Arkitektur formidling 2013
Skoleklasser, til og med videregående skole, får gratis inngang og
gratis omvisning på Nasjonalmuseet.
Nasjonalmuseet – Arkitektur viser frem til 7.april utstillingen
«ARKITEKTURIMPORT »
Stadig flere utenlandske arkitekter vinner konkurranser eller får direkte oppdrag i Norge. Utstillingen
tar for seg denne relativt nye utviklingen, som i første rekke er en konsekvens av EUs
konkurransedirektiv og større byggevirksomhet i Norge enn i resten av Europa. Utstillingen
presenterer, via modeller, foto og filmer, et knippe utenlandske arkitektkontorer med prosjekter i
Norge. Les mer om utstillingen på www.nasjonalmuseet.no
Temaer i omvisningen (1 time)
Norske arkitektkonkurranser de siste årene
kort om EUs regelverk
Barcode masterplan, MVRDV Architects, Nederland. Norske samarbeidspartnere:
DARK arkitekter

a-lab og

Stortorget, Hamar , Ecosistema Urbania og kunstneren Lluis Sabadell Artiga, Spania.
Hamsunsenteret , arkitekt Steven Holl
Astrup Fearnley Museet i Oslo, arkitekt Renzo Piano
Kilden teater- og konserthus, Kristiansand (2012) ALA Architects, Finland
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo arkitektene Kleihues + Schuwerk,
Tyskland
Plassen kulturhus, Molde og Buen kulturhus, Mandal, arkitektene 3XN, Danmark
Hamar kulturhus og Bispevika i Oslo, arkitektene Tegnestuen Vandkunsten, Danmark
Haukeland universitetssykehus, Bergen, KHR arkitekter, Danmark
Utstillingsarkitektur (etter ønske kan tema om utstillingsarkitektur bli utdypet).
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Forslag til forarbeid for elevene
Orienter deg via internett om de aktuelle arkitektene og arkitektkontorene. Arbeid i grupper, fordel
prosjektene dere i mellom. Presenter for hverandre.
Webadresser til aktuelle arkitektkontor: www.rpbw.com , www.drdharchitects.co.uk ,
www.kleihues.com/de/projekte/wettbewerbe/typologie/museumsbauten/756-nationalmuseumoslo.html , www.vandkunsten.com , www.mvrdv.nl/#/projects , www.stevenholl.com ,
http://jdsa.eu/ , www.3xn.dk/da , www.ala.fi

Forslag til etterarbeid for elevene
DISKUSJON, muntlig i grupper eller i form av skriftlig oppgaver.
Diskuter hva økende internasjonaliseringen betyr for norsk arkitekturs identitet og kvalitet.
– Forsterker de utenlandske arkitektene tendensen til en globalisering som visker ut nasjonale og
kulturelle forskjeller? Eller er de mer opptatt av å formulere en norsk eller nordisk identitet enn sine
norske kolleger?
– Er det mulig å skape fremragende arkitektur i Norge når arkitekten ikke har erfaring med norske
samfunnsverdier, byggetradisjoner, klima eller natur? Eller er det slik at utenlandske arkitekter
tilfører nye ideer og kunnskap som hever kvaliteten på norsk arkitektur?
QUIZ
Elevquiz etter omvisningen. På grunnlag av omvisningen i «ARKITEKTURIMPORT» lager hver elev et
eller flere spørsmål til de andre i klassen.
UTSTILLINGSDESIGN
Analyser Sverre Feens paviljong. Hvordan forholder paviljongen seg til omgivelsene? Beskriv
rommets form, tak, materialer, lysinnslipp. Hva synes du om paviljongen som utstillingsrom? Hva
synes du om utstillingsdesignen til «ARKITEKTURIMPORT»? Passer denne utstillingen godt i
paviljongen? Begrunn svaret.
Bestilling av omvisninger for grupper og skoleklasser:
Tlf. 21 98 22 18 (mandag–torsdag kl. 09.00–11.00 og 12.00-14.00)
Bestilling på e-post: omvisninger@nasjonalmuseet.no Vennligst
oppgi telefonnummer.

Nasjonalmuseet – Arkitektur tilbyr flere undervisningsprogram:
Arkitekturvandring i Kvadraturen, Arkitektur 1:1 og SANSENE, alle
er gratis for skoleklasser t.o.m. videregående skole. Spør etter
mer informasjon.
VELKOMMEN!
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