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• – Jokeren er staten

Over 254.000 publikummere 
tok turen til Tøyen i 2015 for å få 
et glimt av Munch. Den største 
andelen var det «Munch+Van 
Gogh»-utstillingen som trakk, 
men også «Munch+Melgaard» 
og «Munch+Vigeland» har nådd 
et godt besøk, på henholdsvis 
36.000 og nærmere 37.000 

besøkende. Nå håper Hen-
richsen at årets utstillinger vil 
falle i smak.

– Nå har vi satt 175.000 som 
mål, men vi håper på mer. Vi 
ønsker ikke budsjettere høyere 
enn det vi er ganske sikre på å 
klare, forteller han. 

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no

37.000 så Vigeland

Utgiftene skal ned, inntektene opp, og 
kanskje blir staten med å støtte drift av 
nytt Munchmuseum. Stein Olav 
Henrichsen er trygg på at Lambda blir 
bygget. 

 ■ BENTE R. GRAVKLEV
 ■ ARNE OVE BERGO (FOTO)

– Sjansen for å få staten med på 
spleiselag er stor. Og får man 
ned kostnader og opp inntek-
tene, så blir det nye Munchmu-
seet et godt regnestykke for 
Oslo kommune, sier Stein Olav 
Henrichsen, direktør ved Mun-
chmuseet. 

I går la de fram sine planer for 
2016, og fl yttingen til Bjørvika 
er allerede en stor del av 
museets tenkning, blant annet 
med det nye prosjektet «Munch 
i bevegelse» (se sidesak). 

Da Tøyenavtalen ble inngått 
mellom SV og det forrige 
byrådet i 2013 ble det omsider 
et fl ertall for å realisere det nye 
Munchmuseet i bygget Lambda 
i Bjørvika. Men alvorlige pro-
blemer og en budsjettsprekk på 
400 millioner kroner for byg-
gingen av det nye hovedbiblio-
teket noen meter unna, har reist 
en ny debatt om Munch-pla-
nene. 

Brukt én milliard
Henrichsen benyttet sjansen 
under gårsdagens presselanse-
ring til å forsikre om at han nå 
er trygg på at museet vil bli 
bygget, på tross av at det nye 
byrådet har sagt at de vil vur-
dere kutt i dri� skostnadene til 
museet. 

– Spuntarbeidet er allerede 
ferdig, og vi ser at det foreløpig 
ikke er noen utfordringer i byg-
gingen. Én milliard kroner er 
allerede brukt, forteller Hen-
richsen. 

– Det vil ikke være ansvarlig å 

terminere prosjektet nå, sier 
han. 

Lavere kostnader
344 millioner kroner årlig ble 
lagt fram som dri� skostnader 
for det nye Munchmuseet i 
prognosene fra i � or. Henrichsen 
mener dette tallet er blitt noe 
misforstått. 

– For det første er dette et 
gammelt tall som ble lagt fram 
da vi tok høyde for de usikker-
hetene som lå i prosjektet på den 
tida. For det andre så er 100 mil-
lioner kroner av de kostnadene 
nedbetalinger av investeringen 
på 2,7 milliarder kroner. Folk må 
ikke tro at vi investerer 2,7 mil-
liarder kroner i bygget, og så får 
344 millioner kroner i dri� s-
kostnader i tillegg.

– Men da er vi nede i 244 milli-
oner kroner årlig, som jo også er en 
betydelig sum?

– Det er fl ere viktige vurde-
ringer som skal gjøres nå fram-
over som kan gi oss bedre tall. 
Alle tallene skal gå i positiv ret-
ning, og vi vil klare å redusere 
kostnadene og øke inntektene, 
sier Henrichsen.

Han tror ikke det blir aktuelt å 
kutte i sikkerhet, antall ansatte 
eller tilbudet i det nye museet. 

– Det vil ikke lønne seg økono-
misk. Jokeren her er uansett 
staten. Vi har fått signaler om at 
de vil se på dette positivt å 
behandle en søknad om dri� s-
støtte seriøst. Det er ingen tvil 
om at samlingen har nasjonal og 
internasjonal betydning. Dette 
er ikke e t kommunalt anlig-
gende alene, sier Henrichsen. 

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no

Lover bedre Munch-tall for Oslo

500.000 besøkende har Munchmuseet satt som årlig mål i det nye bygget i Bjørvika. Men Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munchmuseet, har håp om enda mer. Kanskje opp mot 600.000, forteller han. 
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Lover bedre Munch-tall for Oslo

500.000 besøkende har Munchmuseet satt som årlig mål i det nye bygget i Bjørvika. Men Stein Olav Henrichsen, direktør ved Munchmuseet, har håp om enda mer. Kanskje opp mot 600.000, forteller han. 

Stenersensamlingen 
skal vises i Kunsthall 
Oslo, og Munch museet 
lover samtidskunst i 
bevegelse fra Tøyen til 
Bjørvika i 2016. 

 ■ BENTE R. GRAVKLEV

Det blir Kunsthall Oslo som 
viser Stenersensamlingen, 
når kunsten fl yttes ut av 
lokalene i Vika til våren. Lei-
ekontrakten 
med Oslo 
Konser t hus 
går da ut, og 
Munchmuseet 
var ikke 
interessert i å 
gjøre de nød-
v e n d i g e 
i nve s t e r i n-
gene som 
måtte til for å 
fortsette i 
bygget, noen få år før sam-
lingen uansett skal fl yttes 
inn i Lambda. 

Men museet ønsker også å 
øke aktiviteten i Bjørvika 
allerede i år. Prosjektet 
«Munch i bevegelse», som 
ledes av Munchmuseets 
kurator, Natalie O’Donnell, 
er tenkt som et slags triangel 
av arrangementer som skal 
fi nne sted mellom Tøyen, 
Bjørvika og opp mot Ekeberg. 
Her skal samtidskunstnere 
som Marthe Ramm Fortun, 
Sofi a Hultin, Fadlabi og Jon 
Benjamin Tallerås bidra med 
kunstprosjekter i ulike rom. 

Nathalie O’Donnell presen-
terte i går programmet for det 
første året av det totalt fi re år 
lange kunstprosjektet. 

– Dette er et område der det 
er mye kunstnerisk aktivitet, 
og vi har vært opptatt av å få 
til samarbeid med kunstnere 

som har en forankring i 
området, sier hun. 

Øst møter vest
Marthe Ramm Fortun lager 
et nytt verk med utgangs-
punktet i en bussreise mellom 
Oslo øst og vest, og vil bruke 
busslinje 20. Hultins prosjekt 
dreier seg om historier fra 
lesbiske i lokalområdet, som 
skal formidles gjennom en 
egen byvandring, mens Tal-
lerås vil skape «en alternativ 
opplevelse av byen gjennom 

dens urbane arki-
tektur og delvis 
skulte rom». Fad-
labi, som blant annet 
er kjent fra kunst-
prosjektet «Kongo-
landsbyen», presen-
terer historier og 
observasjoner fra 
Grønland. 

– Vi har også i sam-
arbeid med UKS 
(Unge Kunstneres 

Samfund journ.anm.) utlyst et 
kunstprosjekt der vi ber 
kunstnere sende inn forslag 
som blir vurdert av en fagjury. 
Tanken er å få innspill utenfra. 
Som kurator ser jeg ikke alle 
de spennende kunstnerne som 
fi nnes, forteller O’Donnell. 

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no

Stenersen 
til Bjørvika

«Munch i bevegelse» skal foregå innenfor en trekant mellom Tøyen, 
Bjørvika og Ekeberg.   TEGNING: MUNCHMUSEET

Nathalie O’Donnell. 
 FOTO: ARNE OVE BERGO

Et 
område med 
mye kunstne-
risk aktivitet. 

Nathalie O’Donnell, 
kurator
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