Bli abonnent

MENY

ANNONSE

KULTUR OG UTELIV

DEICHMAN BJØRVIKA

OSLO KOMMUNE

Logg inn

KULTURETATEN

KUNST

Bare 365 personer vil få oppleve dette verket tett på.
Omar var først ut: – Kult og spesielt

Vil du oppleve verket «Inmeridiem» i Deichman Bjørvika i løpet av det neste året må du booke tid. Verket

:

presenteres én gang om dagen, hver dag i 365 dager, men bare én person hver dag får «hele pakka». Foto:

Jorgen Rist Holmen

Av Tiril Vik Nordeide
Publisert: 22.09.21 23:08

Del

Onsdag vil verket «Inmeridiem» åpnes for publikum på Deichman Bjørvika.
For abonnenter
Én gang i døgnet det neste året vil en glasskule komme ned fra taket i 3. etasje i det nye
biblioteket i Bjørvika. Under kulen vil en heldig publikummer sitte og få kulen ned i hendene,
der den vil åpne seg og åpenbare en visualisering av bibliotekets geogra!ske plassering ved
Akerselva, i form av en stein hentet fra elva.
Slik beskrives Deichmans Bjørvikas siste kunstinstallasjon, «Inmeridiem». Den åpnes onsdag 22.
september, som i år er høstjevndøgn.
LES OGSÅ: «Kjempepikken» vekker reaksjoner: – Området trenger det

Fra musikk til kunst
Verket er laget av den colombianske kunstneren Pedro Gómez-Egaña. Da biblioteket skulle
bygges lyste Kulturetaten i Oslo kommune ut oppdrag om midlertidige kunstprosjekter, i tillegg
til Lars Ø Rambergs permanente neonlysverk i bibliotekets inngangsparti.
Biblioteksjef Knut Skansen, kunstner Pedro Gómez-Egaña, kulturbyråd Omar Samy Gamal og kurator
Marianne Zamecznik var tilstede på førvisningen av «Inmeridiem» denne uken. Foto: Jorgen Rist Holmen

Pedro Gómez-Egaña vant konkurransen med prosjektet «Inmeridiem».
Gómez-Egaña er født og oppvokst i Colombia, men "yttet til USA som 17-åring. Han var et
!olintalent, og spilte mange timer om dagen frem til han ble 21 år. Da !kk han en skade på
grunn av spillingen, som gjorde at han måtte legge opp. Han måtte omskolere seg og "yttet til
London for å studere. Senere gikk turen til Bergen og nå er han bosatt i Oslo.
LES OGSÅ: Derfor streiker Johan (51) og !ere hundre andre: – Jeg blir helt på gråten

Inspirert av Akerselva
Til Oslo kommunes kunstsamling sier han at han med verket forsøker å utforske spørsmål om
tid som noe annet enn hastighet eller tidslinje.

:
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– Jeg prøver å vise at en gjenstand eller en situasjon kan motstå den konvensjonelle måten å
forstå tid på, og på samme tid ha i seg fortid, nåtid og fremtid. Tiden blir på en måte
materialisert. Og den steinen som jeg har hentet fra Akerselva, driver narrativet i dette verket.
Kulturbyråd Omar Samy Gamal !kk oppleve verket «Inmeridem» i biblioteket denne uken. Foto: Jørgen
Rist Holmen/Kulturetaten

Han forklarer videre at han med verket ønsker å rette oppmerksomheten mot bibliotekets
funksjon, i tillegg til den geogra!ske plasseringen.
– Akerselva skiller øst og vest, og Deichman ligger ved elvas utløp der den går over i fjorden. Så
det ligger både sosiokulturelle og klasseimplikasjoner her, sier han.
LES OGSÅ: Kunstneren bak den ulende hunden: – Føles absurd at noen kan få seg til å
tenne på en skulptur på den måten

Mer kunst
Oslos nye hovedbibliotek har blitt besøkt av over en million allerede det første året, selv med
koronabegrensninger. Biblioteket har vunnet mange priser siden det åpnet i 2020. Det er lagt
mye tanke i utsmykningen og kunsttilbudet i biblioteket, og det er en del av arbeidet med
kommunens kunst i o#entlig rom.

:
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Selv om bare én person får gleden av å holde glasskulen hvert døgn kan de som be!nner seg i
biblioteket midt mellom soloppgang og solnedgang det neste året få gleden av å oppleve
verket.

– Anbefales
Den første som imidlertid !kk kjenne på kulen på en førvisning denne uken var kulturbyråd
Omar Samy Gamal (SV). Han forteller at Oslo kommune ikke vil at kunst skal være et
eliteprosjekt, men at kunsten skal være der folk lever livet sitt:
– I Oslo omgir vi oss med kunst i hverdagen hele tiden, og det er kjempeviktig at gode
kunstopplevelser er tilgjengelig for alle. Derfor er det så bra at Deichman satser på kunst i sitt
hovedbibliotek som blir besøkt av så mange forskjellige folk.
LES OGSÅ

Tvillingene Marcus og Nicolay (14) har solgt kunst
for en halv million på ett år – nå stiller de ut i Oslo

Om selve opplevelsen sier han at han oppfordrer andre til å booke en tid det neste året:
– Dette var en veldig kul og spesiell opplevelse og jeg føler meg heldig som !kk være med. Jeg
anbefaler virkelig folk å booke seg inn for å oppleve det selv. Tenk at man kan gå her i
biblioteket å oppleve dette. Kult at publikum inviteres inn på en unik måte – både de som er så
heldige å få ta imot kulen, men også alle rundt som får det med seg.
ANNONSE

:

Dersom du ønsker å oppleve verket må du booke en tid. Det gjør du på Deichman sine nettsider

Dersom du ønsker å oppleve verket må du booke en tid. Det gjør du på Deichman sine nettsider
Den neste måneden er alle dager fullbooket, men det legges ut nye tider hver måned, opplyser
kommunen.
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– Lørdag blir ukas store
høydepunkt
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Dramatisk situasjon på Torshov:

Politiet skjøt truende knivmann
med elpistol

Politiet ble nedringt om kidnappingsforsøk
på Nordstrand:

– Kan være barn som har løyet

:

Person fikk pall med stein over seg

Snart får du brev fra banken – her
er ordet du bør følge med på
Oslodebatten

– Jeg gir meg ikke før det kommer
en ordentlig beklagelse

Therese utsatt for blotter på
Bygdøy sjøbad: – Skremmende

:

Sliter med passasjersvikt – åpner
for rutekutt

Falt om med hjertestans. Nå må
Henning selge frisørsalongen

43 år gammel veiplan bekymrer:

Kan få Lambertseterveien flyttet
inn i hagen

:

Gikk fra arbeidsledig i Oslo til jobb
og samboer i Son: – Sånne som
henne er det rift om i bransjen

Klar for full Oslo-gjenåpning:

Dette betyr det for deg

Norges Bank setter opp renten
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Leilighet

CHRISTOPHER
SÆTER
Eiendomsmegler

:

Ektepar dro fra alt de hadde i
Kabul: – Vi har forlatt et hus som
ser bebodd ut

Person viftet med kniv på Sinsen

Gigantskulptur i Bjørvika forsinket

Vil fjerne bilene fra denne
sentrumsgata

:

Følg ditt lag i breddefotballen!
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Nye flytog har sprekker i
understellet – tatt ut av trafikk

Bare 365 personer vil få oppleve
dette verket tett på. Omar var først
ut: – Kult og spesielt
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Nyhetsstudio
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Trafikkulykke på Holmlia – to
biler involvert
Se alle stillinger (519)
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Delte personlig historie i bystyret:

– Stebroren min ble
sprøytenarkoman og døde
70.000 voksne i Oslo er fortsatt
uvaksinerte

:

Liker du sakene våre? Prøv Avisa
Oslo for 1 krone

Treningskjede flytter inn i det
ærverdige lokalet
254 nye smittetilfeller i Oslo

Har fått nok av milliardsmeller:
– Byrådet har sviktet helt
fundamentalt

Her kan du ta med firbeinte venner
på bar: – Folk mykner litt opp når
det er en hund i rommet

:

VIF-børsen etter gedigen cupflause:
«Nesten ikke til å tro»

«Nesten ikke til å tro»

Video

Fagermo: – Verste siden jeg kom hit

Politiet øker patruljeringen etter
ran av barn og unge

:

En gang bodde kongens gartner
her. Nå er huset belønnet med pris

VIF-kapteinen emosjonell etter
cupsmellen: – Gjør vondt langt inn
i hjerteroten

Vi sender enormt med fotball. Finn
ditt lag her
OSLOBUDSJETTET

Avgift øker etter milliardsmellen:
Så mye koster det deg

Hardt ut mot byrådets boligsatsing:
– Dette er å kaste bort penger

:

– På rett vei, mener Fagforbundet.
Men én ting bekymrer

Tjener på at du betaler mer
for strømmen

Ny nabo? Her kan du sjekke hva
boligene går for i ditt nabolag

:

Nav-sjefen etter trusselen: – Politiet
har kontroll

Utestedet er blitt en Instagram-vinner:

– Det er vinteren her som er magisk

Bystyret sier nei til ny gransking av
vannforsyningssaken

VG: Ber kommunene være
forberedt på gjenåpning fredag

Det nye rødgrønne budsjettet:

:

Innrømmer at de sliter med å nå
klimamålet for 2023

Nav-kontor i Alna stengt
etter trussel

Frp-Aina om kommunale
sykehjem: – Spikeren i kista

Oslobudsjettet:

Kostbare kulturbygg – legger
beslag på 31 prosent av driften

:

Slik blir Oslo-budsjettet:

Slik blir Oslo-budsjettet:

Gigantisk sykkelsatsning
Det største beslaget politiet har
gjort – nå er oslomann (36) dømt

Fortvilte over råkjørere ved golfbanen:

– Menn i 50-årene er verstingene

Etter 100 år transformeres bygget i
havna – se hvordan det blir

:

Disse idrettsanleggene prioriteres i
Oslo-budsjettet

Vil bruke 50 millioner på nytt
boligselskap

Nå herjer denne blodsugende
parasitten i Østmarka igjen

6500 elevene får tilbud om gratis
aktivitetsskole

:

Røykutvikling fra tog på

Røykutvikling fra tog på
Bryn stasjon

Borettslaget ville egentlig kaste syklene:

Nå lever Petur og Tina av den
gode ideen

Oslo kommune vil be staten ta deler
av regningen for ny vannforsyning
Løy om prosjekt – svindlet til seg
nesten én million
Oslodebatten

:

Oslo kulturnatt var tortur i
åtte timer

Nå er det mulig å få klamydiatest
på døren etter et ligg
Ferske tall: Økning i bilkjøring
i Oslo

Vaksineskeptikere delte ut
brosjyrer utenfor Oppsal skole:
– Ikke greit
303 nye smittetilfeller i Oslo det
siste døgnet
Se video

:

Her piler rottene rundt på Tbanestasjon: – Godt kjent med
et problemet

Hevder alle har flyttet ut av det
ulovlige bygget på Carl Berner

Frykter en rekke utesteder vil gå konkurs:

– Dette er tidenes bakrus for vår del

Milliardsprekk for prestisjeprosjektet på
Blindern:

:

Statsbygg får flengende kritikk

Det startet som en hobby – nå har
Edvard (20) åpnet butikk i Oslo

Roger er koronavaksinert
fire ganger

Yoseph tar deg med på en matreise
utenom det vanlige: – Har
gått kanonbra

:

Isabel (22) har tatt over etter
kjedekafeen på Carl Berner: – Vi
vil være litt annerledes

vil være litt annerledes
Landet rundt

Livet som swinger:

– Grunnen til at vi driver med dette
er ganske åpenbar

Ni fullvaksinerte ansatte ved OUS
koronasmittet
Trosterud-skytingen

:

Derfor ble mistenkt mann pågrepet,
siktet og løslatt dagen etter

Nå leser hver tiende osloborger AO hver dag:

– På høy tid at Oslo fikk
egen lokalavis

– Dette irriterer meg grønn

:

Venter vaksineboom: – Vi har fått
mange henvendelser allerede

Mann (19) tiltalt for drapsforsøk

Skjøt mann i overkroppen
med pistol

Pusser opp «Skam»-skolen for
550 mill.

Åpner nytt konsept i den populære
kafeen: – Store sko å fylle

Oslo Høyres leder:

:

– Flesteparten av våre velgere og

– Flesteparten av våre velgere og
Norges befolkning bor i byene

Sønnen ble ranet på vei fra
butikken: – Noe er riv
ruskende galt

Ny priskrig mellom lavpriskjedene
undefined
Se kommentarer

Flere saker

:

Gigantskulpturen «The Mother» er
forsinket

Oslobudsjettet: Kostbare kulturbygg

Oslo kommune vil be staten ta deler av
regningen for ny vannforsyning
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Her kan du ta med Lrbeinte venner på
bar: – Folk mykner litt opp når det er en
hund i rommet

Oslo kulturnatt var tortur i åtte timer
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