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DELPROSJEKTENE I TINGENES METODE:

Tittelen «Grossraum» på utstillingen som 
åpner 16. februar, peker mot de mange 
store objektene som foreligger fra okk-
upasjonshistorien. Som ledd i prosjek-
tet, og som en del av «Tingenes Metode», 
gjennomførte museet workshopen «Store 
ting» høsten 2015.

Sammen med en gjeng BA-studenter 
fra Akademi for scenekunst, Høgskolen i 
Østfold, dro de involverte fra Teknisk Mu-
seum til et bunkeranlegg på Nøtterøy og 
Tjøme, et av de 15 000 betongkonstruks-
jonene som til sammen utgjør Atlanter-
havsvollen. 

Hvordan få så store ting inn på muse-
um? Scenografistudentene fikk i oppgave 
å ta innover seg dimensjonene, og jobbe 
med ideer for å ta store, uflyttbare objekter 
og gjøre de om til en museumsopplevelse. 

– Atlanterhavsvollen er uforståelig 
stor. Det er et sammenhengende beltet 
av betongbunkere, batterier og skyte- 
stillinger, fra Biscayabukta til Kirkenes. 
Poenget med slike gigantiske byggverk er 
å få menneskene til å framstå som små, 
byggverkene kan forstås som uttrykk for 
nazismens rompolitikk, «the politics of 
space», sier førstekonservator og prosjek-
tleder for «Grossraum» Ketil Andersen.

For utstillingsscenografien i «Gross-
raum» ble arbeidet med Store ting-pros-
jektet betydningsfullt. 

– Det ble utviklet viktige ideer og 
innspill til hvordan selve betydningen av 
målestokk og dimensjon kunne gjøres til 
et utstillingsobjekt, sier Andersen.

TINGENE I LANDSKAPET
Delprosjektet Store ting

STORE TING: På veg inn i Gross-
raum-utstillingen som åpner 16. feb-
ruar kan du gå fra Biscaya til Kirkenes 
langs denne kystlinjen på gulvet. Her 
ligger Atlanterhavsvollen. 

HOVEDSAKEN  // TINGENES METODE
Fra museumsmagasinet: Den skjulte teaterkulissen Anmeldt: Krakket i Arendal Reportasje: Anatomisk 

teater i Padova Portrettstafett: Johnny-Leo Jernsletten Kronikk: Den naive tidsånda i kulturlivet Vårt 
prosjekt: Fargerikt fotosamarbeid Aktuell utstilling: Sola gratia – Kunst og kirke i 500 år

NR. 1/2017

PORTRETTFUNN I USA 
Et ganske tilfeldig loppis-funn har  
bidratt til ny forståelse av Henrik Ibsens 
klassetilhørighet.

TINGENES METODE 
Ved å følge relasjonene  

til gjenstanden oppstår nye  
dimensjoner og ny kunnskap.

KRAKKET I ARENDAL 
ANMELDT: Krakket i Arendal 1886,  
Kuben. En finanskrise oppsto i regionen 
da Arendal Privatbank gikk konkurs.

EKSPERIMENTERENDE  MUSEUMSPROSJEKT

GIR TINGENE 
MAKT

FO
TO

: T
H

O
M

A
S 

JO
H

A
N

N
ES

SE
N


