlig innenfor ram-
mene av det underholdnings-
industrielle komplekset på 

det tidspunktet hvor adferden 
hans var forenlig med aksepter-
te (menneskelige) væremåter. Til-
svarende skiftet fokus så snart de 
mer brutale sidene ved sjimpan-
selivet viste seg. Hva enten det 
gjaldt de oppbyggelige og «sjar-
merende» sidene ved mennes-
keapen Julius, eller sjimpanseli-
vets heller brutale aspekter, ble 
de begge tillagt verdier og vur-
deringer hentet fra den kulørte 
sladrepressens standardreperto-
ar. Julius fungerer her som fikse-

ringspunkt for den hybride ver-
den som en zoologisk hage utgjør. 
At denne verden er skapt og for-
met av mennesker, med parkpu-
blikumets interesse for øyet, gjør 
den til et krysningsprodukt for 
natur og samfunn, kultur og bio-
logi. Ettersom det ikke kan finnes 
noen ren «naturlighet» innenfor 
rammene av en zoologisk hage, 
men heller ikke er snakk om fullt 
ut domestiserte dyr, utdyper dy-
rehagen spenningene mellom 
naturlighet og temming, frihet 

og oppdragelse som går igjen-
nom hele dyreholdets historie. 
Et av hovedpoengene til den tys-
ke filosofen Peter Sloterdijk, er at 
disse motsetningene også gjel-
der for menneskene. I boka «Re-
gler for menneskeparken» skriver 
han fram et bilde av homo sapi-
ens som et selvvoktende, selvtem-
mende dyr.   

I løpet av det 20. århundret har 
kunsten gradvis gått fra å være 
en ekstravagant syssel for de få, 
til å bli en integrert del av peda-

gogikken, terapien, byutviklin-
gen og kreativitetsøkonomien. 
At de viktigste slagene her står 
om den oppvoksende slekt, sy-
nes tydelig nok. Som morgen-
dagens borgere, ledere og en-
treprenører utgjør barna den 
viktigste ressursen og selve rå-
stoffet i dannelsen av framtidens 
samfunnskropp. Akkurat som le-
ken har kunsten her fått tildelt en 
oppdragende rolle, der målet er 
dannelsen av skapende og selv-
stendige borgere med velutvi-
klet estetisk og moralsk dømme-
kraft. Som et typisk eksempel på 
denne utviklingen har Kristian-
sand i løpet av 2000-tallet profi-
lert seg stadig sterkere som Bar-
nas by. Med en av landets mest 
profilerte dyre- og fornøyelses-
parker, samt en rekke festivaler 
og underholdningstilbud rettet 
mot barn og unge, har store de-
ler av byens kultursektor definert 
den oppvoksende slekt som deres 
primære målgruppe. På et stra-
tegisk plan har Cultiva-stiftelsen 
som mål å utvikle Kristiansand til 
Nordens fremste barneby. Dette 
innebærer blant annet planer om 
bygging av et eget kulturhus for 
barn, i tillegg til det allerede eta-
blerte Barnas Kunstmuseum. 

H va er Juliusvariasjone-
ne? En Juliusvariasjon 
er ikke et tema eller et 

objekt, men en metode og en 
innstilling. Juliusvariasjonene 
anerkjenner dyret i mennesket 
og dyrenes sjeleliv slik det avteg-
ner seg i kunsten og vitenskapene 
om menneskedyret – zoosiologi-
en. Utstillingen som åpner 11. juni 
på Kristiansand Kunsthall, er et 
forsøk på å rote i verktøykassa og 
verdsette de kaotiske paradokse-
ne som tenkningen omkring tem-
ming og oppdragelse av men-
neskedyret har avstedkommet.  
Velkommen til menneskeparken!

 Jan Freuchen og  
Sigurd Tenningen 
kuratorer for utstillingen Game of Life III: 
Juliusvariasjonene, som åpner i  
Kristiansand Kunsthall 11. juni.

SYNSPUNKT

Juliusvariasjonene
Samtidens byer er inndelt i soner og parker. Innhegningene skiller og forde-
ler de enkelte funksjonene, bo-områder, næringsparker og naturområder, i 
henhold til en logikk som kan minne om moderne dyreparker.

En Juliusvariasjon er ikke et tema 
eller et objekt, men en metode og 
en innstilling. Juliusvariasjonene 
anerkjenner dyret i mennesket og 
dyrenes sjeleliv slik det avtegner 
seg i kunsten og vitenskapene om 
menneskedyret – zoosiologien,  
skriver artikkelforfatterne.   
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Akkurat som leken 
har kunsten her fått 
tildelt en oppdrag-
ende rolle.
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