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I Bjørvika står nå det nye Munchmuseet der – høyt, mørkt og bredt. I forkant av byggingen var det mye debatt om plasseringen og resultatet av 
arkitektkonkurransen. Lambda vant, og bygget ble presentert for allmenheten som modell og senere i en egen brosjyre med datasimulerte per-
spektivtegninger. På disse hadde Lambda materialer i fasaden som gjorde bygget transparent og lysreflekterende på dagtid. Slik er det ikke nå.

Det er ikke første gang hverken allmenheten eller politikerne blir overrasket over at tegningene ikke stemmer overens med hvordan bygget 
blir i virkeligheten. Med Hotel Opera var det spesielt høyden politikerne ble overrasket over i 2000, mens det er bruk av fasademateriale 
som skaper debatt med Lambda. Vedtak om begge byggene ble fattet på grunnlag av tegninger, og slik må det være. Men det er altfor dyrt å 
ombestemme seg når bygget først er reist. Derfor er kunnskap om bilder viktigere enn noen gang tidligere i skolen. Dette fordi flere og flere 
avgjørelser tas på grunnlag av slike visuelle representasjoner – og det kommer til å øke når dagens elever skal ut i arbeidslivet. 

Det finnes teknologi for å lage svært gode visualiseringer av fremtidige bygg, veier og landskap. I slike dataprogrammer kan man bestemme 
om det skal være sommer eller vinter, regn eller sol, morgen eller kveld, og på den måten blant annet se hva som ligger i skyggen og hva som 
får lys. Disse dataanimerte tegningene er ikke lenger bare dekor, men et grunnlag for å fatte vedtak. Når prislappen fastsettes for et bygg, er 
det ingen som liker å bli lurt av uriktige tall. Slik er det også med tegninger som skal illustrere hvordan bygget skal bli. Det at reklamen lenge 
har forført folk med retusjerte glansbilder er ikke noe argument for at det er greit å forskjønne tegninger av fremtidige bygg. Slike triks bør ikke 
benyttes når det handler om bruk av fellesskapets penger – enten det nå er kulturbygg, veier eller broer. 

Nå er nye læreplaner sendt ut på høring, og vi har mulighet til å fremme elevenes kunnskap om bilder og det de representerer. Ingen liker å bli 
lurt, derfor handler dette både om demokrati, bærekraft og livskvalitet.
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