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Kunstneren viser utstillingen «Teleportation 
Paradigm» på Unge Kunstners Sanfund (UKS).
– Hvorfor trenger vi kunst?
– Vi trenger kunst for å tenke. Jeg gjør i alle fall det. Kunsten 
gir anledning til å tenke på andre måter – hardere, mykere, 
spissere, lengre, kortere, mer motsetningsfylt – enn i 
tankesystemer eller fagfelt som i større grad spiller etter 
allerede fastlagte enten/eller-kategorier.
– Skal kunst og politikk blandes?
– Kunst og politikk griper inn i hverandre stadig vekk, og det 
syns jeg er viktig og riktig. Det er ikke dermed sagt at all 
kunst er eller må være politisk.
– Er din kunst for massene eller for de få?
– Kunsten min er for de interesserte massene.
– Hvilke regler gjelder i ditt liv?
– Det er ingen skam å være vanskelig og å ta seg god tid.
– Elsker du fedrelandet ditt?
– Det syns jeg var et klamt spørsmål. Jeg elsker kjæresten 
min og familien min og andre folk. Men ja, jeg synes landet 
jeg bor i, bygget av både mødre og fedre, er et godt samfunn 
på veldig mange måter.
 Ellen Engelstad

SLIK JEG SER DET:

Toril Johannessen
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Det er Ylvis-brødrene som topper Youtubes trendliste for 
2013 med musikkvideoen «The Fox», melder nettstedet 
Kampanje. Videoen har hatt 276 millioner visninger på tre 
måneder og har som følge av det også klatret på hitlister 
verden over. Ifølge Kampanje går også andreplassen på lista 
til Norge. Der ligger nemlig en tolkning av internett-farsotten 
«Harlem Shake» gjort av norske soldater fra Bardufoss. 
Videoen har 95 millioner visninger.

Dag Eivind Undheim Larsen

NOTERT:

Topper YouTube-liste

INTERNASJONALEN: To verk av 
den kjente britiske kunstneren 
Damien Hirst (bildet) ble denne uka 
stjålet fra et Notting Hill Gallery i 
London, melder BBC. Maleriene 
«Pyronin Y» og «Oleoylsarcosine» 
skal ha en samlet prislapp på rundt 350.000 kroner. Hirst er 
kanskje best kjent for sin skulpturserie der ulike dyr er 
preservert formaldehyd. DEUL    

KNUSENDE KONKLUSJON: Lambda har store formidlingsfaglige mangler, og må planlegges på nytt, hevder  kunstsosiolog Dag Solhjell. FOTO: HERREROS ARQUITECTOS/MIR

KUNST
Av Astrid Hygen Meyer

2018, Lambda: Du ankommer 
det ferdige museet for første 
gang. Etter å ha kjøpt billett 
og hengt fra deg i garderoben, 
går du til sikkerhetskontrol-
len. Du passerer en kontroll-
port, et automatisk billettkon-
trollsystem, nok en automa-
tisk port, og går til en rulle-
trapp eller en heis, som tar deg 
til den etasjen du vil begynne 
med. På toppen av rulletrap-
pen går du inn gjennom slu-
sens ytre dør. Venter, går gjen-
nom slusens indre dør. Når du 
har sett kunsten i denne eta-

sjen, går du 
gjennom slu-
sens indre 
dør igjen. 
Venter, går 
gjennom slu-
sens ytre dør.

I løpet av 
de neste fem 
etasjene, 
gjentas sam-
me bevegel-

se: Du kjører rulletrapp, går 
gjennom en sluse, venter, og 
gjennom en sluse til. Og ut 
igjen, indre dør, venter, ytre 
dør.

Museumstretthet
På dagen 150 år etter at Ed-
vard Munch ble født er debat-
ten rundt museumsbygget 
Lambda fremdeles ikke over. 
Kunstsosiolog Dag Solhjell 

har gjennomgått fire faglige 
rapporter om Lambda, og 
konkluderer med at det for-
midlingsfaglige aspektet ved 
bygget slett ikke er kvalitets-
sikret. Lambdas tårnstruktur 
er utformet på en måte som 
legger direkte hindringer i 
veien for publikum, hevder 
Solhjell. Han kaller reaksjo-
nen som oppstår for muse-
umstretthet.

Dag Solhjell mener Munch-museet vil få et alvorlig formidlingsproblem når det flytter til Lambda:

Gir Lambda faglig stryk

Dag Solhjell

FAKTA

Edvard Munch:
n I dag er det 150 år siden 
Edvard Munch ble født.
n Etter flere års dragkamp ble 
Lambda i år vedtatt bygget 
etter at SV gikk med på å 
samarbeide med byrådsparti-
ene i Oslo.
n I et 17 sider langt dokument 
som er overlevert Munchmuse-
ets direktør, gjennomgår 
kunstsosiolog Dag Solhjell fire 
faglige rapporter om Lambda. 
n Han konkluderer med at 
Lambda ikke er formidlingsfag-
lig kvalitetssikret. 

Etter å ha gjennomgått de faglige 
 redegjørelsene for Lambda, slår kunst-
sosiolog Dag Solhjell alarm. Formidlings-
aspektet er slett ikke ivaretatt i rappor-
tene. 
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LARS LILLO-STENBERG 
SYNGER MUNCHS HJERTEBLOD

Dagsavisen

«Tekstene uttrykker 
et slektskap mellom 
hvordan Munch og  
Lillo-Stenberg 
opplever verden»

Stavanger Aftenblad

Det høres helt riktig 
ut at Munch skrev 
ordene i «Milliarder 
av kloder», like  
riktig som at Lillo-
Stenberg gjentar 
dem.

Flere artister trekker seg 
fra Frelsesarmeens 
grytekonserter på grunn 
av organisasjonens 
holdning til homofile.

MUSIKK
Av Hans Botnen Eide

– Jeg har besluttet å trekke 
meg fra konserten. Jeg kan 
ikke støtte en organisasjon 
som går så imot det jeg tror 
på, sier Idol-artisten Martine 
Rygvold til Adresseavisen.

Etter at TV 2 avslørte at Are 
Veraas ikke får være korpsse-
kretær i Frelsesarmeen fordi 
han er homofil og har kjæres-
te, valgte Rosenborg å kutte 
sin støtte til organisasjonen.

Da trondheimsbandet Soup 
hørte dette, valgte de å trekke 
seg fra grytekonserten i 
Trondheim. Nå har også Idol-
Martine, Klaus Sonstad, Askil 
Holm og Kine Valstad trukket 

seg fra Frelsesarmeens gryte-
konserter.

– Når lite og ingenting skjer 
i Frelsesarmeens syn på ho-
mofili, synes både Kine og jeg 
at tida var inne for å ta et tyde-
lig standpunkt, sier Askil 
Holm til Trønder-Avisa.

– Jeg har like stor respekt 
for Frelsesarmeens arbeid for 
fattige og trengende som jeg 
har problemer med å forstå at 
de kan nekte å la et menneske 
leve et liv i kjærlighet med en 
samboer eller ektefelle, sier 
Sonstad til Adresseavisen.

Frelsesarmeen sier de re-
spekterer at enkelte artister 
ikke ønsker å støtte dem.

– Vi må respektere at folk 
velger hvem de vil støtte og 
hvem de stiller opp for. Det 
må være valgfritt og etter eget 
ønske, sier informasjonssjef 
Andrew Hannevik til Adres-
seavisen.

– Vi tar ingen til inntekt for 
verken Frelsesarmeens tros-
grunnlag eller syn i etiske 
spørsmål. Vi ser på arrange-
mentene rundt julegrytene 
som støtte til vårt arbeid for 
vanskeligstilte og ikke mer 
enn det, sier han. ©NTB

VIL IKKE: Idol-Martine trekker seg fra Frelsesarmeens konserter. 
 FOTO: VEGARD GRØTT, NTB SCANPIX 
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– Jeg kan ikke se annet enn 
at det å gå inn og ut hele tida 
vil oppleves forferdelig tret-
tende, tungvint og kjedelig. 
Det blir vanskeligere å be-
stemme sin egen rute, og gå 
tilbake og se på bilder. Bygnin-
gen tvinger publikum til en 
atferd de ellers ikke ville valgt.

I de utførte rapportene er 
det som om publikum ikke 
eksisterer, annet enn som ob-
jekter som forflytter seg uten 
å bruke energi eller egen 
kropp, hevder Solhjell. 

Tre av de fire rapportene 
Solhjell har gjennomgått, er 
utarbeidet av eksterne selska-
per: Holte Consulting, Advan-
sia AS og OPAK/Metier. Den 
siste rapporten er utført av 
Munchmuseet selv. 

– Ikke i noen av rapportene 
nevnes eller imøtegås noe av 
den kritikken som gjennom 
flere år er publiksert i medie-
ne, sier Solhjell. 

Mister sammenhengen
Årets storstilte jubileumsfei-
ring av Edvard Munch har 
brakt med seg en omfattende 
jubileumsutstilling. Hele 

484.325 publikummere sto i 
kø og kjøpte billett til utstil-
lingene på Nasjonalgalleriet 
og Munch-Museet på Tøyen. 

Noe av nøkkelen til sukses-
sen i denne jubileumsutstil-
lingen var den 
sammenheng-
ende bruken av 
relativt små 
rom, fargesatt 
med Munchs 
egne farger, i en 
naturlig rute 
over få etasjer, 
mener Solhjell. 
Lambda tilbyr 
på sin side store 
utstillingsrom i 
en slags hvit kubeestetikk, 
brutt opp av mange etasjer.

– Den indre sammenhen-
gen i Munchs arbeid vil lett bli 
borte i en slik arkitektur. 
Selve grunnfortellingen om 
Munch er den store sammen-
hengen mellom hans liv og 
kunst. Den er museet forplik-
tet til å fortelle. Kan du ikke 
grunnhistorien, kan du heller 
ikke være med på diskusjo-
nen om enkeltelementer i 
Munchs kunst.

– Hvorfor ønsker du en ny 
debatt om Lambda nå, når 
bygget er vedtatt og avgjort?

– Hele debatten om Munch-
museet er kommet skjevt ut i 
alt snakket om lokalisering og 

arkitektur. Men 
dette handler 
ikke om lokali-
sering. Den sto-
re mangelen er 
at det knapt er 
noen som har 
gått inn og sett 
på bygningens 
kunstfaglige eg-
nethet. 

– Hva mener 
du bør gjøres?

– Dette prosjektet må plan-
legges på nytt. Det må gjerne 
ligge i Bjørvika, det har jeg 
ingen mening om. Men funk-
sjonaliteten må bevares.

Solhjell har sendt rappor-
ten til Munch-museets direk-
tør Stein Olav Henrichsen. Da 
Klassekampen var i kontakt 
med Henrichsen i går, sa han 
at de er kjent med rapporten 
og Solhjells kritikk. 

astrid.hygen.meyer@klassekampen.no
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Gir Lambda faglig stryk

Nekter å spille

Munch 150 år
1863 – 2013


