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Kulturbyråden tror imidlertid 
det blir bra med Munch i Bjørvi-
ka, og vil ikke ha noen omkamp.

– Byrådet har gitt Munchmu-
seet i oppdrag å gjennomgå 
driftsutgiftene, som nå er sti-
pulert til å bli 344 millioner 
kroner i året. Hvor mye må ut-
giftene reduseres for at det skal 
være et akseptabelt nivå?

– Vi har ikke satt noe tall på det. 
Vi er opptatt av å få til en god pro-
sess i samarbeid med Munchmu-

seet om dette. Både Stenersensam-
lingen og Munchmuseet skal på 
plass i Lambda, og driftsutgiftene 
tar vi tak i nå på nyåret. I løpet av 
mai bør tallene være godt knadd, 
sier hun.

Munchmuseet har anslått at det 
nye museet vil få 500.000 besøken-
de i det nye museet. Om det er rea-
listisk, svarer hun:

– Jeg har sans for en ledelse som 
setter seg ambisiøse mål. For noen 
år siden var det ikke mange som 

trodde at Munchmuseet ville kla-
re 250.000 besøkende i år, men det 
har altså museet klart. Det er jo 
fantastisk.

Glad i Munch
– Hvilket forhold har du selv til 
Munch og hans kunst?

– Jeg er veldig i glad Munch og 
hans kunst, og jeg har vært mye i 
Munchmuseet gjennom oppvek-
sten. Jeg dro dit ofte på egen hånd, 
det var bare å ta bussen. Det var 
lett tilgjengelig og veldig hygge-
lig. Nasjonalgalleriet har jo også 
mange verker av Munch. Jeg tar 
med mine egne barn på museer, 
og det er så gøy å høre hva de leg-
ger merke til og ser i bildene.

– Kunst- og kulturopplevelser 
har en egenverdi i seg selv. Det er 
ikke bare et middel til å oppnå noe 
annet. Kunst gir livet innhold og 
mening, og gjør tilværelsen rike-
re. Det er viktig å anerkjenne kul-
turens egenverdi. Det i seg selv er 
også en grunn til å gjøre kunst og 
kultur tilgjengelig for alle.
heidi.borud@aftenposten.no
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– Jeg tror det blir bra med 
Munch i Bjørvika, sier Rina 
Mariann Hansen (Ap).

Oslo har fått en entusiastisk, fak-
taglad statsviter og trebarnsmor 
som kulturbyråd. Rina Mariann 
Hansen (38) er særlig opptatt av å 
styrke kunst- og kulturtilbudene 
til barn og unge.

– Byrådserklæringens overbyg-
ning er at vi ønsker en bredere 
kulturpolitikk som fanger opp 
dem som ikke blir tatt med på te-
ater- og museumsbesøk av forel-
drene. Det betyr at vi kommer til 
å styrke barneteatertilbud og flere 
frie grupper. Tigerstadsteateret er 

allerede godt i gang, men vi øn-
sker flere aktører på banen, sier 
Rina Mariann Hansen. 

– Vi har allerede gjort alle Os-
los museer gratis for skolebarn 
og barnehagebarn. Det er en fin 
måte å nå alle på, sier hun.

Hun vil også ha mer fakta og 
forskning på bordet om hvem 
som egentlig bruker byens kul-
turtilbud. – Det er lett å anta at det 
er barn av den utdannede middel-
klassen, men her ønsker jeg mer 
fakta, sier hun.

Munchmuseets utfordringer
Det store økonomiske løftet frem-
over vil være byggingen av Deich-
manske bibliotek og det nye Mun-
chmuseet. Og mens Kultur-Norge 
samlet seg til støtteaksjon for bi-
blioteket, er det ikke samme en-
tusiasme å spore for Lambda. 

Oslos kulturbyråd har pålagt 
Munchmuseet å få ned driftsutgiftene.

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen har tro på en god samarbeids- 
prosess med Munchmuseet for å få ned driftsutgiftene. Hun ønsker 
ingen omkamp om Lambda. FOTO: ROLF ØHMAN

Profil

Rina Mariann Hansen
XX Kulturbyråd (Ap) i Oslo
XX 38 år
XX Gift, har tre barn.
XX Bor i St. Hanshaugen bydel.
XX Utdannet statsviter/cand.polit. 
fra Universitetet i Oslo 
XX Har vært bystyrerepresentant 
siden 2003, tidligere nestleder 
i Oslo Arbeiderparti og leder i 
AUF i Oslo.

Vil ikke ha 
omkamp 
om Lambda
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KUNSTHÅNDVERK
KUNSTHÅNDVERKERNE
I KONGENSGATE 2
Tlf. 22 42 23 61.
Ny utstilling:Kjetil Aschim.
METALL –OBJEKTER.
Åpn. sø. 10. jan. kl. 13.
www.kunsthandverkerne.no

GALLERIER
DALYPE GALLERI,
Bentsegata 1, Tlf. 952 08 887,
SisselØverlie –Minneutstilling.
Åpning tors. 7. jan. kl. 18–20.
Åpent 8.-13. jan. kl. 13-17.

GALLERI BRISKEBY
Skovveien 29, T. 24 11 87 00.
07.01 – 31.01:BRIANALBERS.
«Falling fragments».
Tirs–ons. 12–16, tors. 12–18, fre. 12–17
lør-søn.12-15.
www.galleribriskeby.no

GALLERI D40
Åpent 7 dager i uken!
Kontakt 22 44 85 86 galleri@d40.no
Salg av kvalitetsgrafikk i over 40 år.
Henrik Ibsens gt. 90, Solli Plass.
NORGES BESTE UTVALG I GRAFIKK
100-vis av bilder i 2 etasjer av
en rekke forskjellige kunstnere.
Alle bildene er ferdig innrammet.
Salg rett fra vegg – ingen venting.
Godt utvalg av bl.a.:
TERJERISBERG
ELLINGREITAN
NINADUE
KARLERIKHARR
KAI FJELLm.fl.
Galleriet har egen rammemaker.
Vi rammer gjerne inn dine bilder.
Hyggelige priser - kort leveringstid
Kvalitetsinnramming i over 40 år.
Vår erfaring er din garanti!
GAVEKORT – VALGFRITT BELØP
Kan også bestilles pr. tlf og e-mail.
Åpningstider: Man.–fre. 10–17,
tor. 10–18, lør. 10–16, søn. 12–16.
Nettgalleri: www.d40.no
Lik oss på Facebook: Galleri D40

GALLERI FROGNER
www.gallerifrogner.no

GALLERI NOBEL
Henrik Ibsens Gate 60 v/ Solli plass.
7. – 10. januar 2016.
OLELISLERUD
«Image asmetaphor».
En fantastisk seriemed store
porselenstavler som representerer
Lisleruds respons på finanskrisen
og børskrakket i 2007.
Velkommen til vernissage:
TORSDAG 7. JANUAR KL 18.
Kun denne helgen:
Fre 10–17, Lør 10–16, Søn 12–16.
GRATIS HJEMLÅNOGHJEMMEBESØK
Se kunsten på egen vegg.
www.gallerinobel.com

GALLERI NORSKE
GRAFIKERE
– Stedet for originalgrafikk.
Tollbugata 24, 0157Oslo,
tlf: 23 35 89
Ingri Egeberg
WEARE ALREADY THERE
09.01.16 – 31.01.16
Velkommen til utstillingsåpning
lørdag 9. januar kl. 13.00.

HOLMSBUSTUENE
Storg. 17, Holmsbu, Hurum.
SalgsutstillingmedKåre Eriksen,
Pippip Ferner, Kjell Hommerstad,
Kari Barkenæs,HansNormannDahl,
ToveHirth, Victor Sparre, PerHeimly,
KirstenKokkin, LiseAmundsen,
Roald Tellnes, Elena Engelsen.
Åpent fre, lør og søn. 12–17.
Åpner for grupper.

Se kunstenpå: DalypeGalleri. Se kunstenpå: Galleri Nobel.

Se kunstenpå:
Kunsthåndverkerne i Kongensgate.

Se kunstenpå: Galleri NorskeGrafikere.Se kunstenpå: Homsbustuene.Se kunstenpå: Galleri Briskeby.


