
Utstillingen SPOR. Norsk arkitektur 2005–2010  
tilgjengeliggjør et utvalg av norsk samtidsarkitektur 
for et bredt publikum. Sammensetningen av kvalitets-
sterke enkeltbygninger, større byutviklingsprosjekter 
og nasjonale arkitektursatsninger avdekker utviklings-
trekk på dagens norske arkitekturscene, for vår felles 
estetiske og kunstneriske identitet og ved prioriteringer 
i det norske samfunnet. Denne type mønstringsutstil-
linger åpner opp for en viktig offentlig diskusjon om 
arkitektonisk kvalitet, tjener til skrivingen av norsk 
arkitekturhistorie og bidrar til utviklingen av Nasjonal-
museets samlingsstrategi for norsk samtidsarkitektur. I 
tillegg vil utstillingen dokumentere nyere norsk arkitek-
tur, definere tendenser, belyse utviklingstrekk og stille 
spørsmål om nasjonal identitet.

Utstillingen fokuserer på kvaliteter i enkeltverk og 
peker på utviklingstrekk med samfunnsmessig betyd-
ning. Utvalget spenner fra den lille rasteplassen og 
private boliger, via komplekse byggeoppgaver til de 
siste års store bytransformasjoner. Ved bruk av ulike 
presentasjonsformer – foto, film, tegninger, skisser, 
materialprøver og modeller i ulike målestokker og 
utførelser – formidler utstillingen et sammensatt bilde 
av norsk arkitektur, realisert i Norge og i utlandet i 
perioden 2005–2010.

Juvet landskapshotell
Arkitekt Jensen og Skodvin. foto© Jiri Havran

Brinken terrasse
Arkitekt 70o N arkitektur. foto© Jiri Havran

Den nye Holmenkollbakken
Arkitekt JDS. foto© Jiri Havran

Farm House Toten
Arkitekt Jarmund/Vigsnes. foto© Jiri Havran



Utenfor norge

Ambassaden i Nepal, flyplassen i India, kunst-
paviljongen i Korea og sovehusene i Thailand 
har lite til felles som prosjekter, annet enn at de 
ikke står på norsk jord. Likevel indikerer de noe 
som kan bli viktige trekk ved norske arkitek-
ters arbeidsfelt i årene som kommer: Norsk 
arkitekturs vekstpotensial som eksportnæring, 
samt egeninitierte prosjekter i land i sør, der 
særlig nyutdannete arkitekter søker å nytolke 
og utvide rollen som formgivere. 

eneboligkvaliteter 

Norske arkitekter har lenge vist at de behersker 
å utvikle gode frittliggende hytter og eneboli-
ger. Utstillingen presenterer en enebolig i et av 
Trondheims boligfelt, to våningshus – ett på 
Toten og ett i Rogaland, og en hytte på Geilo. 
Disse prosjektene illustrerer gode evner i å 
tolke landskaps- og tomtesituasjoner, konsep-
tuell tenkning, håndverksmessig dyktighet 
i materialbehandling og detaljering, og ikke 
minst evnen til å se enhver byggeoppgave  
som ny.  

boliganlegg

Selv om boligveksten i Norge har vært formbel de 
siste fem årene, finnes det bare et fåtall virkelig 
gode løsninger på større boligkomplekser i tett 
by fra perioden 2005–2010. Utvalget i utstil-
lingen – et lite leilighetsbygg i Oslo sentrum, et 
boliganlegg i et villaområde på Oslos vestkant og 
en serie leilighetskomplekser i Nord-Norge – do-
kumenterer imidlertid vellykkete planløsninger, 
godt lysinnfall, skjermede uteområder og fokus 
på bærekraft – i klare arkitektoniske uttrykk. 

installasjoner 

Lanternen, Bålplass for barn og Tubaloon er 
alle byggeoppgaver uten kompliserte rompro-
gram eller krav til inneklima. Arkitektene har 
utnyttet dette potensialet gjennom å ren-
dyrke konseptuelle ideer, utforske og utvikle 
konstruksjonene, utfordre materialene og 
gjennomtegne detaljene i installasjoner som 
nærmer seg kunstobjekter.

Utstillingens organisering og teMatisering

Sommerfugl-
hus i Thailand 

Arkitekt  
Tyin tegnestue 
foto© Pasi Aalto

Bjørnveien 119

Arkitekt 
Dahle Dahle 
Breitenstein
foto© Jiri Havran

Villa Dalaker 
Galta
 
Arkitekt  
Knut Hjeltnes 
foto© Jiri Havran

Lanternen  
i Sandnes

Arkitekt  
Atelier Oslo
foto© Jiri Havran



nytt i gaMMelt 

Framtidens byggeoppgaver kommer i økende grad 
til å omfatte transformering, gjenbruk og videre-
utvikling av eksisterende bygninger og bystruk-
turer. Etter en bybrann i Trondheim ble et helt 
kvartal i Midtbyen (Branntomta/Borkeplassen) 
bygget opp i pakt med de tidligere byhusenes kva-
liteter. De få, men kvalitetssterke ombyggingspro-
sjektene Arkitekturmuseet, Gyldendalhuset og 
Forsvarets ledelsesbygg, handler alle om transfor-
masjon av fredete bygninger, beriket ved nybygg. 
Alle prosjektene er resultat av lange og grundige 
prosesser med antikvariske myndigheter.

statlige intensjoner 

Den norske Opera og Ballett, Nye Holmenkoll-
bakken skihopp, Svalbard Globale Frøhvelv og 
Halden fengsel er alle byggeoppgaver som er 
finansiert gjennom sjenerøse tilskudd fra den 
norske stat. Byggeprogrammene illustrerer 
offentlige prioriteringer og investeringsvilje. 
Staten, og indirekte Oslo kommune, bevilget 
eksempelvis milliarder til å reise en ny opera. 
Intensjonen var ikke bare å styrke kulturfeltet, 

men også å se Operaen som et verktøy for by-
utviklingen i Oslo, der et av målene er å bevege 
sentrum østover og etablere Fjordbyen. 

lokale kUltUrbærere 

To museumsanlegg i Nordland, Hamsunsen-
teret og Petter Dass-museet, tiltrekker seg 
internasjonale turister og lokale reisende som 
søker steder med interessant kulturhistorie og 
konseptuelt sterk arkitektur. Tautra Mari-
akloster er i utgangspunktet mindre offentlig 
tilgjengelig, men vekker ikke mindre historisk 
og arkitektonisk interesse. Anlegget er bygget 
i nærheten av ruinene etter middelalderens 
cistercienserkloster på Frosta i Nord-Trøndelag

Utdanning og skole 

To store skoler i Kristiansand og Oslo har rause, 
sentrale møtearealer, tilrettelegging for ulike 
undervisningsformer og høy kvalitet i mate-
rialer og inventar til felles. Lærernes Hus er et 
ambisiøst lavenergikonsept med gjennomlyste, 
åpne arealer som viser fagforeningens satsing 
på miljøvennlighet og kunnskapsutvikling.

Gyldendalhuset

Arkitekt 
Sverre Fehn
foto© Jiri Havran

Tautra 
Mariakloster

Arkitekt 
Jensen og 
Skodvin
foto© Jiri Havran

Tangen 
videregående 
skole

Arkitekt 3 x 
Nielsen
foto© Jiri Havran

Den norske 
opera og ballett

Arkitekt  
Snøhetta
foto© Jiri Havran
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Katalog 
Boken “SPOR. Norsk arkitektur 2005–2010” (204 s.) har fagartikler og presentasjon 
av prosjektene i utstillingen..

rekreasjon og frilUftsliv  

Juvet landskapshotell ved Gudbrandsjuvet, 
Strandbar og SUB-lugarer på Stokkøya og Preike- 
stolen fjellstue med Basecamp, videreutvikler 
og fornyer tradisjonelle overnattingssteder for 
turister og naturelskere. 

nasjonale tUristveger 

Siden 1997 har Nasjonale turistveger planlagt 
og gjennomført små tiltak langs norske veier 
for å legge til rette for turister og reisende. 
Etter 2005 skjøt prosjektet fart, og omkring 
50 prosjekter ble reist, mange av dem tegnet 

av unge arkitekter. Prosjektene varierer fra 
rasteplasser, utsiktspunkter, trapper og stier 
ned til vannet eller opp til fjellet, kafeteriaer, 
utstillings- og informasjonssentre.

bytransforMasjoner 

Aldri tidligere har de bymessige endringene 
i Norge vært større enn i den foregående 
femårsperioden, verken økonomisk eller arki-
tektonisk. Utstillingen viser fire forskjellige 
eksempler på denne utviklingen i Oslo, Dram-
men, Trondheim og Tromsø.

         facebook.com/nasjonalmuseet
         twitter.com/nasjonalmuseet

nasjonalmuseet.no

Preikestolen 
Basecamp

Arkitekt  
Helen og Hard
foto© Emile 
Ashley

Bytransforma-
sjon, Drammen

foto© Kaare 
Skallerud

Sohlberg-
plassen

Arkitekt 
Carl-Viggo 
Hølmebakk
foto© Jiri Havran


