
With Qatar airWays launching direct flights from doha to oslo, Oryx chats With robert greenWood of snøhetta, architects of the library of alexandria and oslo opera house fame.

B Norway is a long country. It’s as far from Oslo to Northern Norway as it is from Oslo to Rome.

Words by Anne-Sophie Redisch
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With Qatar airWays launching direct flights from doha to oslo, Oryx chats With robert greenWood of snøhetta, architects of the library of alexandria and oslo opera house fame.

B Known as Christiania during Danish rule, the city reclaimed the ancient name of Oslo in 1924.

OSLO OPERA ARCHITECTS SNØHETTA HAVE COMPLETED SOME BEAUTIFUL 
PROJECTS, MOST RECENTLY THE NORWEGIAN WILD REINDEER CENTRE 
PAVILION. Robert Greenwood of Snøhetta talks with Anne-Sophie Redisch about 
the physical landscape, culture, and people of Oslo.

Greenwood: Snøhetta’s 
philosophy is to maintain a strong 
relationship between landscape 
and architecture. The Opera House 
is a good example, shaped like an 
ice floe gradually tapering into the 
waters of the Oslo fjord. 

Oryx: Do you always integrate your 
projects into the landscape?

Greenwood: I think you can see the 
landscape in all our projects. 
Sometimes, our buildings are actually 
more landscape than buildings.

Oryx: Robert, you’re British and 
have lived here many years. What is 
it about Oslo that inspires you?

Greenwood: The connection across 
the North Sea, between Norway and 
England where I come from, is 
strong. Yet I still find Norway exotic: 
the mountains, the landscape, the 
people. I think that’s part of the 
reason I came here. It’s a very small 
country, very open to new ideas  
and doing things in a different way, 
which sometimes makes it easier  
to get things done more quickly.

Oryx: Norway is a very open and 
egalitarian society. Do you think 
architecture influences how the 
people interact with each other?

Greenwood: Yes, I think it does 
matter, in the way we’ve formed 
our society, in how things work. 
There has never really been an 
aristocracy here. Social democratic 
traditions are very strong and 
everyone’s voice is important.  
The cultural backdrop of Norway 
influences how we work and that 
again affects our buildings. 

Robert Greenwood

Norwegian Wild Reindeer Centre Pavilion interior
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There’s a level playing field. Everyone 
is involved in the decision-making 
process and no-one is more 
important than others. The buildings 
we create are very much formed by 
the processes we go through. Even 
our name symbolises not a person, 
but a mountain – reaching up to the 
sky [Snøhetta is the name of a 
mountain in central Norway]. I think 
that’s quite significant. The name 
carries the connection to where we 
come from, and to the landscape.

Oryx: Snøhetta is unmistakably 
Norwegian, yet very international. 
From the very beginning, the staff 
were multi-national. Also, you work 
in numerous countries around the 
world, most notably in the 
Americas and the Middle East. 
Would you say you’re adding  
a little touch of Norway to your 
projects abroad and vice versa?

Greenwood: Being out in the world 
is very natural to us. We have an 
international team, yet we have very 
firm Norwegian roots. That said, 
it’s important to relate to the 
environment of where we’re working. 
For us, it’s important that every 
project is unique. There is no typical 

Snøhetta building. Every project is 
about the landscape, the culture, and 
the people where we are. This means 
not only the people who will use the 
buildings, the ones who will walk 
through them – but also the client 
and the ones working on them,  
all those who help create them.

Oryx: I’m Norwegian and I feel 
curiously at home in the Arabian 
deserts. The climate is the complete 
opposite, yet there’s something 
about the landscape: the scorching 
heat of the desert and the unrelenting 
cold of the Arctic tundra.  

Both landscapes are rugged and 
extreme, and both are so captivating 
and beautiful. You have projects 
both in Norway and on the Arabian 
Peninsula. Do you see similarities?

Greenwood: I like this question,  
it strikes a chord with me. I also  
see a clear analogy between the 
landscapes and the climates. Being 
out in the desert is not that different 
from being out in the mountains.  
In the desert, for four months of the 
year, it’s too hot to be outside. Here, 
for four months of the year, it’s too 
cold to be outside. The snow and 

B For the last eight years, the UN has ranked Norway as the world’s best place to live.

Norway has been a 

maritime powerhouse for 

more than 1,000 years.  

For a peek at the country’s 

seafaring past, take the ferry 

to Bygdøy, where you’ll 

find lovely nature walks, 

great beaches, and Oslo’s 

most famous museums. 

World-wandering Vikings, 

polar pioneers, and more 

contemporary explorers are 

all represented.

THE VIkING SHIP 

MUSEUM

Huk Aveny 35

Tel: +47 22135280

khm.uio.no/vikingskipshuset

At Vikingskipshuset, three 

9th-century Viking ships are 

exhibited: the damaged 

Tune ship and the 

excellently preserved 

Gokstad and Oseberg 

ships. All sailed the oceans 

before ending their lives 

as funerary vessels for 

prominent Vikings, whose 

remains were discovered 

inside the boats, along with 

ceremonial artefacts.

Oslo Opera House

Distance from Doha: 4,964 km 

Flight time: 7 hrs, 15 mins 

Frequency: 5 flights a week

OslO, NORway

أوسلو، النرويج

المسافة: 4،964 كلم
مدة الرحلة: 7 ساعات و15 دقيقة
 معدل الرحالت: 5 رحالت أسبوعيًا

c o n n e c t

maritime 
BYGDØY

Hotel Brosundet
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B Cross-country skiing is the national sport; most Norwegians had their first skiing experience while still in the womb!

THE FRAM MUSEUM

Bygdøynesveien 36

Tel: +47 23282950

www.frammuseum.no

Norway played a major 

role in the Arctic and 

Antarctic explorations  

of the early 20th century. 

Many sailed the sturdy 

wooden ship Fram, 

including Roald 

Amundsen who became 

the first to reach the South 

Pole. 2011 marks the 

centenary of  this 

achievement. 

THE kON-TIkI MUSEUM

Bygdøynesveien 36

Tel: +47 23086767

www.kon-tiki.no

Driven by curiosity, explorer 

and environmentalist Thor 

Heyerdahl set out to prove 

that people of the past 

could have crossed the 

world’s great oceans.  

In 1947, he sailed from Peru 

to Polynesia on the tiny raft 

Kon-Tiki. A few years later, 

he crossed the Atlantic in 

the papyrus boat Ra. Both 

vessels are exhibited, along 

with artefacts from his 

other expeditions. You’ll 

also find models of the 

sub-sea wildlife they 

encountered, including  

a 10m whale shark.

the sand are both harsh, very 
black-and-white climates.

Oryx: Traditionally, Oslo hasn’t had 
the grand, monumental buildings 
we find in other European capitals, 
other Nordic capitals even. One 
could perhaps say Norwegians used 
to care more about nature and less 
about monuments?

Greenwood: The bigger cities – 
London, Paris, etc – have 
monuments to an urban past.  
Most people here aren’t from Oslo, 
they have come from the country. 
The iconic parts of Oslo are very 
different from those in other cities. 
Rather than grand buildings to past 
rulers, here it’s about the ski jump, 
the woods, the countryside. In Oslo, 
it’s all about the people, who we 

are. Monuments don’t have to be 
symbols of power, something to 
just look at. The public demand 
relevant and interactive buildings. 
People want to be part of the space. 
The Opera House is an interesting 
example of that.

Oryx: Yes, it is. Thirty years ago, 
one might be forgiven for thinking 
the city was deserted, a ghost 
town almost on a Sunday. 
Everyone would be out in the 
forest, skiing or hiking. Today,  
locals are as likely to walk on the 
roof of the Opera House. During 
your years here, have you seen  
a shift in interests and attitudes?

Greenwood: Very much so. When  
I first arrived in Oslo, nothing was 
open and the city centre was nearly 

empty on Sundays. That’s changing. 
We are becoming more urban in 
how we relate to our surroundings.
The Opera House is very interesting. 
Here in Norway, there’s a mistrust 
of elitist institutions. Ten years ago, 
people weren’t concerned with 
opera. But now, it’s no longer an 
elitist thing. Oslo Opera House 
belongs to the people – you can 
jump on it, take a walk on it,  
it’s yours. The Opera House has 
become part of society, part  
of everybody’s ownership. 

Norwegian Wild Reindeer Centre Pavilion

Oslo Opera House

VM Pavilion, Oslo
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A ُتَعدُّ رياضة التزلج على الثلوج في األرياف والجبال، الرياضة الوطنية المفضلة للنرويجيين وَخِبَرها الكثيرون منهم وهم ال يزالون أِجنًَّة في أرحام أمهاتهم.

طريقة عملنا وتصميم مبانينا. فالنرويج 
بلد المساواة ويشارك جميع أفراد 

المجتمع في صنع قرارته بالتساوي. 
وتتشكل مالمح تصميمات مشاريعنا 

العمرانية من خالل اإلجراءات التي 
نعتمدها في سياق عملنا. حتى أن 
 اسمنا ال يرمز إلى شخص ولكن إلى

 جبل “سنوهيتا” الشاهق والمكسو 
بالثلوج وسط النرويج، وهو اختيار بالغ 

الدالالت ألنه يشير إلى المكان الذي 
انطلقنا منه وطبيعته.

س: تعتبر “سنوهيتا” شركة نرويجية 
بالتأكيد، ولكنها ذات طابع عالمي جدًا. 
فهي تنشط في العديد من دول العالم 

وخاصة في األمريكتين والشرق 
األوسط، فهل تعتقد أنكم تضفون 

لمسات نرويجية إلى مشاريعكم 
والعكس بالعكس؟

ج – يعتبر العمل على المستوى 
العالمي أمرًا طبيعياً جدًا في نظرنا، 

حيث نمتلك فريق عمل متعدد 
الجنسيات رغم رسوخ جذورنا 

النرويجية، ومن المهم ارتباطنا بالبيئة 
التي نعمل فيها، ونحن نؤمن بأهمية 

َتَفرُّد تصميم كل مشروع من 
مشاريعنا، وهو ما يفسر غياب أي 

نموذج نمطي في تصميمات شركة 

“سنوهيتا” العمرانية. ويتمحور 
تصميم كل مشروع حول الطبيعة، 

وثقافة السكان، وال يقتصر ذلك على 
مستخدميه أو زائريه فحسب، ولكن 

أيضاً على الزبائن والعاملين فيه 
وجميع الذين ساهموا في إبداعه.

س: أنا نرويجية وأشعر بشكل غريب 
بأنني في بالدي حين أعيش في 

الصحارى العربية، إذ أنه رغم التناقض 
التام للمناخ أجد قواسم مشتركة 

عديدة بين طبيعة المنطقتين من 
حيث حرارة الصحارى القائظة والبرد 

القارس لجبال وسهوب التوندرا 
القطبية. كما تتميز طبيعة 

المنطقتين بالقسوة والتطرُّف والجمال 
اآلسر الخالّب. وحيث أنكم تقومون 

بتصميم مشاريع عمرانية في النرويج 
ودول شبه الجزيرة العربية، فهل 
َبه هذه؟ تالحظون وجود أوجه الشَّ

ج – أحببت هذا السؤال ألنه المس وترًا 
حّساساً في نفسي، وألنني على غرارك 
أجد تناظراً واضحاً بين طبيعة ومناخ 

المنطقتين. فالحياة في الصحراء ال 
تختلف كثيراً عن الحياة في جبال 

وسهوب التوندرا القطبية، حيث أن 
شدة الحرارة في الصحراء تجعل الناس 

يمكثون في بيوتهم لنحو أربعة شهور كل 

عام، وهي نفس المدة التي تحول فيها 
البرودة الشديدة دون خروج الناس من 
بيوتهم في النرويج، ألن تضاريس ومناخ 

المنطقتين قاسية للغاية.

س: نالحظ أن أوسلو َخَلت تقليدياً 
من المعالم العمرانية الفخمة 
والضخمة التي نجدها في سائر 

العواصم األوروبية وحتى االسكندنافية 
منها، إلى درجة تكاد تدفع المرء إلى 

القول بأن النرويجيين اهتموا 
بالطبيعة أكثر من اهتمامهم 

بالصروح العمرانية؟

ج – تعكس تلك الصروح في المدن 
الكبرى أمثال لندن وباريس ماضيها 

بينما ال ينحدر  العريق،  الحضاري 
معظم سكان أوسلو من نفس 

المدينة ونزحوا إليها من األرياف. 
القديمة من أوسلو  وتختلف األحياء 
كثيرًا عن نظيراتها في سائر المدن 

الكبرى، ألنه بدالً من المباني 
الحكام  ُتَخلِّد ذكرى  التي  الضخمة 

اهتمام سكان  تجد  السابقين، 
التزلج  أوسلو ينصبُّ على مضامير 

والغابات واألرياف. ويتمحور كل 
الناس وطبيعتهم،  شيء فيها حول 

ما ينفي الحاجة إلقامة صروح 
عمرانية ضخمة.  

The Fram Museum 
23282950 47+ :Tel
www.frammuseum.no

لعبت النرويج دورًا بارزًا 
في استكشاف القطبين 
أوائل القرن العشرين، 

وأبحرت البعثات 
االستكشافية القطبية 

النرويجية على متن 
السفينة “فرام” 

المصنوعة من األخشاب 
المتينة، بمن فيهم 

المستكشف المشهور 
“روالد أموندِسن” الذي 
كان أول إنسان يصل إلى 
القطب الجنوبي. ويخلِّد 

عام 2011 الذكرى المئوية 
األولى إلنجازه الرائد. 

وجرت المحافظة على 
السفينة “فرام”، 
ويستطيع الزوار 

الصعود على متنها 
ومشاهدة قمراتها 

المريحة.

 The Viking Ship
Museum 

22135280 47+ :Tel
khm.uio.no/vikingskipshuset

يستطيع الزوار مشاهدة 
ثالثة من سفن الفايكنج 

التي يعود عهدها إلى القرن 
التاسع للميالد في متحف 

سفن الفايِكنج 
)فايِكنجسكيبهوسيت(، 
وهي “تونه” و”جوكستاد” 
و”أوسبيرج” والتي نجت 

من نوائب الدهر وال تزال 
سليمة إلى حد كبير. 

وَمَخرت تلك السفن عباب 
البحر سنوات طويلة قبل 

أن تتحوَّل إلى سفن 
جنائزية لكبار زعماء 

الفايِكنج الذين أكتشفت 
رفاتهم في داخلها، مع 

العديد من األدوات 
المستخدمة في الشعائر 

الجنائزية.
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A رغم أن النرويج ثالث أكبر دولة مصّدرة للنفط في العالم، إال أن أسعار الوقود فيها تعتبر من بين األعلى في العالم.

األفكار الجديدة، ويقوم بكل ما تقوم به 
الشعوب األخرى ولكن بطريقة 

مختلفة، ما يتيح تنفيذ الكثير من 
األمور بشكل أسرع.

س: تعتبر النرويج مجتمعاً منفتحاً 
جدًا تسوده المساواة، فهل تعتقد أن 

الهندسة المعمارية تؤثر في طريقة 
تفاعل الناس مع بعضهم بعضا؟

ج – نعم، أعتقد أنها تلعب دوراً مهماً 
في طريقة تشكيل المجتمعات وآلية 
عملها. إذ أن النرويج لم تعرف طبقة 

أرستقراطية على اإلطالق، ألن تقاليد 
الديمقراطية االجتماعية راسخة الجذور 

فيها وتعتبر صوت كل فرد من أفراد 
المجتمع مهماً بنفس الَقدر. وهذا ما 

يفسر سبب تأثير موروثنا الثقافي في 

مشاريعنا، إلى درجة تكاد تتحول معها 
المباني التي نصممها إلى جزء ال يتجزأ 

من الطبيعة المحيطة بها.

س: روبرت، أنت بريطاني وعشت 
في النرويج لسنوات، فما الذي 

ُيلِهُمك في أوسلو؟

ج – هناك عالقات قوية تربط بين 
النرويج وبريطانيا عبر بحر الشمال، 

وال أزال أجد الكثير من العناصر التي 
تميز النرويج عن بريطانيا، سواء 

جبالها المرتفعة وطبيعتها الخالّبة 
وسكانها، وتشكل هذه العناصر جانباً 
من األسباب التي دفعتني للعيش في 

النرويج. ورغم أن مساحة المناطق 
المأهولة في النرويج صغيرة، إال أن 

شعبها يتميز بانفتاحه الكبير على 

يقول جرينوود أن فلسفة شركة 
التي كان جناح مركز  “سنوهيتا”، 

البرية أحدث مشاريعها  الَرنَّة  أيائل 
على  تقوم  الجميلة،  العمرانية 

بين  المحافظة على عالقة وثيقة 
المعمارية،  والهندسة  الطبيعة 

معتِبرًا دار أوبرا أوسلو التي 
صممتها الشركة مثاالً جيدًا  على 

ذلك، حيث تم تصميمها على  شكل  
طوٍف جليدي يرتمي تدريجياً  في 

أحضان مضيق أوسلو.

س: هل تقومون دائماً بدمج 
تصميمات مشاريعكم مع البيئات 

الطبيعية التي تقوم فيها؟

ج – أعتقد أنك تستطيعين مشاهدة 
هذا التكامل مع الطبيعة في جميع 

آن– النرويجية  الصحفية  إلى  المقابلة  هذه  في  جرينوود  روبرت   يتحدث 
صوفي ريديش، عن طبيعة وثقافة وسكان أوسلو.

The kon-Tiki Museum 
36 Bygdøynesveien 

23086767 47+:Tel
www.kon-tiki.no

دفع الفضول 
المستكشف ونصير 
البيئة النرويجي ثور 

هايردال للقيام برحالت 
جريئة الجتياز المحيطات 
على متن مراكب بدائية 

ليثبت للعالم أن األقدمين 
فعلوا ذلك أيضاً. ففي عام 
1947، أبحر هايردال من 

بيرو إلى جزر بولينيزيا على 
متن طوف بدائي “كون – 

تيكي”، وقام بعد بضع 
سنوات باجتياز المحيط 

األطلسي على متن مركب 
بدائي آخر “َرع” مصنوع 

من قصب الُبردى 
المصري. ويؤمن هايردال 
بقدرة الناس على العمل 

معاً بغض النظر عن 
جنسياتهم وأديانهم 

وانتماءاتهم السياسية، 
وكانت أطقم مراكبه 

متعددة الجنسيات دائماً. 
وأدِرَج في وقت سابق من 

العام الجاري أرشيف 
هايردال في سجل ذاكرة 

العالم التابع لمنظمة 
اليوِنسكو، والذي يعرض 

مركبيه والكثير من 
األدوات التي استخدمها 
في رحالته، ونجد تحت 
المركب “كون – تيكي” 
نماذج لألحياء البحرية 

الفريدة التي صادفها في 
رحالته، بما فيها سمكة 
قرش حوت يبلغ طولها 

عشرة أمتار.

مع انطالق رحالت الخطوط الجوية القطرية إلى أوسلو، أجرينا الحوار التالي مع المهندس روبرت جرينوود، شريك وعضو مجلس  إدارة شركة  “سنوهيتا” النرويجية للهندسة المعمارية، التي اشتهرت بتصميمها لمكتبة االسكندرية ودار أوبرا أوسلو.
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A تعتبر النرويج دولة كبيرة، ويناهز طول المسافة التي تفصل أوسلو عن شمالي النرويج، تلك التي تفصلها عن روما.

مع انطالق رحالت الخطوط الجوية القطرية إلى أوسلو، أجرينا الحوار التالي مع المهندس روبرت جرينوود، شريك وعضو مجلس  إدارة شركة  “سنوهيتا” النرويجية للهندسة المعمارية، التي اشتهرت بتصميمها لمكتبة االسكندرية ودار أوبرا أوسلو.

بقلم: آن ـ صوفي ريديش
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