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Kunstner Marianne 
Heske vil kle det 
nye Munchmuseet 
med solcellepanel. 
Det vil opprette en 
forbindelse mellom 
bygget og Munchs 
kunst, hevder Hes
ke.  

KUNST
Av Dag Eivind Undheim Larsen

– Jeg har aldri vært forført av 
Lambdas arkitektur, sier 
kunstner Marianne Heske.

Plasseringen av et nytt 
Munch-museum i Oslo har i 
flere år vært en het potet i Kul-
tur-Norge. I 2013 vedtok ho-
vedstadens politikere at mu-
seet skal ligge i Bjørvika. 

I forrige uke gjorde byråds-
leder Raymond Johansen (Ap) 
det klart at det rødgrønne by-
rådet ikke vil gjøre om på be-
slutningen. 

Marianne Heske har aldri 
vært noen tilhenger av det 
omstridte museumsbygget 
som har fått navnet Lambda. 
Ettersom striden rundt muse-
et nå er lagt død, kommer hun 
på banen med et konstruktivt 
endringsforslag.   

– Jeg mener vi må kle 
Lambda i solcellepanel, sier 
Heske, som også har laget en 
tegning av hvordan bygget vil 
se ut med det strømproduse-
rende panelet. 

Det er et forsøk på å snu det 
vanskelige til noe positivt, for-
teller kunstneren.

– Bygget er et glasstårn som 
vil bli svært kostbart å drifte. 
Jeg tenker spesielt på det om-
fattende klimaanlegget et 
slikt bygg krever. Sola står på 
hele dagen i 360 graders vin-
kel med refleks fra vannet. 
Det kommer til å bli forferde-
lig varmt om sommeren.

Det er den spanske arkitek-
ten Juan Herreros som står 
bak det nye Munchmuseet. 
Han har tidligere tegnet et lik-
nende bygg som er oppført i 
byen Las Palmas på Gran Ca-
naria.

Kanariøyene har et litt an-
net klima enn Oslo, slår Hes-
ke fast.

– Der er det jevn tempera-
tur hele året.

Mye glass
Akkurat nå er det bare en 
grop der museet skal ligge. 
Etter planen skal bygget stå 
ferdig i 2019, og da vil det 
strekke seg over tolv etasjer. 
Den spanske arkitekten har 
også utstyrt bygget med store 
vinduer.  

Sollyset som treffer det sto-
re bygget kan også være en 
potensiell inntektskilde, på-
peker Heske.

– Det vil det være om vi kla-
rer å utnytte all solenergien 
som Lambda vil eksponeres 
for. Det kan vi gjøre ved hjelp 
av solcellepanel. Så hvorfor 
ikke bruke tårnet til å akku-
mulere energi? spør kunstne-
ren. 

– Er dette i det hele tatt rea-
liserbart?

– Det er først og fremst et 
hypotetisk tankeeksperiment 
fra min side. Men jeg mener 
det må være mulig å gjen-
nomføre dette siden bygget i 
stor grad er basert på glass. 

Dersom arkitektene er med 
på det.

– En kunstner taler kanskje 
ikke med så mye autoritet i 
dette spørsmålet?

– Det er en typisk norsk 
forestilling. I andre land blir 
kunstnere gjerne tatt med i 
byplanleggingen. Det er fordi 
vi kan uttale oss kvalifisert 
om både materialbruk og om-
givelser. En kunstner må ar-
beide i pakt med naturen og 
universet. Ellers blir det ikke 
god kunst.  

Energi
Heske medgir samtidig at 
hun ikke har forhørt seg med 
ingeniører og andre fagfolk 
om forslaget kan settes ut i li-
vet.

– Det vil jo for eksempel 
være interessant å undersøke 
hvor mange kilowatt et Lamb-

da kledd i solcellepanel ville 
generere, sier hun.

Det er energi som vil bli 
sårt tiltrengt i det nye Munch-
museet, tror Heske.

– Det vil i alle fall kunne 
drifte alle heisene og rulle-
trappene i bygget. Noe som 
kommer til å bli et enormt pen-
gesluk, sier Heske, som reg-
nes som en av Norges mest 
sentrale nålevende kunstnere.  

Heske, som er fra Ålesund, 
stusser over at Oslos politike-
re har valgt å plassere det nye 

Munchmuseet i Bjørvika.  
– Det virker som om de som 

har tatt beslutningen har 
manglet kunnskap om natur-
elementene. Jeg forstår ikke 
hvorfor museet er bygget ved 
en elveos. Det er ingen på 
Vestlandet som ville gjort noe 
slikt, sier Heske.

På leirføtter?
Hun viser til at Lambda bok-
stavelig talt er bygget på gyn-
gende grunn. 

 – Leire i bevegelse er et 

Norsk kunstner vil bruke det nye Munchmuseet i Bjørvika til å gen erere ny energi gjennom å kle det med solcellepanel: 

Hun vil kle Lambda i ny drakt

PANEL: Kunstneren Marianne Heske vil drapere det nye Munch
museet med nye gevanter. Hun mener bygget bør bestå av 
solcellepanel. Bildet er basert på en illustrasjon fra Herreros/MIR. 
 ILLUSTRASJON: MARIANNE HESKE

FAKTA

Munchmuseet:
n I 2013 ble vedtok Oslo 
bystyre at det skulle bygges et 
nytt Munch-museum i Bjørvika.
n Det er den spanske arkitek-
ten Juan Herreros som står bak 
det nye museumsbygget som 
har fått navnet Lambda.
n Det nye museet skal etter 
planen stå ferdig i 2019. 
n Nå foreslår kunstner 
Marianne Heske å kle det med 
solcellepanel. 

Øivind Storm Bjerke
Professor i kunsthistorie og 
kunstkritiker

KUNST PÅ ONSDAG:
Klassekampen anmelder  
aktuelle utstillinger hver  
onsdag gjennom hele året.  
Våre anmeldere kan kontaktes 
på kunst@klassekampen.no

Hver måned byr vi i tillegg på 
essays, intervjuer og nyheter 
fra KunstNorge.

Tips til våre kunstsider kan 
rettes til Sara Hegna Hammer: 
sarah@klassekampen.no
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Norsk kunstner vil bruke det nye Munchmuseet i Bjørvika til å gen erere ny energi gjennom å kle det med solcellepanel: 

Hun vil kle Lambda i ny drakt

dårlig fundament. På Vestlan-
det ville det vært helt natur-
stridig å plassere et bygg på 
en slik grunn. I Norge har vi 
lange arkitektoniske tradisjo-
ner for å bygge i harmoni med 
naturen, sier hun.  

Heske tror at dersom byg-
get blir kledd i solcellepanel, 
vil det også stramme opp 
Lambdas framtoning.

– Det vil gjøre bygget ster-
kere visuelt. Lambda blir mer 

rakrygget og mindre lut. Det 
er også mer i tråd med Edvard 
Munchs kunstnerskap som 
ikke kan sies å være preget av 
en lut holdning. 

Kunstreferanse
Tegningen av Lambda dekket 
med solcellepanel har også en 
kunsthistorisk klangbunn. 
Det refererer til et sentralt 
tema i Munchs kunst. 

– Munch var solas maler, og 

han framstilte den som det 
livgivende elementet den er, 
sier Heske.

Et av Munchs mest monu-
mentale malerier heter nett-
opp «Solen» og henger i Uni-
versitetets aula i Oslo sen-
trum.  

– Ved å kle Lambda i solcel-
lepanel kan vi opprette en for-
bindelse mellom bygget og 
Munchs kunst. En slik forbin-
delse eksisterer nemlig ikke 

slik bygget opprinnelig er 
tenkt, sier Heske.

Slik vil museet bli en trans-
formator av energi i dobbel 
forstand, mener Heske.

– Det vil komme fra både 
Munchs kunst og den ytre 
kledningen. Dette er jo litt 
kunstkonseptuelt tenkt, og 
det er ikke sikkert at politi-
kerne vil forstå det, sier hun.     

dageivindl@klassekampen.no

LYS IDÉ: Solcellepaneler kan generere energi til den kostbare driften av Lambda, mener Marianne Heske.   FOTO: ANNIKEN C. MOHR

Kunstneren dypper 
frukt i voks for å få et 
stilleben til å vare. 

Av Sara Hegna Hammer

– Akkurat nå holder jeg på 
med et utsmykningsopp-
drag til Tokerud skole i 
Oslo. Det er en åtte meter 
lang blyanttegning basert 
på et foto jeg har tatt av 
stedet der skogen møter 
skolegården. Den skal 
tegnes som en slags 
tidslinje, der bilder av 
filosofer, kunstnere og taler 
legges inn. 

– Du er også aktuell 
med installasjonen «Still 
Life – Det lille bedrag?» på 
Vestfold kunstsenter for 
tida? 

– Ja, det er en installa-
sjon med virkelige frukter. 
Jeg vil utforske hvordan 
man får et stilleben til å 
vare. Derfor har jeg gått 
tilbake til den gamle 
preserveringsteknikken 
med å vokse mat. Jeg har 
dyppet hver frukt i smeltet 
voks. 
– Hva er utgangspunktet 
for dette prosjektet?

– Jeg er opptatt av 
hvordan vi forholder oss til 
mat. Jeg refererer til det 
flamske maleriet på 
1600-tallet. De gode tidene 
i Europa gjorde at rike 
mennesker bestilte flotte 
bilder av mat og overflod, 
men kunstnerne la inn små 
gags. Som for eksempel en 
skrellet sitron, som betyr at 
alle skal gå den samme 
veien, og at nytelsen derfor 
er nytteløs. Det var kunst-
nerens lille pek. 

sarah@klassekampen.no

AKTUELL: Ingwill Gjelsvik.

Bevarer 
stilleben
HVA GJØR  
DU NÅ?
Ingwill Gjelsvik

Fire år har gått siden den aldrende kvinnen Cecilia 
Giménez aktiverte lattermuskler verden over med sin 
restaurering av Elías García Martínez’ maleri «Ecce 
Homo» fra 1930. I morgen kommer endelig dokumenta-
ren, melder Artnet. Dokumentaren «Fresco Fiasco» er 
produsert av Sky Arts som del av en større serie om store 
tabber i kunstverden som har fått uventede resultater. 
Hovedfokuset vil ligge på Giménez, hvis restaureringsar-
beid har endret den lille kirken i Borja i Spania, hvor 
maleriet var gjort, for alltid.   Sara Hegna Hammer

Blir dokumentarOSLO: Førstkommende 
fredag arrangeres et seminar 
om kunst og aktivisme på Oslo 
kunstforening. 
Seminaret tar 
utgangspunkt i 
Gitte Sætres 
nyeste videoar-
beid «Decep-
tion in High Places: Woman 
Cleaning Weapon Indus-
try».  SHH

DRAMMEN: I kveld åpner 
utstillingen «Mother 
Tongue» på Buskerud 
Kunstsenter. 
Seks tyrkiske 
videokunst-
nere, motivert 
av den politiske 
situasjonen i 
Tyrkia hvor kvinners ytringsfri-
het settes på prøve, viser sine 
verker.  SHH

KUNSTANMELDELSER NESTE SIDE »


