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har rast om nytt Munch-
museum og nytt Nasjonal-

museum på den gamle vestbane-
tomten, har utbyggingen av As-
trup Fearnley-museet gått stille 
og rolig for seg. Det eneste til-
løp til negativ oppmerksomhet 
var en brann i mai i kontorbyg-
get som holder til i en del av ny-
bygget. Kontorbygget skal huse 
advokatkontoret BA-HR, som 
forøvrig er en av sponsorene til 
Astrup Fearnley. Men brannen 
utløste ikke noe debatt eller dis-
kusjon om utbyggingen.

– Det er fordi dette er en pri-
vat utbygging, slår Kvaran fast. 
– Og alle i Kultur- og Kunst-
Norge er enig om at Piano la-
ger spennende arkitektur, og 
et museum tegnet av ham er 
det beste av det beste. Dessu-
ten er Astrup Fearnley-muse-
et lite sammenliknet med det 
nye nasjonal museet som blir 
på 50.000-60.000 kvadratmeter. 

Når det er sagt synes direktø-
ren det er på tide at Oslo fikk 
sitt eget museum for norsk sam-
tidskunst, som Paris og London 
har. 

– Og det har jeg tatt opp 
med kulturbyråden (nærings- 
og kultur byråd Hallstein B. 
Bjercke . journ.anm.), legger 
han til. 

– Har ikke Astrup Fearnley 
 også et ansvar for å formidle norsk 
 samtidskunst?

– Det er først og fremst et 
nasjonalt ansvar. Styret hos oss 
har bestemt at Astrup Fearnley 
skal være et museum for inter-
nasjonal samtidskunst med vekt 
på den amerikanske kunsten. 
Men vi er opptatt av å formidle 
samtidskunst generelt. I tillegg 
til guider har Astrup Fearnley 
som eneste museum i Norge 
ansatt verter som kan fortelle 
om kunstverkene som stilles ut.

Den nye katedralen. Astrup 
Fearnley-museet blir en del av 
et kunstmekka på Tjuvholmen, 

«Astrup Fearnley 
har på mange må-
ter vært et introvert 
museum, men når 
vi flytter hit blir 
museet ekstrovert»

Gard Andreas Frantzsen,  
kommunikasjonsansvarlig

– Alt er under kontroll, men det blir nok litt travelt fremover, sier infor-
masjonsansvarlig Gard Andreas Frantzsen. Han håper det nye museet 
vil gi et løft for samtidskunsten.

Allerede fredag 10. august åpnes 
skulpturparken i området rundt 
museet.

Det er gitt mye plass til lys fra oven i det nye Astrup Fearnley-museet. 
 Taket består av hele 2.000 glassbiter og ytterveggene er kledd med osp.

Astrup Fearnley har inngått en 
avtale om å leie gratis på Tjuv-
holmen i hundre år, men Gard 
Andreas Frantzsen (t.v) og Ulf 
A. S. Holbrook håper at museet 
blir et like populært sted som 
Operabygget før den tid.


