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MDH ARKITEKTER SA
Storgata 37, 0182 Oslo
www.mdh.no
Etablert / Founded: 2010

PARTNERE / PARTNERS:
Minna Riska (1977–). Universitet i Uleåborg,
Finland, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
Diplom 2003 / University of Uleåborg, Finland,
Oslo School of Architecture and Design.
Diploma 2003.
Dagfinn Sagen (1976–). Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Diplom 2005 / Oslo School of
Architecture and Design. Diploma 2005.
Helge Lunder (1978–). Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Diplom 2005 / Oslo School of
Architecture and Design. Diploma 2005.

”MDH Arkitekter ble startet opp av Minna Riska, Dagfinn Sagen
og Helge Lunder i 2010. Partnerne i MDH har lang og bred erfaring
fra anerkjente kontorer i inn- og utland. Vi er opptatt av å gi våre
prosjekter et tydelig formspråk, enten det er en bokhandel i Oslo,
et byplanprosjekt på Nuuk (Grønland) eller bistandsprosjekter i
Afrika. Arkitekter er formgivere, og det er gjennom denne prosessen vi kan skape gode rom for mennesker og se nye løsninger.
En god designløsning må være performativ på mange ulike plan,
og kunne løse flere oppgaver med få grep.”

“MDH Architects was founded in 2010 by Minna Riska, Dagfinn
Sagen, and Helge Lunder. The MDH partners have a wealth of
expertise from working at well-known architect firms both in
Norway and abroad. Our goal is to imbue our projects with a clear
sense of design, whether it is for a bookstore in Oslo, an urban
development project in Nuuk (Greenland), or an international
aid project in Africa. Architects are designers, and it is through
the design process that we can create hospitable rooms for
people and see new solutions. A well-executed design must be
performative on many different levels, and it must efficiently
solve a multitude of tasks.”

MDH Arkitekter

MDH Architects
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Løren T-banestasjon, Oslo. 1.
premie i invitert konkurranse. I
samarbeid med Arne Henriksen
Arkitekter. Byggestart 2014.
”Bina Kabina”. Paviljong for den
Internasjonale Arkitekturuken i
Beograd. Realisert 2012.
The Ocean. Utsmykking for Sam
Eyde videregående skole, Arendal
i samarbeid med kunstner Marius
Martinussen. Realisert 2012.
Suluk læresenter i Nuuk,
Grønland. Skisseprosjekt. 2011.
Masterplan for Nuuk, i samarbeid
med Dahl/Uhre Arkitekter
og TNT Nuuk, Grønland.
Skisseprosjekt levert 2011.
Under utvikling.
Tronsmo Bokhandel, Oslo.
Realisert 2010.
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SULUK LÆRESENTER I NUUK /
SULUK LEARNING CENTER IN NUUK
MDH Arkitekter

MDH Arkitekters utkast til et nytt læresenter i Nuuk på Grønland
har fått kjælenavnet Suluk, eller ”papirflyet”. Utkastet er et av
flere gjesteprosjekter som har blitt lansert i forbindelse med en
ny masterplan for Grønlands hovedstad, og i denne satsingen var
MDH invitert med som en av bare noen få lokale og internasjonale
samarbeidspartnere.
MDHs håp er at Suluk-senteret kan bli en pådriver innenfor denne
større satsingen. Dersom forslaget realiseres, er tanken at senteret vil kunne både få i gang og harmonisere de innviklete og til
tider motstridende vitaliserings-, kulturendrings- og fornyelsesprosessene som Grønland og landets befolkning for tiden opplever. Slik også selve masterplanen gjør, peker prosjektet ut læring
– eller helt bestemt, det å oppnå selvbestemmelse gjennom
kunnskap – som selve virkemiddelet som kan hjelpe grønlenderne
til å meisle ut sin egen fremtid.
Suluk synes nærmest å være en virkeliggjøring av de ærgjerrige og til tider utopiske målene som er blitt fremsatt for Nuuk
som helhet. Senteret er nemlig lagt opp slik at det skal kunne
opptre i forbløffende mange roller, enten som klasserom for kurs
i grønlandsk håndverk, utstillingslokale, dansegulv, marked eller
alt annet mellom himmel og jord. I sin tilrettelegging av denne
nærmest anarkistiske aktivitetsbredden følger MDHs utkast en
utpreget ”regional” logikk. Dette ser vi for eksempel i senterets
mange inn- og utganger, som bevarer spor etter de nåværende
stiene som krysser frem og tilbake over tomten. Vi ser det også
i det origami-liknende taket, som er tydelig inspirert av de tradisjonelle husformene som finnes rundt omkring i Nuuks landskap.
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MDH Architects’ design for a new learning center in Nuuk, affectionately nicknamed Suluk or ‘the paper airplane’, is one of
several ‘guest projects’ to emerge out of a proposed master plan
for Greenland’s capital – for which MDH were, in turn, one of a
handful of local and international collaborators.
Envisioned within this broader context, the design aspires to the
role of catalyst, seeking to act – if realized – as both a driver and
a mediator in the complex and perhaps conflicted processes of
urban regeneration, cultural change and renewal currently facing
Greenland and its people. As with the master plan generally, the
project sensitively identifies learning – or, more specifically,
self-empowerment through the acquisition of knowledge – as a
key challenge and potential in arriving at a future that might truly
belong to Greenland.
Perhaps manifesting at a micro-level the sweeping range of
at-times touchingly utopian ambitions projected onto Nuuk at
large, the project lays claim to an astonishing array of possibilities. It is programmed to function, with apparently seamless
ease, as a classroom for courses in traditional handicrafts or,
alternatively, a dance floor, exhibition space, market hall and
anything in between. In housing this almost anarchic range of
potentiality, the design follows a recognizably ‘regionalist’ logic:
its multiple entrances and exits preserve traces of the footpaths
crisscrossing the site at present, for example, while the origamilike roof-form results from a conceptual clustering together of
the vernacular house forms that are usually found dotted about
the landscape.
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MDHs utkast viser en beundringsverdig vilje til å fremme en inkluderende tankegang. Det synes også å stamme fra en oppriktig
tro på arkitekturens muligheter til å endre samfunnet. Men idet
det forsøker å være så radikalt åpent, risikerer dette håpefulle
papirflyet å bli satt ut av spill av metaforenes og arkitekturdrømmenes lunefulle vindkast.
Jéremié McGowan
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Admirable in its commitment to foster and promote inclusiveness, Suluk seems to result from a genuine belief in the power
of architecture to bring about social change. Yet, in its attempt
to be so radically open, this particular paper airplane of hope
may well run the risk of becoming lost in the often unpredictable
winds of cryptic metaphors and architectural daydreams.
Jéremié McGowan

RODEO
ARKITEKTER AS
Youngstorget 2A, 0181 Oslo
www.rodeo-arkitekter.no
Etablert / Founded: 2007

PARTNERE / PARTNERS:
Henning Sunde (1973–). Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Diplom 2006 /
The Norwegian University of Science and
Technology. Diploma 2006.
Ivar Lyngner (1980–). Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Diplom 2007 /
The Norwegian University of Science and
Technology. Diploma 2007.
Anders Ese (1979–). Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Diplom 2006 / Oslo School of
Architecture and Design. Diploma 2006
Foto: Arne B. Langleite

”Rodeo arkitekter består av arkitekter, urbanister og samfunnsvitere. Vår tverrfaglige tilnærming gjenspeiler et engasjement
for å styrke forholdet mellom arkitektur, planlegging og det
samfunnet vi lever i. Vår holdning er at dette skaper mer levedyktige prosjekter.”
Rodeo Arkitekter
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“Rodeo Architects consists of architects, urbanists, and social
scientists. Our interdisciplinary approach reflects a commitment to strengthen the relationship between architecture,
planning, and contemporary society. We believe that this helps
foster more viable projects.”
Rodeo Architects
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Havnepromenaden, Oslo. Parallelloppdrag for Oslo kommune. 2012.
Hidra Skjærgårdssenter,
Flekkefjord. Under utvikling.
”Barnefamilier i sentrum”,
Sarpsborg. Under utvikling.
”Når 68-erne blir 68 - Building for
babyboomers og eldre”, Flekkefjord.
Under utvikling.
Studentboliger i Drammen.
Parallelloppdrag. Under utvikling.
”Boardwalking”. 1. premie i Europan 9,
Sion, Sveits. Under utvikling.
Tremannsboliger i Cappelens vei,
Oslo. Under utvikling. Planlagt
realisert 2014.
”Linked-in”. Strategi for utvikling av
Kongsberg sentrum. 2011
”Fauske strikes back.
Allaktivitetshus i Fauske”. 1. premie i
konkurranse 2008.
”Back in Black”. Nytt
nasjonalmuseum på Vestbanen.
Finalist i åpen internasjonal
konkurranse i samarbeid med
Torger Wendelbo og Sondre
Gundersen. 2010.
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Fra konsept til arkitektur

BACK IN BLACK.
NYTT NASJONALMUSEUM PÅ VESTBANEN /
THE NEW NATIONAL MUSEUM AT VESTBANEN
Rodeo Arkitekter i samarbeid med Torger Wendelbo og Sondre Gundersen /
Rodeo Architects in collaboration with Torger Wendelbo and Sondre Gundersen

I konkurransen om nytt museumsbygg for Nasjonalmuseet for
kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo ble det levert inn
247 utkast til bedømmelse. Flere av disse ble levert av internasjonale størrelser. Én av de seks finalistene viste seg imidlertid å
være et ungt og relativt ukjent norsk kontor. Prosjektet Back in
Black var forfattet av Rodeo Arkitekter i samarbeid med Torger
Wendelbo og Sondre Gundersen.
Arkitektenes respons på ønsket i konkurranseutlysningen om å
trekke nye brukergrupper til Nasjonalmuseet var en analyse av
den urbane situasjonen tomten befant seg i. Rodeo trekker selv
frem en tverrfaglig og forskningsbasert arbeidsmetode, som
resulterte i en særegen organisering av bygningsmassen som
kontoret var alene om i konkurransen.

247 entries, including ones from internationally renowned
architects, were submitted to the competition to design the new
National Museum of Art, Architecture, and Design at Vestbanen
in downtown Oslo. In this prestigious competition, one of the
six finalists turned out to be a young and relatively unknown
Norwegian firm, namely Rodeo Architects, whose project Back in
Black was submitted in collaboration with Torger Wendelbo and
Sondre Gundersen.

Gjennom en forbindelse mellom et øvre torg med tilknytning til
vestre Vika og et nedre torg mot Aker Brygge, deles museumsbygget i to fløyer: Den ene delen inneholder bibliotek og læringssenter og har en høy kontorfløy mot Dronning Mauds gate, den
andre inkluderer museets ulike avdelinger og magasin. Ved å etablere en gjennomfartsåre mellom delene åpner museet seg som
et urbant rom hvor byens stier vil gå igjennom bygget. Tanken var
at den lave terskelen for å stikke innom noe du allikevel går forbi,
ville kunne skape en tilgjengelighet.

Responding to the competition brief’s explicit desire to attract
new user groups to the National Museum, the architects decided
to analyse the site’s urban setting. The architects themselves
highlight their interdisciplinary and research-based approach,
which resulted in a unique layout for the building. By connecting
a high-lying square on the left side of the Vika neighbourhood
with a low-lying square adjacent to Aker Brygge, they divided the
museum building into two wings: the one half houses a library, an
educational centre, and a tall office wing looking out on Dronning
Mauds gate, while the other half houses the museum’s various
departments and its magazine. A passageway connecting these
two wings serves to open the museum up as an urban space,
allowing the city’s pathways to run through the building – the
basic idea was that the low threshold for dropping in, since you’re
already in the area, would enhance the museum’s accessibility.

Med bygningsmassens oppdeling ønsket arkitektene også å
kommunisere museets ulike deler og funksjoner, og dermed en
forståelse for museets oppgaver og innsyn for publikum. Oppdelingen kan også sies å skape en menneskelig skala og forholder
seg inkluderende til den eksisterende bebyggelsen rundt. Det
arkitektoniske grepet er dermed med på å understreke konseptet om ”et åpent museum”. Læringssenteret ble i forslaget lagt

The two-winged partitioning also sought to highlight the museum’s diverse departments and functions, thereby helping the
public to gain insight into the museum’s core tasks. The partitioning can also be said to create a human scale, and it also serves
to include the surrounding buildings. This architectural solution
thereby helps to underscore the concept of “an open museum”. In
the proposal, the educational centre was adjoined to the library
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INTERNSIRKULASJON

DESIGN OG
KUNSTHÅNDVERK

ELDRE KUNST

SKULPTUR
VESTIBYLEN

SAMTIDSKUNST

TEMPORÆRE UTSTILLINGER

spektakulære rom - ”øyet” – som med sin fantastiske utsikt er en
destinasjon i seg selv, men som også rammer inn det historiske
festningsverket og gjør det til en del av utstillingen.
Vestibylen er museets tredje plassrom og fungerer som en overgangssone mellom situasjonen utenfor og de mer lukkede utstillingsarealene. Dette rommet har en viktig funksjon i forhold til å integrere museet i bysituasjonen og eksponere museets innhold for
de forbipasserende, samtidig som det internt gir de ulike museene
mulighet til å vise seg frem for de besøkende. Vestibylen er tredelt; den har en kommersiell del med kafé og museumsbutikk mot
nedre torg som knytter seg direkte på handle- og fornøyelsesaksen
langs fjorden; den har en sentral del der selve museumsvandringen starter og som tar imot besøkende som kommer fra biblioteket
og formidlingsdelen; og den har et mer skjermet område for tem-

Undervisningsdelen ligger i 1. og 2. etasje med forbindelse til
vestibylen og nedre torg. Selv om dette er et åpent program som
skal knyttes til biblioteket har vi laget en lukket verden som ivaretar bibliotekets krav til støyfrie omgivelser. Dette er barnas verden
Administrasjonsbygget legges langs Donning Mauds gate, og
og vi tror det er viktig å lage kontrollerte rammer man føler seg
har sammen med bibliotektet inngang fra plassen mot nord og
trygg i og hvor det er enkelt å orientere seg. Deler av programmet
mot plassen ved siden av Nobels fredssenter. Plasseringen skaper
eksponeres i biblioteket og blir visuelt en del av denne situasjonen.
optimale kontorforhold mot nord, samtidig som man i møterom og
Utstillingsrommet ligger i direkte tilknytning til atelierene, og
fellesarealer har fantastisk utsikt mot fjorden. Det etableres en ditrekkes helt
ut i passasjen
mellom
vestibylen
rekte forbindelse ned til driftsmottaket. (next to the Nobel Peace Center),
so that
the studios
with
the og biblioteket. Dette
en spennende situasjon i en av bevegelsesveiene gjennom området, og
for de
som beveger
seg mellom
Biblioteket ligger mellom Nobels fredssenter
og øvre
torg. Detand activities
pupils’
creations
were
visible
to passers-by
onmuseet
the og biblioteket. Det
er viktig å ikke gjemme bort dette rommet og heller la det fungere
ligger lavt i terrenget og åpner opp for utsyn til fjorden og festninBrygge
without
“confl
with
som en but
direkte
forlengelse
av icting”
vestibylen.
gen fra øvre torg. Det er organisert som etAker
atrium
med et side
åpentof the building,
biblioteksareal i midten under et overlys. Rundt ligger rom med
the museum’s exhibitions. The pupils’ creations and activities
spesialfunksjoner.
porære utstillinger, store installasjoner og ulike events. Multifunksjonssalen fungerer som en direkte forlengelse av dette rommet.

i forbindelse med biblioteket (mot Nobels Fredssenter) slik at
atelierene med elevenes arbeider og aktiviteter ble synlig for
forbipasserende fra veien mot Aker Brygge, men uten å komme i
”konflikt” med museets utstillinger. Gjennom elevenes arbeid og
aktivitet ville læringssenteret skape et utgangspunkt for at familie og venner av elevene, som kanskje ikke i dag tilhører museets
brukergruppe, ville besøke museet.

would encourage their family and friends – people who perhaps
are not among the museum’s current user group – to visit the
Back in Black / Nasjonalmuseum på Vestbanen / Lesehefte
museum.

”Øyet” – den store lysende vindusflaten på museumsfløyen – trer
frem som et bærende element og en identitetsskapende markør
i prosjektet. Vindusflaten skaper et spill mot fasadenes mørke
larvikittstein, ikke ulikt uttrykket i alabasthallen i Kleihues og
Schuwerks vinnerutkast Forum Artis, men tilsynelatende uten
noen gjenspeiling av en tilsvarende viktig funksjon innenfor
vinduet.

An integral part of the project is The Eye, the large, luminous
window plane adorning the museum wing. The Eye serves as
an identifier and playfully interacts with the dark facade’s blue
pearl granite, not unlike the alabaster hall solution in Kleihues
and Schuwerk’s winning entry Forum Artis, though apparently
without reflecting a similarly important function within the
window.

Stine Elisabeth Johansen
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PARTNERE / PARTNERS:
Casper Mork Ulnes (1973–). California
College of Art (CCA) Bachelor. Columbia
University. Diplom 2002. / California
College of Art, Bachelor. Columbia
University. Diploma 2002.
Andreas Hagbart Hem Tingulstad
(1977–). École Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris-Belleville, 2006.
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet. Diplom 2006. /
Ecole Nationale Supérieure dArchitecture de Paris-Belleville. Oslo School of
Architecture and Design. The Norwegian
University of Science and Technology.
Diploma 2006.

SFOSL AS
SFOSL AS / Vibes gate 15a, 0356 Oslo
SFOSL LLP/ 602 Minnesota Street, San Francisco, CA 94107
www.sfosl.com

Etablert / Founded: 2012

”Fellesnevneren i våre prosjekter er at de er enkle svar på komplekse problemstillinger. Søken etter forenkling er forankret i vår
angrepsvinkel og utgjør en metode der spørsmålet om å identifisere en klar hovedidé både fungerer på det kommunikative plan,
og som et instrument i prosjekterings- og produksjonsprosessen
– ’The question is the answer’.”

“The common denominator in our projects is that they are simple
answers to complex questions. Our quest for simplification is
fundamental to our approach, one where the question of identifying a clearly defined, overarching idea works on a communicational level and as a tool for planning and production. For us, ‘the
question is the answer’.”

SFOSL

SFOSL
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Lilleveien, Oslo. Ferdigstilling
ca. 2014. Under utvikling.
Fetveien, Oslo. Ferdigstilling
ca. 2013. Under utvikling.
Amoeba Extension, California.
Ferdigstilling ca. 2013. Under
utvikling.
Itacare Residence, Itacare, Brasil.
Ferdigstilling ca. 2013. Under
utvikling.
Trinity Road Pool House,
California. Ferdigstilling ca. 2013.
Under utvikling.
Meier Road Barn, California.
Realisert 2011.
Moose Road, California.
Realisert 2011.
20th Street Residence, California.
Realisert 2010.
Clayton Street Residence,
Californina. Realisert 2008.
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MOOSE ROAD
SFOSL

Innfatninger

Framing

Oppdraget om fritidshuset Moose Road, som nylig ble reist i
Mendocino, to timer nord for San Francisco, innebar et enkelt
program og stramt budsjett: To vennepar skulle kunne bo i huset
samtidig, og ha utsikt til det beliggenheten kunne by på; en dal,
en fjelltopp, steinformasjonen ”Eagle Rock” og eikelunden som
omkranser tomta. Trærne skulle ikke hugges.

The commission for the recently-constructed weekend house
Moose Road, which lies in Mendocino two hours north of San
Francisco, entailed a simple programme and a tight budget.
Two couples were to be able occupy the house at the same time
and be afforded a view of what the area had to offer: a valley, a
mountain top, the rock formation Eagle Rock, and the oak grove
that surrounds the site. The trees were not to be felled.

Arkitekten har søkt enkle og sterke virkemidler: Hver fløy består
av en konstruktiv treramme med flatt tak og bare ett vindu i
enden, som går fra gulv til tak, lik en kikkert. Stålplater kler ytterveggene og endrer farge og overflate etter lysets skiftninger og
graden av oljebehandling og ujevnheter i materialet. Innvending
er veggene beskjedent kledd med finér, mens gulvene i alle rom,
også bad, er i støpt og pusset betong.
Denne diskrete enkelheten er også dekkende for de to sovefløyenes nesten miesiske planløsninger. En lav midtsentrert kjerne
med bad og skap er like bred som sengen, som er plassert slik
at parenes privatliv og forhåndsbestemte utsikt mot eiketrær
og fjellformasjoner beskyttes og innfattes. En luftig romlighet
dannes ved at de to dørene på hver sin side av badekjernen og
78

Similar to Atelier Oslo’s solution for the Norderhov cabin presented in this exhibition, SFOSL chose to design a multi-winged,
panoptic structure. The entrance lies in the smallest extension,
which also contains a tiny laundry room. Two residential wings,
each containing a sleeping room and a bathroom, extend toward
the north and east, while a common area is situated in the
broadest wing, expanding the entrance area. In order to spare
the ground and the oak trees, the house rests on narrow steel
columns that have been precisely drilled between the roots.
The site slopes, so that the heights between the wings and the
terrain differ; this also provides a favourable climatic circulation
beneath the cabin. A small foundation was all that was needed
for the piping and for the stairs that connect the terrain with the
ground level of the house.
The architect has sought to use simple, effective means. Each
wing consists of a constructive wooden framework with a flat
roof; a single window on the end wall extends from the floor
to the ceiling, like a telescope. The outer walls are faced with
steel plates, which change their colour and surface according
to varnishing, surface irregularities, and variations in the light.
The interior walls feature a modest veneer panelling, while the
floors in all the rooms, including the bathrooms, are of polished
cement.

Foto / Photo: Bruce Damonte

Et flerfløyet panoptikon er valgt som typologi. Inngangen ligger i
dets minste utstikker, der også et lite vaskerom finner sin plass.
To sovefløyer med hvert sitt bad spenner ut mot nord og øst,
mens en felles oppholdsfløy, den bredeste av dem, forlenger
inngangsarealet. For å skåne grunnen og eiketrærne, står huset
på smale stålstolper boret eksakt ned mellom røttene. Tomtas
helning gir ulike høyder mellom fløyene og terrenget, og gunstig
klimatisk gjennomstrømming under hytta. Bare et lite fundament
var nødvendig for rørføringer og dette danner samtidig et trappeløp som forbinder bakken med gulvnivået.
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Huset har klare forbindelseslinjer til Jensen og Skodvins hytter
tilhørende Juvet landskapshotell (2010), hvor tilsvarende ideer
om innramming av helt forskjellige panoramaer og fortrolig privatliv defineres og avklares. SFOSL har videreforedlet sin løsning
til en fri og luftig komposisjon innenfor en presis form med kikkertinnfatningen som ende. At prosjektet også svarer stramme
økonomiske begrensinger med et resultat som endte lavere enn
budsjett, tyder på et kontor som arbeider effektivt både med
hensyn til kostnader og virkemidler.
Nina Berre

This discreet simplicity also applies to the almost Miesian floor
solutions of the two residential wings. A low, centred core,
featuring a bathroom and a closet, is as wide as the bed behind
it, protecting and framing the couples’ privacy and view of the
oak trees and mountain formations. The doors and the opening
between the core and the ceiling are made of glass, allowing light
and air stream in and out without obstruction.
The house calls to mind Jensen and Skodvin’s cabins for the Juvet
Landscape Hotel (2010), which feature a similar solution for how
to frame entirely different vistas and private lives. SFOSL has
re-imagined that plan as a free, spacious composition within an
austere backdrop with the telescope framing at its extremity,
thereby meeting the financial constraints with a resourceful
project that came in under budget.
Nina Berre
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mellomrommet mellom badekjernens tak og hyttas himling er i
glass. Lys og luft siver uhindret inn og ut.

PARTNERE / PARTNERS:
Johanne Borthne (1978–). Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo, Arkitektskolen
i København. Diplom AHO 2006 / Oslo
School of Architecture and Design, and
Royal Danish Academy of Fine Arts
(School of Architecture). Diploma 2006
(Oslo).
Vilhelm Christensen (1984–). Arkitekturog designhøgskolen i Oslo, SCIARC, Los
Angeles. Diplom AHO 2008 / Oslo School
of Architecture and Design, and SCIARC
Los Angeles. Diploma 2008 (Oslo).

Foto: Arne B. Langleite

SUPERUNION ARCHITECTS AS
Bjerregaardsgate 5, 0172 Oslo
www.superunion.no
Etablert/ Founded: 2010

”Superunion Architects er et ungt, nettverksbasert arkitektkontor etablert i 2010 av Johanne Borthne og Vilhelm Christensen.
Vi baserer vår arbeidsmetode på en kontekstuell forståelse som
anvendes uavhengig av oppdragets skala og omfang, og med en
analytisk, men samtidig utforskende og intuitiv tilnærming for å
oppnå de beste resultatene. Prosjektene drives fram gjennom en
samarbeidsmodell, en kollektiv intelligens, hvor hvert prosjekt
har en spesifikk teamsammensetting skreddersydd for oppgaven. I 2011 vant Superunion Architects den åpne arkitektkonkurransen om Asker Torg, og i 2012 vant kontoret konkurransen for
Ruten, området i Sandnes, i samarbeid med Space Group. I 2012
ble kontoret nominert til Norsk Forms pris for unge arkitekter og
Iakov Chernikhov International Prize.”
Superunion Architects
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“Superunion Architects is a young, network-based firm that was
founded in 2010 by Johanne Borthne and Vilhelm Christensen.
Regardless of the assignment’s scale and scope, our approach is
based on a contextual understanding, and we use an analytical
but also exploratory and intuitive approach to achieve the best
results. Our projects are carried out using a collaborative model
and a collective intelligence, where each project has a specific
team that is tailored to the task. In 2011 Superunion Architects
won the open architect competition for Asker Torg, and in collaboration with Space Group the firm won the competition for the
Ruten area in Sandnes in 2012. In 2012 the firm was nominated for
the Iakov Chernikhov International Prize and the Foundation for
Design and Architecture in Norway’s Prize for Young Architects.”
Superunion Architects
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”Lysning”. Ruten, Sandnes. 1. premie,
prekvalifisert konkurranse i
samarbeid med Space Group. 2012.
Under utvikling.
Byrom i OperaKvarteret, Oslo.
Oppdrag/Oslo S Utvikling. Strategi
for programmering av bygulvet i
OperaKvarteret. 2012.
Nye Galleri Haaken, Tjuvholmen,
Oslo. Realisert 2012.
Asker Torg. Åpen konkurranse,
1. premie. Ferdigstilling ca. 2014.
Under utvikling.
Istanbul DPEC. Åpen internasjonal
konkurranse. 2011.
Jøssingfjord Museum. Åpen
konkurranse. 2011.
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ISTANBUL DPEC
Superunion Architects

I Superunions prosjekt Istanbul DPEC bærer en kolossal forgylt,
knelende Atlas en tung, sort monolitt på sine skuldre. Mens
monolitten i Stanley Kubricks science fiction-epos 2001 – en
romodyssé inneholdt krefter som akselererte den menneskelige evolusjonen, er Superunions gigantiske monolitt fylt med
menneskehetens mulige undergang: naturkatastrofer. Prosjektet
ble levert som utkast til en åpen internasjonal konkurranse om
et Disaster Prevention and Education Center – et senter for forskning og informasjon om naturkatastrofer – i området mellom
Istanbul og Atatürk flyplass.
Arkitektene valgte å delta i konkurransen fordi prosjektet heller
avviker fra enn bekrefter deres vanlige arbeidsmodus. Superunion har som et av få yngre norske kontorer en tung slagside mot
urbanisme og storskala-prosjekter, og det er normalt tomten og
kontekstens kompleksitet som fatter kontorets interesse. I dette
prosjektet var det derimot romprogrammet som virket forlokkende: en rekke opplevelsesbaserte simulatorer for katastrofer
som jordskjelv, skogbranner og leirras.
Prosjektet ga et vell av muligheter for en spekulerende og scenisk arkitektur. Superunion plasserte programmet innenfor en
liggende høyblokk som berører bakken på fire steder. I tillegg til
den knelende Atlas, bæres bygget av to doble søyler med vertikal
kommunikasjon, samt en forgylt trapp som også er hovedinngang. Trappen leder opp til en åpen, travertinkledd lobby som
skiller mellom administrasjon på den ene siden og opplevelsesarealene på den andre.
Prosesjonen gjennom de forskjellig dimensjonerte og iscenesatte
katastroferommene danner en arkitektonisk ekvivalent til Hollywoods katastrofefilmer. Og nettopp i denne populærkulturelle
tilnærmingen ligger prosjektets største appell. Bildene av den
stramme blokken på den figurative Atlas-søylen spredte seg
84

In Superunion’s project Istanbul DPEC, a colossal statue of a
gilded, kneeling Atlas carries a heavy, black monolith – in fact, a
tower building lying in a horizontal position – on his shoulders.
While the monolith in Stanley Kubrick’s science-fiction epic 2001:
A Space Odyssey was a source of cosmic power that accelerated
human evolution, Superunion’s truly gigantic monolith is filled
with mankind’s possible destruction: natural disasters. The
project was submitted to an open international competition for
a disaster prevention and education centre (DPEC) – that is, a
centre for researching and spreading information about natural
disasters – in the intermediate area between Istanbul and
Atatürk Airport.
The Superunion architects chose to participate in the competition
because the project called for an approach that differed greatly
from their normal modus operandi. Unlike most other young
Norwegian firms, Superunion is heavily engaged in urbanism and
large-scale projects, and it is usually the construction site and the
complexity of the surroundings that capture the firm’s interest.
In this project, however, it was the spatial programme itself that
caught their eye, featuring as it did a number of simulators for
disasters such as earthquakes, forest fires, and mudslides.
The project also provided a wealth of opportunities for a
spectacular, scenic architecture. Superunion situated the DPEC
within a horizontal, low-lying tower building that is connected
to the ground in four places: the kneeling Atlas, a pair of double,
vertical pillars, and a gilded stairway that also serves as the main
entrance to the centre. The stairs lead up to an open, travertineclad lobby that separates the administration offices from the
visitors’ area.
The procession through the variously sized rooms, which each
stage and play out a particular natural disaster, forms an archi-
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raskt over Internett – ikke bare på arkitekturblogger, men også
blogger for mote og visuell kultur, og brakte sågar musikkprodusent og rapper Kanye West på besøk til Superunions lokaler
i fjor. Men også kontorets kontekstuelle tilnærming er verdt å
merke seg; ved å heve bygningen garanterer de et parkområde
for fremtiden i et halvurbant omland som er i ferd med gradvis å
bygges igjen.
Martin Braathen

tectural equivalent to Hollywood’s disaster movies. And it is precisely this pop culture approach that is the project’s major selling
point. The picture of the enormous tower block on the figurative
Atlas-pillar quickly spread on the Internet – not only on architecture blogs, but also on blogs for fashion and visual culture, which
ultimately led to producer and rapper Kanye West visiting Superunion’s office last year. But also the firm’s contextual approach
is worth noting: by lifting the building off the ground, they enable
a future park to be laid out in a once semi-urban location that is
gradually being urbanized.
Martin Braathen
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PARTNERE / PARTNERS:
Andreas Grøntvedt Gjertsen (1981–).
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet. Diplom 2010 / the Norwegian
University of Science and Technology.
Diploma 2010.
Yashar Hanstad (1982–). Norges teknisknaturvitenskapelige universitet. Diplom
2010 / the Norwegian University of
Science and Technology. Diploma 2010.
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TYIN TEGNESTUE ARKITEKTER AS
Fosenkaia 4b, 7010 Trondheim
www.tyintegnestue.no
Etablert / Founded: 2008

”TYIN tegnestue Arkitekter har siden starten i 2008 jobbet
hands-on med byggeprosjekter, ofte i tett dialog med både
brukere og utøvende fagfolk. En kritisk holdning til eget arbeid
og egen arbeidsmetode har vært avgjørende for prosjektenes
utvikling, så vel som vilje og evne til endring underveis i prosjekteringsprosessen. I søken etter meningsfull arkitektur, tuftet på
rasjonell estetikk og forståelige konstruksjoner, ønsker TYIN å
utforske både verdien av tradisjon og potensialet i innovasjon.”

“Since its inception in 2008, TYIN has worked on construction
projects in a hands-on manner, often in close dialogue with both
users and on-site professionals. Self-critical evaluation of our
work and methods, along with the willingness and ability to make
changes during the planning process, has been instrumental in
developing the projects. In our quest for meaningful architecture, one that is founded on rational aesthetics and comprehensible constructions, TYIN wants to explore the value of tradition
and the potential of innovation.”

Tyin tegnestue Arkitekter
TYIN tegnestue Architects
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Cassia Co-op Training Centre, Sumatra,
Indonesia. Realisert 2011.
Klong Toey Community Lantern,
Bangkok,Thailand. Realisert 2011.
Naust på Aure, Møre og Romsdal. Realisert 2010.
Old Market Library, Bangkok, Thailand.
Realisert 2009.
Safe Haven Library, Tak Province, Thailand/Burma. Realisert 2009.
Safe Haven Bathhouse, Tak Province,
Thailand/Burma. Realisert 2009.
Soe Ker Tie House, Noh Bo, Thailand/
Burma. Realisert 2008.
Rundhallen, interiør, Trondheim. Realisert 2007.
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CASSIA COOP TRAINING CENTRE
Tyin tegnestue Arkitekter

Cassia Coop Training Centre på Sumatra var et sjeldent oppdrag.
Ikke så mye på grunn av den eksotiske beliggenheten, men fordi
oppdragsgiveren, den franske kanelprodusenten Patrick Barthelemy, på mange måter var en sånn byggherre som alle arkitekter
drømmer om. Han var ute etter kvalitet. Han hadde et klart sosialt
oppdrag. Han hadde så mange planer for utviklingen av bedriften
sin at arkitektene nærmest kunne formulere sitt eget program:
Skulle de bygge fabrikk? Besøkssenter? Eller skole?

Cassia Coop Training Centre in Sumatra was a rare commission,
not so much because of the exotic location, but because the
employer, the French cinnamon producer Patrick Barthelemy,
was in many ways the type of owner many architects dream
about. He pursued the highest quality, was interested in social
issues, and had so many plans for developing his company that
the architects could virtually formulate their own programme:
Should they build a factory, a visitor’s centre, or a school?

Tyin tegnestue, med Yashar Hanstad og Andreas Gjertsen, valgte
å konsentrere seg om det sosiale. De ønsket å se Cassia Coop
Training Centre som kooperativets ansikt utad, stedet der kunder
og leverandører møtes og utvikler felles interesser og løsninger.

TYIN tegnestue Architects, headed by Yashar Hanstad and
Andreas Gjertsen, opted to focus on the social aspect by viewing
the Cassia Coop Training Centre as the company’s face to the
world, that is, as the place where clients and suppliers could
meet and develop common interests and solutions. When the
task had more or less been defined, Barthelemy returned to his
headquarters in Amsterdam. Yashar recalls the experience: “All
he said was, ‘I want the TYIN touch, and you can achieve that
best without me. Architecture is your area of expertise, just as
cinnamon is mine’”.

”The Tyin touch”? Hva er det for noe? – Jeg tror den viktigste
holdningen vi har til arkitektur er at den skal være konstruktivt
rasjonell, forteller Yashar. – Rasjonell er kanskje feil ord, innvender Andreas. – Jeg har begynt å bruke ”forståelig” i stedet. For en
del av de valgene vi gjør er jo ikke nødvendigvis rasjonelle. Men de
er forståelige.
Anlegget består av en liten samling rektangulære volumer
samlet under ett tak, rundt et atrium der to store trær er bevart
og stikker opp gjennom takflaten. Rundt atriet ligger kontorer,
undervisningsrom, rom der bedriften kan vise frem kanelen og
tilvirkningsprosessene, laboratorium, kjøkken og vaktrom. Rommene er bygget i lokal tegl og bølgeblikktaket, som er løftet for
å sørge for naturlig ventilasjon, holdes oppe av slanke, skråstilte
søyler av kaneltre.
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So what exactly is the TYIN touch? “I think the key aspect in our
view of architecture is that it should be constructively rational,”
Yashar explains. “Well, rational is perhaps the wrong word,”
Andreas adds. “I’ve started using the word ‘understandable’
instead, because some of the choices we make are not necessarily rational. But they are understandable.”
The facility consists of a small gathering of rectangular units located under one roof, centred on an atrium where two large trees
have been preserved and are sticking up through the rooftop.
Encompassing the atrium are offices, lecture halls, presentation
rooms (where the company can present its cinnamon and the
production process), a laboratory, a kitchen, and a guardroom.
The rooms have been designed in local brick, and the corrugated

Foto / Photo: Pasi Aalto

Da oppgaven var mer eller mindre formulert, dro Barthelemy tilbake til kontoret sitt i Amsterdam. – Han sa bare: ”Jeg skal ha ’The
Tyin touch’, og det gjør dere best uten meg. Arkitektur er deres
felt, og så skal jeg ta meg av kanelen,” forteller Yashar.
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– Det vi ønsker er kanskje å løfte det hverdagslige opp til noe som
oppleves som mer enn hverdagslig. Uansett hvor vi jobber, sier
Andreas. – Jeg tror det viktigste er de gangene vi har inspirert lokale arkitektstudenter, sier Yashar. – Når arkitekter vi har jobbet
med i Thailand eller Indonesia har tenkt: ”Dette er jo mitt nabolag,
hva er det jeg holder på med?” Når vi har inspirert andre arkitekter til å tenke at de faktisk har noe å bidra med.
Tyin tegnestue er for tiden hjemme i Trondheim. – Det vi har lyst
til nå er bare å bevise for oss sjøl at vi er ordentlige arkitekter,
sier Yashar og ler. – Nå driver vi og lærer oss grunnleggende norsk
byggeskikk. Og så får vi se hva det blir ut av det.

iron roof, which has been raised in order to facilitate natural
ventilation, is supported by slender, slanting pillars of cinnamon
wood. TYIN deny they are engaged in “international aid architecture”. For Yashar and Andreas, the firm’s work in Thailand and
Indonesia is not about “helping”. Architecture is architecture,
period, and it is about much more than merely providing “help”.
“Our goal is to enhance the ordinary so that it appears a bit more
extraordinary,” Andreas explains. “No matter where we work”.
Yashar chimes in: “I think we have succeeded when we have managed to inspire local architect students. Such as when architects
we worked with in Thailand or Indonesia have thought, ‘This is
my neighbourhood – what on earth am I doing?’ Inspiring other
architects to think can actually make a difference.”
The TYIN architects are currently back home in Trondheim. “Right
now we’re immersing ourselves in the basics of Norwegian architecture,” Yashar says. And then we’ll see what the outcome of all that is.”

Ingerid Helsing Almaas
Ingerid Helsing Almaas
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Tyin protesterer mot merkelappen ”bistandsarkitekter”. For
Yashar og Andreas handler ikke arbeidet i Thailand og Indonesia
om å ”hjelpe”. Arkitektur er arkitektur. Uansett. Og det handler om
mye mer enn ”hjelp”.

ROM FOR EKSPERIMENTER
A space for experimentation

ATELIER OSLO:
”KROPPSROM” / ”CORPOREAL SPACE”

HUUS OG HEIM ARKITEKTUR:
”HUS FOR ET UTVALG NORSKE FUGLER” / ”HOUSE FOR A MEDLEY OF NORWEGIAN BIRDS”
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V

i bor, beveger oss i og forholder oss daglig til
rom i ulik skala. Arkitektur har en umiddelbar og
direkte innvirkning på våre daglige liv. Likevel er
bevisstheten om vår omverden og kunnskapen
om hva arkitekturbegrepet omfatter og innebærer ofte mangelfull.
I tillegg til å presentere elleve unge, norske praksiser, er en av hovedintensjonene for ”Under 40. Ung norsk arkitektur” å utvide publikums oppfatning om hva arkitektur kan være. Derfor utfordret
museet også de elleve kontorene, gjennom en minikonkurranse,
til å utforme en rominstallasjon for Ulltveit-Moe-paviljongen.
Oppgaven innholdt ikke en spesifikk problemstilling. Tvert imot
åpnet den opp for en utforsking av arkitekturbegrepet og en
eksperimentell tilnærming til arkitektur. Museet ba om forslag
som skulle gjenspeile kontorenes hovedinteressefelt og særpreg
– gjerne med fokus på aktuelle, samfunnsmessige problemstillinger. Resultatet ble to utvalgte installasjoner i grenselandet
mellom kunst og arkitektur, og et møte mellom de unge kontorene
og Sverre Fehns arkitektur.
De to prosjektene, ”Hus for et utvalg norske fugler” av Huus og
Heim Arkitektur og ”Kroppsrom” av Atelier Oslo, spiller begge
umiddelbart på våre sanser – den ene i form av lyd, den andre i
undersøkelsen av kroppens møte med arkitektur. Samtidig beveger installasjonene seg inn på temaer og problemstillinger som
særpreger de to kontorenes produksjon knyttet til bærekraft og
menneskets forhold til natur og rom.
Begge installasjonene minner oss om at det fysiske rommet danner rammene omkring våre liv; så vel for mennesker som for dyr.
På hver sin måte bidrar de med en kroppslig, sanselig og følelsesmessig introduksjon til to aktuelle problemstillinger, og inviterer
publikum til selv å inngå som del av installasjonen.

E

very single day, we live in, move through, and relate to
a variety of rooms of differing sizes. But even though
architecture affects our daily lives so immediately
and directly, we often remain unaware of our surroundings and of
what the concept of architecture actually includes and entails.
In addition to presenting eleven young Norwegian firms, the
“Under 40: Young Norwegian Architecture” exhibition also hopes
to expand the public’s understanding of what architecture can
be. The museum therefore organized a mini-competition where
the eleven firms were challenged to create an installation for the
museum’s Ulltveit-Moe Pavilion.
The challenge was not set up as a specific task, but instead
encouraged the firms to explore the concept of architecture and
experiment with the very essence of architecture. The museum
also requested that the entries should reflect the firms’ principal
fields of interest and stylistic idiosyncrasies, for example
by focusing on issues of current social interest. Lying at the
intersection between art and architecture, the two installations
that were ultimately chosen represent a meeting between young
Norwegian architecture and the architecture of Sverre Fehn, the
creator of the Ulltveit-Moe Pavilion.
The two winning entries, “House for a Medley of Norwegian
Birds” by Huus og Heim Architecture and “Corporeal Space” by
Atelier Oslo, both play with our senses – the former aurally, the
latter by examining the body’s encounter with architecture.
The installations also touch upon themes and issues that typify
these two firms, such as sustainability and our relationship with
nature and space.
These two installations remind us that rooms and physical
confines serve as the framework of both human and animal life.
In each its own way, “House for a Medley of Norwegian Birds” and
“Corporeal Space” provide a corporeal, sensory, and emotional
introduction to two topics of current interest, even as they invite
the visitors to themselves become part of the very installations.
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ATELIER OSLO: ”KROPPSROM”

ATELIER OSLO: “CORPOREAL SPACE”

Ifølge Atelier Oslo fører nye regler og forskrifter innen dagens arkitektur til arkitektoniske proporsjoner som beveger seg stadig
lenger vekk fra dimensjonene til menneskekroppen. Arkitekturen
er på vei til å utvikle seg til en altfor stor allværsjakke, hevder de;
den holder deg varm og tørr, du kan legge på deg eller slanke deg,
og den har store lommer for oppbevaring av ting du vil ha med
deg. Reglene og forskriftene har mange gode intensjoner, sier
Atelier Oslo. Likevel medfører de at det direkte forholdet mellom
arkitektur og kropp går tapt: følelsen av å gå gjennom en smal
dør, bevege seg i snittet, sitte på en benk som samtidig er et gulv,
eller å dusje i en smal nisje. Man mister muligheten til å skreddersy rommet til kroppen. Atelier Oslo kritiserer ikke hva nye forskrifter kan være godt for, men påpeker gjennom installasjonen i
Ulltveit-Moe-paviljongen hva man går glipp av.

According to Atelier Oslo, new rules and regulations have led
contemporary architecture to remove itself ever further from
the dimensions of the human body. It’s as though architecture
is on the verge of becoming an oversized, all-weather jacket,
one that keeps you warm and dry, allows you to either put on
or take off a few pounds, and has deep pockets for storing the
necessities of life. But though such rules and regulations are
well-intentioned, Atelier Oslo argues, they nevertheless sever
the direct relationship between architecture and the human
body – the feeling of walking through a narrow doorway or corridor, of sitting on a bench that also serves as the floor, of taking
a shower in a small alcove. In short, we are losing the opportunity
to tailor the room to our individual bodies. In its installation for
the Ulltveit-Moe Pavilion, Atelier Oslo does not the criticize the
potential benefits of the new regulations so much as point out
what has gone missing.

Dette er ikke første gang Atelier Oslo har jobbet med denne
problemstillingen. Prosjekteringen av ”Hytte Norderhov” i Hønefoss ga kontoret inspirasjon til å sammenlikne arkitektur og et
skreddersydd klesplagg som følger kroppens bevegelser: I likhet
med utbrettet i skredderens produksjonstegninger, er også tegningene til ”Hytte Norderhov” laget etter mål tilpasset beboerne
som skal oppholde seg der.
”Kroppsrom” består av en serie av rom som smelter sammen til
én sammenhengende installasjon. Rommene har ulike proporsjoner i forhold til menneskekroppen. Smale åpninger og vertikale
bevegelser gjør at man må bruke kroppen på en mer kreativ måte.
For å bevege seg gjennom rommene må man anstrenge seg, og
får dermed en sterkere bevissthet om den fysiske strukturen
som omgir kroppen.
Installasjonen utforsker og knytter seg til paviljongens arkitektur, geometri og omgivelser gjennom et vindu mot treet utenfor,
himmelen og andre kvaliteter.
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It is not the first time that Atelier Oslo has tackled this question.
While planning the Norderhov Cabin (featured in this exhibition),
the firm was inspired to compare architecture with a tailor-made
item of clothing that follows the body’s movements: reminiscent
of how a tailor’s design allows for unique modifications, the floor
plans for the Norderhov Cabin were also made according to
dimensions that were specially adapted to the given clientele.
“Corporeal Space” consists of a series of rooms that merge into
a single, coherent installation. The proportions of these rooms
vary according to the human body, with narrow openings and
vertical movements forcing the visitors to use their bodies in a
creative manner. Since it takes a deliberate effort to move from
one room to the next, the visitors become more aware of the
physical structure that surrounds them.
The installation explores and relates not only to the pavilion’s
architecture and geometry, but also to its environs through a
window that shows the tree outside the pavilion, the sky, and
other external elements.

g. 9 - 3d skisserendringer
fig. 9 - 3d skisserendringer
av ulike romav
i installasjonen.
ulike rom i installasjonen.
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HUUS OG HEIM ARKITEKTUR:
”HUS FOR ET UTVALG NORSKE FUGLER”

HUUS OG HEIM ARCHITECTURE:
“HOUSE FOR A MEDLEY OF NORWEGIAN BIRDS”

Huus og Heim har i ulike prosjekter arbeidet med problemstillinger knyttet til bærekraft og klimaproblematikk. Deres installasjon til ”Under 40. Ung norsk arkitektur” tar utgangspunkt i
filosof Arne Johan Vetlesens artikkel i Klassekampen tirsdag
27.11.12, der han peker på de globale klimautfordringenes tette
forbindelse til de miljømessige endringene på et lokalt og personlig nivå.

Many of Huus og Heim’s projects deal with sustainability, climate
change, and related issues. In line with this focus, the firm’s
installation for “Under 40: Young Norwegian Architecture”
is based on an op-ed piece where the philosopher Arne Johan
Vetlesen highlights the intimate connection between global
climate change and the local and personal effects of such change
(Klassekampen, 27 November, 2012).

Vetlesens budskap er enkelt: Du kommer ikke til å kjempe for
noe du ikke har et forhold til. Faren er da stor for at det kan være
ødelagt når du oppdager verdien av det.

Vetlesen’s message is simple: you aren’t going to fight for something that you feel no personal attachment to. The danger then is
that when you finally realize the value of this “something”, it may
already be ruined forever.

Et førstehåndserfart forhold til naturen i sanselig, kroppslig
og følelsesmessig forstand er ingen selvfølge, og blir stadig
sjeldnere: I løpet av de siste to-tre tiårene har 90 % av naturområdene der barn bedriver fri lek forsvunnet. Andelen barn som
regelmessig ferdes i naturen har falt fra halvparten til mindre enn
en tiendedel. Livet leves innendørs.
Med klimaendringene opplever vi et markant tap i artsmangfold,
både globalt og utenfor stuevinduet. Flere fuglearter som var
vanlige for 10–15 år siden, er nå praktisk talt forsvunnet. Dette
skjer parallelt med at færre barn ferdes i naturen. ”Kunnskapsmangelen som sådan er ikke problemet, kun et symptom,” skriver
Vetlesen: ”Det grunnleggende er tapet av erfaring av natur, samt
– historisk nytt – av natur som kan erfares.”
Huus og Heims lydinstallasjon gjør det mulig å erfare et utvalg
av norske fugler – der alle er fugler som er såkalt hullhekkende
og kan benytte fuglekasser til hekking. Artene er også definert
som sårbare og under press i norsk sammenheng. Installasjonen er bygget opp av rundt hundre fuglekasser som til sammen
skaper en romlighet. Kassene er utstyrt med enkle sensorer som
aktiviserer lydeffekter. Når de besøkende beveger seg gjennom
installasjonen vil kassene ”våkne til live”. De er også forsynt med
”navneskilt” som forteller om hvilke truete fuglearter som bebor
de enkelte kassene.
”Hus for et utvalg norske fugler” formidler konkret kunnskap om
noen av våre norske fugler, og sier samtidig noe om miljøstatus,
utviklingen i bestanden og på hvilken måte de enkelte artene er
truet i dag.
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A first-hand experience of nature, in a sensory, corporeal, and
emotional sense, is by no means given, and it is becoming ever
rarer. The past twenty to thirty years have witnessed a 90%
decrease in the nature areas where children play; the percentage
of children who frequent nature on a regular basis has also fallen,
from half to less than one-tenth. Life is being lived indoors.
Climate change entails a substantial loss of biodiversity, both globally and outside our very living-room windows. Several bird species
that were common only ten to fifteen years ago are now virtually extinct. These developments are taking place even as fewer children
are in contact with nature. “The lack of knowledge as such is not the
problem, it is merely a symptom,” Vetlesen writes. “The fundamental problem is that fewer people are experiencing nature, and that
there is less nature to be experienced – and this is unprecedented.”
Huus og Heim’s aural installation lets us experience a selection
of Norwegian birds that are hole-nesters and may thus use a
birdhouse for nesting; the species in question are also classified as vulnerable in Norway. The installation consists of around
a hundred birdhouses forming a spatial unity. They have been
rigged with simple sensors that activate the sound effects from
within: when the visitors move through the installation, the birdhouses “come alive”. Each birdhouse also has a “name tag” that
identifies which endangered species is being represented.
“House for a Medley of Norwegian Birds”, disseminates information about certain Norwegian birds, making the visitors more
aware of the various species’ conservation status, their population trends, and what threatens their existence today.
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