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The Twist / Kistefos Museum, Norwegen, , Norge

Skulptur, bro, utställningslokal – The Twist /
Kistefos Museum, Norwegen

ERCO LED-ljusverktyg i Bjarke Ingels spektakulära, nya
museumsbyggnad ”The Twist”
Ägare: www.kistefosmuseum.com
Arkitektur: BIG Bjarke Ingels Group, Köpenhamn/Danmark (Partner in Charge: Bjarke Ingels, David Zahle; Project Leader:
Eva Seo-Andersen; Project Architect: Mikkel Marcker Stubgaard)
Inredningsarkitektur: Guy Robertson
Elplanering: Rambøl1/ Strøm-Hansen
Ljusplanering: Light Bureau, part of AFRY, Oslo/Norge (tidigare ÅF Lighting)
Foto: Tomasz Majewski, Oslo/Norge
Land: Norge
Webbplats: www.kistefosmuseum.com/art/the-twist-gallery

Med en konstfullt förvriden galleribyggnad har arkitekterna från BIG slagit en bro över
älven Randselva i den norska skulpturparken Kistefos. Konstruktionen av eloxerad
aluminiumplåt ser ut som en skulptur i sig. ”The Twist” innehåller utställningsytor för
skiftande konstverk som belyses med Parscan strålkastare och linswallwashers från ERCO
på ett flexibelt sätt som ligger helt i tiden.
Skulpturparken Kistefos grundades 1999 av affärsmannen och konstsamlaren Christen Sveaas i en
idyllisk miljö med skogsbevuxna kullar och en historisk cellstoffabrik en timmes bilresa från Oslo.
Museet räknas nu som Skandinaviens viktigaste skulpturpark med 46 verk av norska och
internationella konstnärer som exempelvis Tony Cragg, Olafur Eliasson och Anish Kapoor. Den nya
byggnaden ”The Twist” invigdes i september 2019 och har ritats av arkitektbyrån BIG Bjarke Ingels
Group. Detta nytillskott i anläggningen har en mycket ovanlig arkitektur.

Den nya utställningsbyggnaden som ritats av BIG Bjarke Ingels Group är vriden på mitten i en nästan
”omöjlig” form – och bildar en 60 meter lång bro över älven Randselva.
Den 60 meter breda, långsträckta kroppen med 90 graders vridning mitt på slår en bro över älvens
lägre södra strand till dess högre belägna norra strand. Den fungerar samtidigt som galleribyggnad
med tre utställningsrum på sammanlagt cirka 1 000 kvadratmeter. Ett av rummen är helt inglasat och
erbjuder en bred panoramautsikt mot landskapet medan ett annat rum med nio meters takhöjd helt
saknar dagsljus. Däremellan ligger den egentliga ”Twisten” som förbinder de två övriga delarna. I den
förvridna mittdelen förvandlas väggytorna till golv- eller takytor – och omvänt. Den breda fönsterraden i
North Gallery byter efter hand skepnad och blir ett smalt takfönster.

”Som museum förenar ”The Twist” två mycket olika rum – ett vertikalt galleri utan dagsljus och ett
horisontellt galleri med panoramafönster”, förklarar Bjarke Ingels, arkitekt och grundare av byrån BIG
Bjarke Ingels Group.

Parscan strålkastare och linswallwashers från ERCO: Perfekta ljusverktyg för
arkitektur och konst
Inne i den komplexa konstruktionen ville arkitekterna skapa ett så homogent rumsintryck som möjligt
utan onödiga detaljer som avleder uppmärksamheten från konsten. Därför målades väggar, tak och golv
i en enhetlig vit färg. All teknisk utrustning döljs för besökaren bakom en vägg- och takbeklädnad av
vita trälameller som samtidigt fungerar som referens till den typiskt norska byggnadsstilen. Ett
belysningssystem av vita Parscan linswallwashers och strålkastare installerades på vita strömskenor i
exakt urfrästa urtag i beklädnaden och framstår därigenom som en integrerad del av interiören.
Parscan strålkastare kan förses med varierande optik och flexibelt anpassas till olika

utställningsföremål och temporära utställningar. Parscan linswallwashers monterades däremot på extra
korta skenor. ”På det viset har vi förhindrat att de placeras på fel ställe”, förklarar ljusdesignern Thea
Collett från norska Light Bureau.

Besökarna kan nå ”The Twist” från båda håll: Från älvens norra strand passerar de genom ett rum med
panoramautsikt över landskapet på vägen in i byggnadens inre del. Parscan wallwashers och
strålkastare med ljusfärgen neutralvit 4000K ger en nästan helt jämn ljuseffekt i utställningslokalerna.

”I dag önskas en nästan jämn belysning för konst”, förklarar ljusdesignern Thea Collett från Light
Bureau. ”Arkitekterna bakom ”The Twist” krävde mycket väl upplysta utställningslokaler och en
mycket jämn ljuseffekt. Av det skälet valde vi Parscan linswallwashers som kompletteras av diskret
placerade Parscan strålkastare för lite extra ljus på konstverken.”
I samspel med museets takintegrerade, funktionella allmänbelysning ser LED-ljusverktygen från ERCO
till att rummen, föremålen och tavlorna ges en nästan helt jämn belysning – endast lite ljus riktas
direkt mot utställningsföremålen. ”Vår holistiska utgångspunkt för belysningskonceptet betraktar den
spektakulära arkitekturen, den utställda konsten och människorna som jämlika”, förklarar Morten
Jensen, Country Manager på Light Bureau. ”Ljusfärgen neutralvit 4000K ger en mycket god belysning
av utställningslokalerna. Genom att lägga tyngdpunkten på wallwashing uppnår vi en mycket jämn
ljuseffekt som lyfter fram arkitekturen på bästa sätt. Som komplement har strålkastare noggrant valts
ut och riktats in för att väcka liv i strukturer, former och färger.”

Även den egentliga ”Twisten”, den förvridna mittdelen mellan de båda utställningsutrymmena i
byggnadens södra och norra del, används för utställningsföremål. Föremålen belyses med Parscan
strålkastare med Spherolit-lins spot eller flood monterade på strömskenor som är infällda i interiörens
träbeklädnad.

Parscan wallwashers med stora lumenpaket belyser det södra utställningsrummet med nästan nio
meters takhöjd. Som komplement används Parscan strålkastare för belysning av konstverken.
Att valet för det nya museet föll på Parscan strålkastare och linswallwashers beror inte bara på
armaturernas exakta och flexibla ljusteknik som placerar arkitekturen och konsten i centrum för
besökarnas uppmärksamhet. De har även mycket god avbländning som ger besökarna hög visuell
komfort. Armaturerna finns dessutom i olika storlekar, även med stora lumenpaket på 2779lm, vilket
krävs för den vertikala belysningen av det nio meter höga, sydliga galleriet. ERCOs produkter
imponerade även på ljusplanerarna och arkitekterna bakom ”The Twist” när det gäller de estetiska
egenskaperna. Den minimalistiska designen med en ren cylindrisk grundform gör det möjligt att
använda olika armaturtyper inom Parscan-familjen och ändå uppnå ett homogent och diskret intryck i
de spektakulära utställningslokalerna.

Om författaren: Kristina Raderschad driver en redaktionsbyrå i Köln sedan 2005. Hon är utbildad civilingenjör i

inredningsarkitektur, och hennes rapporter, reportage och intervjuer på teman som arkitektur och design publiceras över hela
världen - i magasin som AD Architectural Digest, AT RIUM, ELLE DECORAT ION, HÄUSER, AIT eller WALLPAPER*.
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