SKIEN 2020

Vi tar tak i Skien sentrum!

Det nye museumsbygget
i Brekkeparken har fått
navnet VEV.

Arbeidet med Skien 2020 startet
i 2011. Det er et unikt samarbeidsprosjekt hvor aktører i byen og
kommunen står sammen og
jobber mot felles mål.

TELEMARK MUSEUM
BREKKEPARKEN

Lokasjon:
Brekkeparkens nordøstlige hjørne,
Øvregate og Hans Hoells gate
Størrelse:
2.543 kvadratmeter bruttoareal
Investering totalprosjekt:
130 millioner kroner ekskl. mva
Arkitekt:
Børve Borchsenius Arkitekter,
Porsgrunn
Fasiliteter:
Tre galleri- og utstillingsrom,
fleksible veggløsninger.
Auditorium, møterom, kafé,
tenketrapp og 25 arbeidsbaser
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Nytt museumsbygg
i Brekkeparken

Telemark Museum har mye på hjertet, både om
enkeltpersoner og de store historiske linjer. I Skien har
det bodd viktige personer som Ibsen, Quisling, Aall,
PA Munch, Pushwagner og Bringsværd. Det har lenge
vært ønskelig å gjøre dyptpløyende utstillinger på både
middelalderhistorien og klosterlivet, på bronsealder
og helleristninger, på kanalens historie, bybrannene,
herregårdene og folkelivet i by og bygd, sølvet og
folkedraktene våre. Attraksjonene og historiene er vår
felles stolthet, nå skal vi vise det fram – fysisk, lekende,
moderne og digitalt. Noen utstillinger blir forsvarlig
sikret, andre til å ta og føle på.

VEV: Telemark Museum
planlegger nytt museumsbygg
i Brekkeparken. Helårsåpent,
utstillinger, publikumsarrangement
og kafé/shop.
Foto: Bjørn Rudborg

ATTRAKSJON OG STOLTHET
Det nye museumsbygget i Brekkeparken har fått navnet
VEV. Arkitektene har tegnet en stor trekrone, der
materialet, fasaden og de store trærne i parken veves
inn i hverandre, derav navnet VEV. På gateplan blir det
en transparent etasje, der publikum og vegfarende ser
tvers gjennom bygget og inn i Brekkeparken. Går du inn
til bygget, er det åpne felt med visuell kontakt ned i den
store utstillingsetasjen under bakken. Som kulturbygg blir
VEV en attraksjon i seg selv. Men den største opplevelsen
får du innenfor veggene, i utstillingene, på konferanse, i
skolemiljøet, på kafé og i museumsbutikken. Museet skal
spille sammen med hele besøks- og attraksjonsmiljøet
i Skien og Telemark, vi er godt vevd inn i hverandre.
Telemark Museum og VEV vet å sette pris på sine
samarbeidspartnere, og med nybygget får vi gjort en enda
bedre jobb for oss alle!
UTSTILLINGER OG GALLERI
Telemark Museum har mye på hjertet, så derfor er
utstillingene i det nye museet kjærkomment. Vi skal
fortsette med de populære utendørs arrangementene,
men nybygget vil gi et profesjonelt og moderne tilbud –
innendørs, gjennom hele året. Museet har store skatter
som hittil ikke er vist. Vi kan nevne en av landets største
fotosamling, eldste båt, mest kostbare myntsamling – og
sånn kan vi fortsette lenge.

Illustrasjoner: Børve Borchsenius Arkitekter AS

FIRE PROSJEKTER I ETT
Prosjekt Brekkeparken består av fire tiltak, nybygget er
det største og viktigste. Men i totalprosjektet ligger også
ferdigstillelse av tre andre bygg, som hver for seg utgjør
viktige funksjoner for å skape den gode publikums
opplevelsen i nybygget: Verksted, magasin og arkiv.

LANDETS BESTE MUSEUM PÅ MILJØ
Telemark Museum deltar i nært samarbeid med lokale og
regionale myndigheter på arbeidet med både folkehelse
og miljøarbeid. Vi tar mål av oss å bli det beste museet
i landet på renovasjonstiltak og miljøatferd. Konkrete
eksempler på nye tiltak er:
>> Utarbeidet klimagassregnskap for nybygget
>> Plan for renovasjon, med egen gjenvinning og
avfallsbehandling for kjøkken, park og kontorer
>> Nytt renovasjonsmønster for besøkende
>> Godt tilrettelagt for ansatte og besøkendes sykkelbruk
og sykkelparkering
>> Ladestasjoner for el-biler
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