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Med
MUNCH
kan
Oslo
Morten Zondag, kunsthistoriker
sen for antall besøkende fra
Morten Zondag er
i året til noe i retning
glad for at det endelig 500.000
av det dobbelte.
ble bygget et nytt
Munch-museum. Eller Fra øyene til Oslo
Blant de tilreisende håper MorMUNCH, som det
ten Zondag det blir mange fra
kaller seg nå. Ja, så
øyene. Han har allerede hørt
venner si at nå er Oslo blitt et alglad at han gikk i
ternativ til helgeturer til for ekdemonstrasjonstog
sempel Stockholm og Købenda det i 2012 var
havn. For den som er interessert i kunst, har byen nok å by
snakk om å avlyse
på etter at MUNCHs dører er
prosjektet.

Sven Otto Rømcke
Kunsthistorikeren fra Kjøpmannskjær har ingen sterke
meninger om bygningen. Det
viktige er at den står der. Og i
den grad inngangspartiet nede
minner noen om en flyplass,
spiller ikke det noen rolle for
ham. Han synes det er flott med
all aktiviteten der. Den minner
ham om aktiviteten og folkelivet i den ombygde turbinhallen
i Tate Modern i London. Det synes han er en mer relevant
sammenligning.

Farlig nær vannet
– Hvis jeg skulle ha noen motforestillinger, måtte det være at
et museum som inneholder så
mange papirarbeider, ligger så
nær vannet. Men det gjør jo Nationalmuseum i Stockholm
også. Det står på pæler i vannkanten. Og stort våtere enn i
Venezia kan ikke museer få det.
Den andre motforestillingen
tror han det blir gjort noe med.
– MUNCH har kafé i første
etasje, restaurant i tolvte og bar
i trettende etasje. Men jeg savner noen enkle spisesteder
rundt i etasjene. Mange andre
museer har det. Det bør være
mulig å få en kopp kaffe eller et
glass brus når man er på vei
mellom etasjene, sier han.
MUNCH og det nye Nasjonalmuseet, som åpner i 2023, kommer til å utfylle hverandre. Vi
får et flott tilbud langs havnen
fra Astrup Fearnley til MUNCH
med Operaen, Deichman og
Nasjonalmuseet imellom.
– Det er et fantastisk tilbud til
både nordmenn og turister.
Bare MUNCH kommer til å gi
oss en strøm av turister.
Det er nok ikke for ingenting
museet har oppjustert progno-

åpnet. Og det er allerede blitt
mye mer spennende å ta med
seg gjester rundt i byen.
– Oslo er blitt en ny by, sier
mannen, som karakteriseres
som en av verdens fremste eksperter på nettopp Edvard
Munchs grafikk. Dessuten er
han fagansvarlig for samlingen
til forretningsmannen Pål Gundersen. Det er i verdenssammenheng en enestående samling av Munch-grafikk.

FØRSTE ETASJE: MUNCHs inngangsparti byr på så mangt. Her er butikk, billettdisk, inngang til
lekeplass for barn og kafé. Området er allerede en livlig møteplass, som Morten Zondag sammenligner med
Tate Modern i London

– Bygningen står her
De som har vært, og er, motstandere av det nye Munch-museet,
bruker i stor grad utestemme.
Det er nok å ta av på nettet.
Erling Dokk Holm er Aftenpostens arkitekturanmelder. Han
har sans for å se ting fra flere sider, og han er verken fornøyd
med eksteriøret eller beliggenheten. Men han sier klokt:
– Imidlertid. Bygningen står her.
Den må også oppleves innvendig, og der er det oppløftende.
Når man trer inn i bygningen,
er det som om alt det ytre forsvinner. Tretten etasjer, en bar
på toppen, et romslig bibliotek,
etasje på etasje med ambisiøse
utstillinger, alt på et areal som
er fem ganger så stort som arealet i det gamle museet.
Artig nok er den perforerte
aluminiums-fasaden vakker og
funksjonell fra innsiden. Når
du står ved et vindu, kan du
merke hvordan fasaden gir
solavskjerming samtidig som
den ikke tar utsikten.

Medlemskap
Både Zondag og Øyenes utsendte hadde allerede besøkt
MUNCH før denne felles ekskursjonen. Som medlemmer av
MUNCHs venneforening, ble vi
invitert til vennedag dagen før
pressen fikk inspisere herlighe-

mat og drikke: Morten Zondag kunne ønske seg flere steder med mat og drikke.
ten. Og her har kunsthistorikeren en appell.
– Alle som er interessert i
kunst bør tegne medlemskap.
Jeg tror det koster 900 kroner.
Det gir adgang for medlemmet
og en gjest så ofte de lyster. Så
etter tre besøk går, medlemskapet med et forsiktig overskudd.
I tillegg til gratis adgang til museet, kommer MUNCH til å ha
et tett kulturprogram.

Store summer på veggen
Det er mer som begeistrer Zondag.
– MUNCH har lagt utrolig stor

vekt på formidling. Her er det
en tydelig ambisjon. Et interessant grep, er at utstillingene
som er der nå, for det meste er
bygget over temaer og ikke kronologi, som er vanlig. Det letter
formidlingen, men det må ikke
overdrives. Samtidig er den
strategien med på å gjøre utstillingen aktuell, sier han og nevner et eksempel.
Museets tre utgaver av
«Skrik» har fått sitt eget mørke
rom. Der kommer de vekselvis
ut av sine luker og blir vist på
skift. Formålet er at ingen av
bildene skal bli belyst så mye at

de blir skadet.
– Hva tror du bildet er verdt,
spør Øyene, og nevner på de
drøye 600 millionene kroner finansmannen Petter Olsen fikk
for sin versjon av Skrik ved en
auksjon i New York.
– Vi nærmer oss et mye større
beløp, sier kunsthistorikeren
rolig.

Kommuniserer med alle
Gjennom hele oppholdet i de
tretten etasjene er det tydelig at
det er kunsten og formidlingen
Zondag er opptatt av. Nettopp
derfor er han så glad for at mu-
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samlingene

Etasjene

■■ 28 000 kunstverk fordelt på fire

■■ 1. etasje: Lobby, butikk, kafé og festsal
■■ 3. etasje: «Alt er liv»-utstilling. Samling

samlinger, Munch, samlerne Rolf
Stenersen, Amaldus Nielsen og
Ludvig O. Ravensberg
■■ 26.724 Munch-verk
■■ Ca. 1.200 malerier
■■ 705 tegninger og skisser
■■ 18.322 grafiske blad fordelt på
■■ 842 ulike motiver
■■ 14 skulpturer
■■ Munchs originale fotografier,
trykkplater og litografiske steiner,
og flere tusen tekster og brev, samt
9.830 personlige eiendeler
■■ Totalt antall museumsobjekter for
de fire samlingene er over 42.000
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tekster, skisser og grafiske motiver som
Munch kalte «Kunnskapens Tre». Første
gang det blir stilt ut i sin helhet
■■ 4. etasje: «Uendelig»-utstillingen,
med verk som «Skrik», «Madonna» og
«Pubertet»
■■ 6. etasje: «Monumental»-utstillingen,
med Munchs største verk. «Solen» og
«Forskerne» stilles ut her
■■ 7. etasje: «Skygger». Biografisk
utstilling der Munchs egne møbler og
gjenstander gir et bilde av hvordan han
levde på Ekely de siste nesten 30 årene
av sitt liv

Det er blitt brukt nokså
krasse ord om eksteriøret,
men stadig flere slutter
seg til det Aftenpostens
arkitekturanmelder
Erling Dokk Holm skrev. –
Imidlertid. Bygningen står
her. Den må også oppleves
innvendig, og der er det
oppløftende. 
■■ 9. og 10. etasje: «Sjelens ensomhet», av

Tracey Emin
■■ 11. etasje: Verk fra Stenersen-samlingen,
som består av cirka 900 verk som Rolf
Stenersen samlet i Munchs samtid, og

som han donerte til Oslo kommune på
1930-tallet
■■ 12. etasje: Restaurant
■■ 13. etasje: Skybar

o bli helgemål for øyboere

Lokalt motiv: Karen Bjølstad, 1888. Motivet som Morten Zondag står ved her er hentet fra trappen til skipperhuset Vindåsen i Vrengen-sundet på Tjøme. Der ferierte familien

alle FOTO: Sven Otto Rømcke
Munch sommeren 1888.
seet, med sine syv utstillingsetasjer, er bygget opp slik at det
kommuniserer med alle, uansett hva de kan og vet om
Munch fra før. Men samtidig
beholder sin integritet.
Det er også lagt vekt på at
barn skal trives. I så godt som
alle salene er det tilbud til barn,
og stort sett med utgangspunkt
i det den salen har å formidle.
Et eget utstillingsrom, for
ikke å si en sal, går over to etasjer. Der henger Munchs utkast
til utsmykningen i Universitetets aula. Bildene er i full størrelse. Selv om de ikke er iden-

tiske, vil den som har vært i
Universitetets aula, lett kjenne
dem igjen.
Selv mannen som kan så mye
om Munch, kunne for øvrig
tenke seg litt mer informasjonstekst på museumsveggene.
Men det er det enkelt å gjøre
noe med.

Henger lavt
De svære bildene henger så
lavt, og publikum kan gå så
nær, at det er mulig å studere
penselstrøk og skader. Edvard
Munch stablet gjerne bildene
sine mot en vegg ute. Også om

vinteren. Det måtte sette merker. Munchs verk ble dessuten
svært stemoderlig behandlet
frem til de fikk eget museum i
1963.
– En slik presentasjon gir en
enestående anledning til å formidle Munch. Det er mulig å
virkelig se verkene. Men det er
nesten en selvfølge i det som et
av verdens største museer viet
én kunstner, sier Zondag, og vet
at det er et lite forbehold der.
Stenersen-samlingen, som
består av rundt 900 verk, ble
gitt Oslo kommune av finansmannen Rolf Stenersen i 1937,

og tilhører Oslo kommune og
Munchmuseet. Den har sin
egen avdeling i museets syvende etasje. Samlinger gitt av Amaldus Nielsen og Ludvig O. Ravensberg tilhører også Munchmuseet. Da Zondag og Øyenes
journalist besøkte det nyåpnede museet, slo det dem at det
var en nesten sakral stemning i
utstillingsrommene. Folk gikk
nesten tause rundt og snakket
lavt til hverandre. Det er ikke
vanlig i norske museer, mens
det ikke er så uvanlig i store
museer i andre land. Men det
var ingen trykket stemning.

Mer en lavmælt begeistring
over å få oppleve dette!
Nesten ikke nevnt, men ikke
glemt, er at MUNCH i 9. og 10. etasje viser utstillingen «Sjelens ensomhet». Der møter Edvard
Munch verk av den engelske samtidskunstneren Tracey Emin.
Et lite innsidetips. Billetter
bør kjøpes på nett på forhånd.
På nettet kan det imidlertid ofte
se ut som om alle billettene er
utsolgt. Øyenes insider sier
imidlertid at det er sjelden
noen, som tilfeldig slenger innom, ikke får billett. I verste fall
må de vente litt.

