Arkitekt og entreprenør vandt In-Situ Prisen 2014 for nyt Moesgaard Museum

Det nye Moesgaard Museum i Højbjerg syd for Aarhus er på 16.000 m2 og opført med brug af såvel betonelementer som pladsstøbt beton.. Arkitekten valgte en beton med hvid cement, synlige konushuller og en
glat overflade til de mange og høje in-situ støbte vægge, der giver bygningen liv og præger såvel bygningen
som den smalle, sydeuropæisk inspirerede passage fra taget til naturen. For at få så få fuger som muligt er
bygningens sternelementer ikke mindre en 12 meter lange og 30 ton tunge.

Med taler, lykønskninger og vin i glassene fik Henning Larsen Architects og entreprenørvirksomheden MT
Højgaard i juni 2014 overrakt diplomer og checks som beviser på, at de har vundet den prestigefyldte InSitu Pris 2014 for det Ny Moesgaard Museum. Moesgaard Museum fik prisens plakette til ophængning i
bygningen.
Det nye museum er en attraktion i verdensklasse med både permanente og skiftende udstillinger med arkæologiske og etnografiske temaer. Museet åbnede for offentligheden den 11. oktober 2014, da de store
udstillinger, som nu er under opbygning, stod færdige.
Dommerkomiteen bestod af kreativ direktør, arkitekt MAA Jesper Gottlieb fra Gottlieb Paludan Architects og arkitekt MAA Sophus Søbye fra Sophus Søbye Arkitekter, der i parentes bemærket selv
vandt In-Situ Prisen i 2008.

Dommerkomiteens formand, Jesper Gottlieb, fremhævede ved prisoverrækkelsen, at Henning Larsen Architects og MT Højgaard har skabt et hus, som er internationalt i sit udsyn, men som tillige bygger på det
bedste i den danske arkitekturtradition.
»Museet træder på markant vis ud af Skåde Bakker, for med et kæmpe betontag at samle alle husets forskellige funktioner i én stor landskabelig bevægelse«, sagde Jesper Gottlieb og fortsatte:
»Det er i særdeleshed i bygningens dagsbelyste interiør, hvor den pladsstøbte, glatte beton står med stor
ynde og høj håndværksmæssig finish, at bygningen får liv. Bygningens helt særlige karakter er i høj grad et
resultat af de store synlige vægflader i hvid beton, som smukt komplimenteres af de store træpartier i en
varmere tone«.

»Også eksteriøret i afsnittet med gæsteboliger og gårdhave skal fremhæves for sin nærmest sydlandske
stemning - ligeledes udført i pladsstøbt beton. Her giver et smalt stræde adgang til det store
græsklædte tag«, sagde Jesper Gottlieb.
In-Situ Prisens formål er at sætte fokus på det pladsstøbte byggeri og de mange, spændende muligheder
for unikke løsninger, som anvendelsen af pladsstøbt beton giver. Prisen på 50.000 kroner
gives til personer eller firmaer, som har stået for smukt arbejde i pladsstøbt beton, og som har udfordret
materialets formbarhed og potentiale.
In-Situ Prisen 2014 blev uddelt med støtte fra Aalborg Portland og Paschal Danmark.

Mød mennesket

Udstillingerne på Moesgaard har mennesket i centrum. Uanset om man går på opdagelse i særudstillingerne,
i den etnografiske udstilling eller besøger de permanente oldtidsudstillinger, er ambitionen, at man altid
skal opleve at komme tæt på de mennesker udstillingen handler om. Hvem har haft de udstillede genstande i
hånden, og hvordan lever de eller har levet.
Det første udstillingsrum, vi møder på museet, er foyeren med den centrale trappe. Trappen fører op eller
ned til museets udstillinger, der fordeler sig på flere niveauer. Trappen er opdelt i to sektioner - evolutionstrappen nederst og oprindelsestrappen øverst.
Evolutionstrappen fører ned til museets oldtidsudstillinger, der omfatter stenalder, bronzealder, jernalder
og vikingetid. I underetagen finder vi også den nyeste af de permanente udstillinger - middelalderudstillingen. Under trappen ligger desuden museets udstillingslaboratorium, hvor man kan opleve mindre, skiftende
udstillinger, som primært laves af forskere og studerende fra Aarhus Universitet.

Evolutionstrappen

På trappen kan vi møde hele vores familie. Altså de menneskearter vi nulevende mennesker - Homo sapiens er efterkommere af.
På trappen står syv menneskearter og holder øje med vores færden. Man har i samarbejde med Center for
Biokulturel Historie på Aarhus Universitet og de verdensberømte Kennis brødre fra Holland fået skabt en
helt unik samling på syv rekonstruerede homininer – menneskearter. Fra 3,2 mio. år gamle Lucy fundet i Etiopien til Koelbjergmanden fra stenalderen – det ældste skelet fundet i Danmark. De syv livagtige figurer er
anatomisk korrekte rekonstruktioner af vores forfædre. De er lavet af Kennis brødrene ud fra den seneste
forskning i de knoglefund, som er gjort gennem tiden rundt omkring i verden.
Vi kigger vores forfædre i øjnene, mens vi bevæger os ned af trappen. For foden af trappen træder vi ind i
oldtids-udstillingerne og her går vi på opdagelse i stenalderen, bronzealderen, jernalderen og vikingetiden.
I underetagen finder du også den nyeste af museets permanente udstillinger - middelalderudstillingen "Fri
os fra det onde".

Vi er ikke længere i tvivl om, hvor vores forhenværende borgmester Jens Christian Larsen stammer fra ...

Oprindelsestrappen - trappen til verden

Vi går op af trappen i foyeren og kommer til museets etnografiske udstillingsområde. Her kan vi fundere
over spørgsmålet: Hvor kommer vi fra, og hvor er vi på vej hen?
Og få kulturelle perspektiver på menneskets oprindelse i mødet med tre figurer. Alle tre figurer på trappen
har vi skabt ud fra nulevende mennesker fra meget forskellige kulturer og samfund:
Paul Gurrumuruwuy, der er aboriginer fra Yolngu folket i Australien, Galina Ainatgual, der er tjukter fra det
nordlige Kamchatka i Sibirien og Stephen Hawking, der var internationalt kendt fysikprofessor fra England.
De tre personer præsenterer på trappen hver deres perspektiv på, hvor vi som mennesker kommer fra og
hvor vi er på vej hen.
Perspektiver, der naturligt leder videre til museets etnografiske udstilling. For etnografi handler om mennesker, kultur og samfund i hele verden. Ved at møde forskellige perspektiver fra forskellige kulturer kan
vi komme til at se verden i nye sammenhænge, både andres verden og vores egen.

Stephen Hawking
i godt selskab

På Djengis Khans stepper – Mongoliets nomader

De mongolske nomader prægede i mere end tusind år kontakten mellem øst og vest både gennem krigeriske
ekspansioner og gennem kontrol med handelsveje over stepper og på tværs af ørkenområder.
Historien om Djengis Khan og de hærgende horder, som gennem effektiv krigsførelse skabte grundlaget for
verdenshistoriens største rige, er velkendt. Lederen fra de mongolske stepper fik med sine voldsomme
erobringer i starten af 1200-tallet skabt et kejserdømme, der strakte sig fra Kina i øst til det nuværende
østlige Europa.
På rejse med nomaderne
Moesgaards særudstilling ”På Djengis Khans stepper – Mongoliets nomader” former sig som en rejse med de
mongolske nomader og deres dyreflokke. Man vil opleve et liv i evig bevægelse, hvor Djengis Khan er til stede både som historisk helt og i personificeringen af drømmen om et forenet folk. I det tørre bælte af
stepper, ørken og bjergområder har nomaderne fundet en måde at overleve på, hvor de binder verden sammen under bagende sol, isnende kulde og gennem landskaber med få veje.
Udstillingen viser fornemme indlån fra udlandet bl.a. genstande fra Djengis Khans tid og mange pragtfulde
genstande, som danske ekspeditioner har hjembragt gennem tiden. Blandt andet fra de ekspeditioner, som
den danske ekspeditionsleder Henning Haslund-Christensen gennemførte i 1930’erne.
Den nomadiske livsstil har i Mongoliet overlevet frem til i dag, hvor en tredjedel af befolkningen stadig lever som nomader på steppen med deres får, geder, heste, kameler og okser. De er stolte folk med en fælles
bevidsthed om deres historie og de dyrker den rige kultur, der kredser om at være på evig rejse med store
dyreflokke, forbindelser, handel over store afstande og shamanens åndelige rejser mellem verdener og tider. En livsform, der også har givet stor materiel rigdom, hvilket blandt andet kan ses i smykker, dragter,
telte, møbler, husgeråd, redskaber, våben og udstyr af ypperlig håndværksmæssig kvalitet.
Udstillingen på Moesgaard viser, hvordan den nomadiske levevis helt frem til i dag udgør et fascinerende
alternativ til vores egen bofasthed og er præget af helt andre opfattelser af verden.

Den virtuelle verden kan godt nok være uhyggelig ..

Skal vi i krig nu ??? Han ser da ellers meget fredelig ud ...

