FRA MUNCH TIL MAT OG MUSIKK
- En radikal transformasjon av
Munchmuseet
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RING 2

Dette avgangsprosjektet har som mål å skape et sosialt- og kulturelt knutepunkt
for Tøyenbydel i Oslo etter flyttingen av Munchmuseet.
Det gamle Munchmuseet transformeres fra et lukket og introvert til et åpent
og utadvendt bygg, som flere mennesker kan få glede av.
Munchmuseet sto ferdig i 1963 og tegnet av arkitektene Gunnar Fougner og
Einar Myklebust. Bygget har gjennomgått flere ombygginger som har endret
det opprinnelige arkitektoniske utrykket. Prosjektet vil gjenskape noen av
de arkitektoniske kvalitetene som er tapt med tiden og samtidig tilføre nye.
Sentralt er det å bevare kulturlivet i området for å styrke tilhørigheten til den
glemte bydelen.
Programmet for masteroppgaven er et lokalt mat- og musikkhus, et
identitetsskapende felleskap som kan trekke folk både på dag- og kveldstid.
Et kulturhus skreddersydd til Tøyen, åpent og sosialt, som kobler seg på bydelen,
hever dens attraksjoner og åpner for konteksten omkring.

BOTANISK HAGE

Bygningen jeg har valgt å jobbe med er det gamle Munchmuseet på Tøyen.
Mange kommer i dag til Tøyen for å besøke museet.
Edvard Munch døde 23. januar 1944, og testamenterte kunstsamlingen
til Oslo kommune i frykt for at tyskerne skulle få tilgang til hans livsverk.
Opprinnelig ønsket mange å plassere Munchmuseet på vestkanten, med de
andre store kulturinstitusjonene. Plasseringen ble sterkt preget av de store
byutviklingsprosessene i Oslo på 1940- og 50- tallet. 1949 ble det flertall for
at museet skulle være på Tøyen. Ring2 ble sett på som en ny strategisk åre,
og museet skulle kobles til denne og styrke den kulturelle tilstedeværelsen i
Oslo Øst.
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SITUASJONSPLAN

MUNCHMUSEET 1963

Da Munchmuseet først sto ferdig i 1963, tegnet av de to norske arkitektene
Gunnar Fougner og Einar Myklebust var tanken at det skulle være et
Folkemuseum. Det skulle invitere ikke bare eliten, men mannen i gata for å få
en forståelse av Munch. Arkitekturen skulle ikke ta oppmerksomheten vekk
fra kunsten som var der inne. Med store åpne fasader, klare og tydelige soner
og med ovenlys var det et flott bygg.
Her kan vi se hvordan bygget ser ut i dag. Det er vanskelig å si noe om
arkitekturen, da det virker mer rotete og tilslørt. Som man kan se har bygget
ombygget og mistet sin enkelhetsstyrke. De innvendige utstillingssalene har
ikke lenger ovenlys og fått et mer generisk utrykk.
Et bygg med klare konstruksjoner i armert betong med et repetitivt forløp
der materialer og lysinnslipp kommer til sin rett i tett samspill med natur,
mennesker og kultur. Bygget åpner for den frie, åpne plan og har en ydmykhet
til konteksten med gjenklang i japansk arkitektur.
Museet hadde store åpne vinduer for å trekke inn naturlig lys og skape en fin
atmosfære. Det var plassert overlysbrønner i utstillingsdelen og i hovedsalen
med en innvendig hage, som skulle gi avkobling og anledning til meditasjon.
På denne tiden ble bygget brukt til både utstilling og andre kunstneriske
arrangementer.

Eksteriør av hovedfasade, 1963.
Foto: Teigens Fotoatelier / DEXTRA

Eksteriør, Munchmuseet, 1963.
Foto: Teigens Fotoatelier / DEXTRA

BYGGET 1963

Eksteriør av hovedfasade med ny hovedinngang og glasspaviljong, 2020

MUNCHMUSEET 2020

BYGNINGSUTVIKLING

Mye har skjedd med Museet siden oppførelsen i 1963 som fra starten var
for lite. Bygget var i all hovedsak et museum, men det viste seg at mye
av ressursene ville gå til bevaring og konservering av Munch sin samling.
Treverket mot ytterveggene råtnet, og publikumsarealene var i dårlig forfatning.
Grafikksamlingen ble oppbevart i uegnede rom, uten riktig ventilasjon. Det
var ikke nok kunnskap om effekten av naturlig lys på malerier da bygget ble
oppført. I dag er bygget lukket, slik at belysningen er elektrisk.
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Edvard Munch dør
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Etter ranet i 2004 da Skrik og Madonna ble stjålet, ble planene endret enda
en gang med nye sikkerhetstiltak.
Påbygginger og ombygginger har redusert bygningens autentisitet og endret
dets karakter og det har ikke lenger enkelhetens styrke.
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Einar Myklebust var også arkitekten for museets rehabilitering og nybygg i
fra 1990- 1994. Magasinbygget ble derfor oppført i 1992, her skulle mye av
kunsten lagres og restaureres. Og Paviljongen sto ferdig i 1994 og fungerte
som et nytt inngangsparti med museumsbutikk og cafe i forgrunn.

En av ranerne løper mot fluktbilen utenfor
Munchmuseet i 2004. Foto: Scanpix
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SUBTRAKSJON

I dag finnes det kun en hovedinngang i nord, det fører til at når man kommer
fra T-banen må man gå på baksiden og rundt. Når man ankommer bygget går
man på baksiden og så rundt, istedet for å ha flere innganger. Jeg kommer
senere tilbake til dette.
Jeg har derfor valgt å fjerne tilbyggene fra 90 tallet. Jeg mener de ikke styrker
den originale ideen og vil ha liten funksjon da jeg ønsker å åpne opp bygget i
større grad enn det har vært. Samtidig ønsker jeg å fjerne veien som er der i
dag, da det går en parallellvei, slik at det vil bli et større grøntområde utenfor.
Slik bygget ser ut i dag har man kun en hovedinngang som er på motsatt site
av der de aller fleste kommer fra. Derfor har jeg hele tiden ønsket å åpne
bygget opp i flere retninger og vil med den nye delen skape et mer åpent
inngangsparte i sør.
Det fører til at bygget kommer mer tilbake til slik det var i 1963, da jeg også
tilbakefører de åpningene som ble lukket.
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VARELEVERANSE

HOVEDINNGANG

BYGGETS HISTORIE:
1 - HOVEDBYGG: 1960 - 63
2 - VESTFLØY: 1960 - 63
3 - MAGASINBYGG: 1990 - 92
4 - PAVILJONG: 1992 - 94

BYGGET ETTER SUBTRAKSJON

ADDISJON

Jeg velger å tilføre nye bygninsvolumer for å styrke programmet mitt og samtidig
er dette med til å la meg bevare byggets klarhet og renhet.
Dette er et urbant prosjekt med ute- og inne rom for Tøyen. Et sted for musikk,
mat, opphold og arbeide, eller i en kombinasjon. Det skal tilrettelegges for
disse aktivitetene, med gitte rammer og med åpne soner i innen- og utendørs
byrom for friere og mer åpen bruk.
Her kan vi se hvor jeg tilfører volumene som har i hovedsak å gjøre med musikk,
de er på nord siden mot parkarealet, lengst vekk fra bebyggelsen slik at det
kan lettere koble seg på parkanlegget.
Deretter kan vi se volumet som har med den frie arbeidssonen, den er plassert
tettest på bebyggelsen og T-banen. Til slutt er det et nytt volum for restaurant
delen, slik at dette blir en tydeligere sone.
De nye hovedinngangene er til alle de fire sidene med, den viktigste aksen i
nord/sør. Disse møtes ved et indre torg og to ytre torg der gatene igjennom
bygget åpner seg mot ulike programmer og rom.

NYE VOLUMER

OVERSIKTSDIAGRAM

PLASSERING AV PROGRAM

Maten er den gjennomgående aktiviteten, og musikken er med å tiltrekke
større folkemengder til ulike tider. Matfunksjonen vil holde bygget levende
til alle tider, med tilbud på en enkel kopp kaffe eller et skikkelig stort måltid.
Musikken og maten vil kunne supplere og understøtte hverandre, da de hører
godt sammen. Mat og drikke kan nytes før, under og etter konserter og andre
musikkarrangementer. Byrommene skal være for alle, og det er lagt til rette
for soner til egne opplevelser og aktiviteter, dertil multifunksjonelle rom for
flerbruk der mat, arbeid og musikk kan gi nye opplevelser.
Musikkdelen vil ha stor- og liten konsertsal, øvingslokaler og mulighet for
utescener. Mat med vekt på kulturell tilstedeværelsen og identitet skal gi rom
til matlaging, læring, inspirasjon, eksperimentering, bespisning og matutsalg.
Hovedetasjen er offentlig, og varelevering og mindre offentlige deler i
underetasjen. Mat-temaet er i hovedsak mot øst og musikk mot vest –, der
musikk og mat kan veves inn i hverandre og ikke være bundet til et sted. En
musikk foyer har inngang til de forskjellige salene, og en utehage for opphold
og bevertning. Ved sør-inngangen er det et torg for arbeid, treff og handel.
Et mer stille torg mot boligområdet, mens musikken bruker torget i nord og
som kan koble seg på ulike eventer og til musikkfestivaler.

PROGRAM
MATMILJØ
MUSIKKMILJØ
FLYTSONE + MØTESTED
INDRE HAGE
ADMINISTRASJON
LAGER

SIRKULASJONSDIAGRAM

VERTIKAL SIRKULASJON

FLYTSONE + MØTESTED

TOALETT/GARDEROBE

VARESIRKULASJON

TEKNISKE + PRAKTISKEROM

VERTIKAL SIRKULASJON

PERSPEKTIV MOT INDRE TORG OG HAGE

PLANER

Dette er et uformelt felleshus forankret i grunnideen til Munchmuseet som
et arbeidermuseum for å fremme den sosiale konteksten. Det skal bidra til et
direkte og allment eierskap og åpne for et stort engasjement av frivillige ildsjeler.

1. STORSAL
2. INTIMSAL
3. MUSIKKFOYER
4. BAR
5.KJØKKEN
6. SPISESONE
7. TEKNIKKROM
8. HVILEROM
9. ADMINISTRASJON
10. MØTEROM
11. INDRE TORG
12. HAGE
13. FLERBRUKSSAL

1. STORSAL
2. INTIMSAL
3. GARDEROBE
4. BAR
5.KJØKKENLAGER
6. MUSIKKLAGER
7. TEKNIKKROM
8. PARKERINGSGARASJE
9. ADMINISTRASJON
10. MØTEROM
11. AVLASTNINGSSONE
12. AVFALLSROM
13. OPPVASKROM
14. BACKSTAGE
15. MØTESONE
16. MIDLERTIDIG LAGER

Som man kan se har jeg etablert nye hovedinnganger. Tanken er at man kommer
inn til en gate igjennom bygget som åpner seg mot ulike programmer og rom.

14.

Tanken er at man har mulighet til å nyte mat før/under og etter konsert. Det
vil også være mulighet får å holde andre eventer der. En musikk foyer som
legger til rette for inngang til de forskjellige salene.
1.

1.

Den eksisterende hagen blir bevart, men bearbeidet slik at man kan oppholde
seg her i sommerhalvåret. Den opphøyde sonen er en tydeligere spisesone.
Mens ved sør-inngangen er det et indre torg, der forskjellige mennesker kan
møtes.

6.

Det er lagt til rette for at man kan komme ned fra foyer til en garderobe/bar/
toalett. I underetasjen har man også backstagesonen – der band og diverse
kan oppholde seg samlet. Der det vil være mulighet for å øve/oppvarming
uforstyrret.
Varelevering og logistikken har vært viktig i bygget og skal kunne distribuere
varer til de forskjellige sonene.
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MATERIALER

Materialet til addisjonen er bestående primært av tre. Ønsket er å skape en
varm og flott kontrast som også referer til det gamle trepanelet som eksisterte
i Munchmuseet da det ble bygget i 1963.
Konstruksjonen består av limtresøler som strekker seg opp igjennom fasaden
og er med til å bryte opp flatene. Det er også storeåpninger i hovedetasjen
for å skape et mer transpraent utrykk.
Det skal være en transparens i det å se hva som foregår i de forskjellige leddene
av bygget. Man skal kunne gå utenfor å se inn i bygget og få innblikk i hva som
foregår. Derfor har det også vært viktig å ha åpne glasspartier.

YTRE KLEDNIN

BRENT TRE
KJERNEVED FURU

GULV

LIMTRE/ MASSIV TRE

LIMTRE/ MASSIV TRE

EIK

GRAN

LØNN

YTRE DEKKER

KOSTET BETONG

PERSPEKTIV INN MOT ARBEIDSSONEN HVOR MAN KAN SKIMTE
DEN INDRE HAGEN.

FASADER

FASADE NORD

FASADE SØR

FASADE ØST

HOVEDINNGANGER
Den ene hovedinngangen fra nord med de nye addisjonene i tre. Ønsket har
vært at det skal føles åpnet og inkluderende, med klar relasjon i form av takt
og rytme til det eksisterende. Samtidig som de lukkede fasadene har blitt
åpnet opp igjen.

HOVEDINNGANG FRA NORD

FASADE VEST

MUSIKKSALENE

Det er tenkt en lett kobling til det eksisterende, ved bruk av ovenlys, slik at
det skal føles luftig ved kobling og samtidig er ovenlysene inspirert av de
eksisterende ovenlysene.
Snittet igjennom storsalen, den multifunksjonelle salen skal kunne brukes til
forskjellige typer arrangementer. Musikkfoyeen kobler de to salene og fungerer
som et mingleområdet. Intimsalen har fått fjernet det eksisterende dekket slik
at publikum kommer fra hovedplanet og ned inn til salen.

GLASSTAK

TAK:

BESLAG+ 500 MM ISOLASJON+ 50 MM LUFTING +
300MM MASSIV TRE

YTTERVEGG:

VERTIKAL TREKLEDNING, 50MM BRENT TRE + 50 MM LUFTING
+ VINDSPERRE + 300MM ISOLASJON + LUFTING + 300MM
MASSIV TRE GRAN + INDRE KLEDNING LØNN

TILBAKEFØRER EKSISTERENDE
OVENLYS

KONTROLLROM

STORSAL

NYTT TAK:

BESLAG+ 500 MM ISOLASJON+250 MM
EKSISTERENDE BETONG

BOKS I BOKS:

AKUSTISK HIMLING:

30MM INDRE KLEDNING LØNN

100 MM MELLOM EKSISTERENDE
OG NY VEGG

BAR

GULV:

GARDEROBE

GULV:

MUSIKKFOYER

30 MM EIK +50 MM PÅSTØP + 300MM
MASSIVTRE

MUSIKKFOYER

30 MM EIK +50 MM PÅSTØP + 300MM
BETONG+ 200 MM TRYKKFAST ISOLASJON

KONTROLLROM

GANG

INTIMSAL

TILLUFT:
TILLUFT UNDER STOLER

LAGER

BETONGSOKKEL

DETALJE SNITT

PERSPEKTIV FRA INTIMSAL

STORSALEN

Storsalen har mulighet til å åpne seg helt opp til den omkringliggende
parken. Det er med til å tilrettelegge for at bygget kan bre seg mer ut i
sommermånedene. Landskapet på nordsiden av salen har blitt bearbeidet
og danner et amfilignende landskap.
Diagrammene viser hvordan storsalen kan brukes.

UTEARRANGEMENT: MULIGHET FOR Å BYGGE SCENE UTENFOR OG ÅPNE OPP FASADEN

TRADISJONELL STÅARRANGEMENT MED OPPHØYD SCENE

MARKEDSARRANGEMENT: ÅPNE OPP FACADER OG SENKE SCENEN

SITTEARRANGEMENT: TREKKE UT TRIBUNE + SETTE INN STOLER

PERSPEKTIV FRA STORSALEN

MATSONEN

Matsonen består av det eksisterende opphøyde nivået og en nyere addisjon.
Koblingen med overlys skaper en åpen gate igjennom og markerer skillet
mellom matutsalg og spiseområdet. Denne gaten skal innvitere besøkende
til de forskjellige kjøkkene.
Matutsalget består av forskjellige typer kjøkken og mindre barer plassert
rundt i bygget.

PERSPEKTIV FRA KJØKKENSONE

PERSPEKTIV FRA SPISEOMRÅDET

Norarsund@hotmail.com

