FROGNER KINO
atmosfærisk kino, Oslo
A RKITE KT : LA RS BACKER ( 1 9 2 6) , KIMA arkite k tu r (2 0 19 )

mur +
betong

3 • 2019

Tekst: Er lend Seilskjær. Tegninger: Lars Bac ker o g KI MA
Foto: nisp e @ mac . c o m .

Lars Backers interiør messige idè oppfordrer til unike filmopplevelser i historiebærende omgivelser med sitt illusjonistiske
interiør, ikke minst for bar na; følelsen av å befinne seg utendørs, under stjer nehimmelen, mellom murer og porter, foran
greske søyler, og på den på den store hvite skyen oppleve stumfilm med levende musikk fra en gjenåpnet orkestergrav
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Lars Backers tegninger fra 1926: plan og snitt
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Adresse:

Frognerveien 30, 0263 OSLO

Byggherre:

Frogner kino v/ Jan Vardøen

Arkitekt:

KIMA arkitektur

RIB:

Projekt Planung AS

Entreprenør:

Leo HG AS
mur- og flisarbeider: Murmester NK Nielsen, Jan Vardøen og Omran Alali
gipsarbeider: Oslo Gipsforum

Leverandører:

murmørtel/puss: Einar Stange AS, STS, HmH Cement

Ferdigstilt:

Under bygging, ferdigstilles høsten 2019

Areal:

800 m 2

Konstruksjon:

Tegl, betong og stål

Overflater:

Tegl, pussede og malte overflater, flis,
ornamentering/tilbakeføring av malte flater

Kinoen ligger inne i en større bygård med
boliger på Frogner i Oslo. Bygningen er
tegnet av arkitekt Kristen Rivertz, men
oppdraget med å innrede kinoen ble gitt
til arkitekt Lars Backer (1892–1930) som
var en svært toneangivende arkitekt i sin
samtid.
Frogner kino regnes som et av Backers
hovedverk. Den ble oppført som Oslos
første kommunale, formålsbygde kino og
åpnet i 1926. Anlegget var baneb rytende
for sin tid og hadde høy a rkitektonisk og
håndverksmessig kvalitet, med spesialdesignet interiør og kunstnerisk utsmykning. Det fortelles at Backer fulgte opp
byggeprosessen med daglige besøk på
byggeplassen.
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Plan og snitt, KIMA

Atmos færisk kino hadde sin storhetstid i 20-årene. Publikum skulle føle at de var i Sør-Europa (her: Akropolis) og så film
under stjer nehimmelen. Filmen ble vist på en freske med hvite skyer malt av Ax el Revold. Veggfrisene er signert Per Krohg
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Fra loggiaen
Det opprinnelige inngangspartiet med balda kin, mar morsøyler, inntrukket loggia og billettluke gikk tapt gjennom ulike ombygginger, men blir nå tilba keført
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Over: KIMAs tegninger av nytt inngangsparti.
Til venstre, Lars Backers tegning av inngangspartiet 1926.
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Kinoen er spesiell på flere måter,
den preget i mange tiår byens filmog kulturliv og er nå byens eneste
bevarte atmosfæriske kino (noe som
var et utbredt, internasjonalt fenomen
på 1920-tallet); Kinosalen illuderer et
søreuropeisk utendørsmiljø i et gårdsrom
der filmen p rojiseres på et veggmaleri (av
kunstneren Axel Revold) på endeveggen.
Backer er mest kjent som en modernistisk arkitekt, men kinointeriøret har
et klassisk preg, i tråd med det rådende
idealet for atmosfæriske kinoer. Anlegget
er utformet for stumfilm og har orkestergrav foran scenen. I tillegg er kinosalen
utsmykket med seks veggfriser signert
kunstneren Per Krogh.
Kinoen har gjennomgått flere ombygginger, men det var særlig ombyggingen i
1961 som forringet anlegget. Hensikten var
den gang blant annet å tilpasse kinoen til
et moderne filmformat.
Kinosalen er nå regulert til spesialområde for bevaring og står på Byantikvarens
gule liste over verneverdige bygg. Bystyret
vedtok i 2005 at eiendommen skulle
være forbeholdt kulturformål.
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Kinosalen er utsmykket med seks veggfriser signert kunstneren Per Krogh
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Fra foajeen (med buet spileta k) sett mot
inngangen med mellomliggende loggia:
Gamle dører istandsettes og gjenbrukes

Fordums prakt
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Tilbakeføringen er basert på Lars Backers
tegninger, tekstlige kilder og historiske
fotografier. De integrerte kunstverkene blir
restaurert og bevart, og alle overflater
repareres eller reetableres. Det opprinnelige inngangspartiet mot Frognerveien,
med baldakin, marmorsøyler, inntrukket
loggia og billettluke, har gått tapt gjennom ulike ombygginger, men blir nå
tilbakeført.
I tillegg settes det tilliggende kondito
riet i stand. Konditoriet var ikke tegnet av
Backer og er svært mangelfullt dokumentert. Det er dermed ikke mulig å
gjenskape den opprinnelige utformingen,
men vi håper at atmosfæren vil stå til
anlegget for øvrig.
Kinoen er nå i privat eie og skal igjen
bli kino med klassikere på programmet,
samt barnematineer. Det er inngått avtale
med Nasjonalbiblioteket om å vise alle
norske filmer (ca 900) i rekkefølge fra
1903 og frem til i dag.
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En av krukkene som holder himmelen oppe

I skrivende stund er arbeidene i slutt
fasen, og åpningen er berammet til 24.
oktober 2019.

