
Kunst i nytt sykehus
NSH utbyggingskonferansen i Kirkenes 2017
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Leder av kunstutvalget

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Takk Michael, og god ettermiddag, alle sammen!Jeg skal gi dere en liten smakebit på kunstprosjektet i de neste minuttene, men først skal vi gå nesten 180 år tilbake i tid og litt utenfor Kirkenes sykehus sin sfære.
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Kirkenes

Hammerfest

Karesuando

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Den franske maleren Francoise Auguste Biard deltok i årene 1838-1840 på en ekspedisjon til Svalbard, Hammerfest og Karesuando. I Karesuando møtte han presten Læstadius. Deretter dro han hjem og malte.



Francois Auguste Biard (1799-1882)
«Læstadius preker for samene» (Le Pasteur Læstadius instruisant les Lapons) - 1840 
Kjøpt til Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø i 2002

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Biards maleri fra Karesuando bygger på skisser fra ekspedisjonen og ble stilt ut i Paris-salongen i 1841 – som var en utstilling annethvert år i Paris hvor malerier fra franske ekspedisjoner på alle verdenshav ble stilt ut. Nord-Norge har en lang tradisjon for å bli besøkt av kunstnere utenfra. De har sett landsdelens natur og kultur med sitt blikk, som så har blitt til fantasifulle resultater for et publikum et annet sted. Bildet av Biard er et slikt fantasifullt resultat - en romantiserende og godt dramatisert avstandsbetraktning – både en kulturell avstand og en fysisk avstand. Bildet av Biard er allikevel et godt eksempel på at kunst kan framstå som en ytring ved at den tar opp i seg og utvikler de fysiske, kulturelle og historiske sammenhengene som den står i - samtidig som kunstverket i seg selv har stor plass og egenverdi. Og verdien er sånn sett kanskje større i dag enn den var for 180 år siden.Bildet henger i dag i Tromsø, og innkjøpet av dette maleriet i 2002 var Nordnorsk Kunstmuseums største kunstinvestering gjennom tidene. Det ble muliggjort takket være betydelige bidrag fra Kultur- og kirkedepartementet, Opplysningsvesenets fond, Norsk kulturråd og Institusjonen Fritt Ord, samt ved kronerulling igangsatt av avisa Nordlys i Tromsø – der små og store lokale aktører bidro godt. Så – 175 år etter den franske ekspedisjonen sendte vi en finsk-norsk ekspedisjon til Kirkenes og Øst-Finnmark, nemlig kunstnerduoen Karoline Hjorth og Riitta Ikonen. 



Riitta Ikonen og Karoline Hjorth presenterer Finnmarkinger som har en 
tilknytning til Øst-Finnmark og det nye sykehuset:  

Blogg + Bok + Store foto innendørs

: 

Gunn-Tove Smuk

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ikonen og Hjorth har møtt og dokumentert personer som har en god forbindelse til Øst-Finnmark, Kirkenes og sykehuset her.Historiene er blitt presentert kontinuerlig på bloggen deres fra og med høsten 2014 og fram til 2017, der personene er avbildet i ulike kreative positurer og bekledning. Med dette dokumentasjonsprosjektet ble det allerede tre år før sykehuset står ferdig skapt  oppmerksomhet, engasjement og eierskap til både byggeprosjektet og kunstprosjektet. Finnmark-avisene og NRK har vist stor interesse for kunstprosjektet og følgelig gitt det plass. Ikonen og Hjorth er tett på personene; det er personene selv som uttaler seg – ikke så mye tolkning eller fri fantasi fra kunstnerne. Blogg sørger for en god formidlingBoken med et utvalg bilder og tekst blir en fin sak for pasienter og ansatteEt utvalg av fotoene blir gitt en permanent plassering inne i sykehusetReindriftsamen Gunn-Tove Smuk



Willy Bangsund

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bryteren og brobyggeren Willy Bangsund – som har sørget for utallige vennskapsarrangementer med russerne gjennom hele den kalde krigen fram til i dag. En markant personlighet i Finnmark. 



Oddbjørn Jerijærvi

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Innovatøren og entusiasten Oddbjørn Jerijærvi – som driver økologisk fiskeoppdrett helt uten bruk av antibiotika.



https://newkirkeneshospital.com/

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her ser vi et lite utdrag av bloggen 



Eksisterende kunstsamling
Restaurering og fornyet verdi 

Identitet og historie
Stolthet og eierskap

Unni Bente Elde

Ranvei Sneve

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En viktig del av vårt kunstprosjekt har vært å ta vare på den kunstsamlingen som sykehuset har opparbeidet seg siden starten for ca 60 år siden; en samling verk der mange kunstnere med tilknytning til nordnorge er representert.De viktigste eksisterende verk får en framtredende plass i det nye sykehuset og vil utgjøre en svært viktig del av det totale inntrykket.Arbeidene med de eksisterende verkene har skapt stor entusiasme, og her ser vi to av kunstutvalgets ansatterepresentanter -  Unni Bente Elde og Ranvei Sneve i diskusjon om et foto av Kåre Kivijärvi.



Ivar Sælø
(1907-1978)
«Kirkenes» 

1957
Olje på lerret

Restaurering: Oslo Konserveringsatelier

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det viktigste verket i samlingen er kanskje dette maleriet av Ivar Sælø – 5 meter lagt og 1,2 meter høyt.  Dette ble kjøpt inn til det nye sykehuset i 1957 og er et fortellende verk om Kirkenes, virksomhetene og befolkningen.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Maleriet har fått mye juling opp gjennom årene – har blitt demontert, rullet sammen og stuvet vekk – for så å bli hengt opp igjen.  Nå har det fått en skikkelig restaurering  av Oslo konserveringsatelier.





Brukernavn
Presentasjonsnotater
Maleriet får nå en ny flott plassering i kantina – og blir også godt synlig fra hovedatkomsten og vestibylen.



T

Joseph Grimeland
(1916-2002)

«Tone»
1970

Bronse

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Til å matche denne fine samlingen – i stor grad arbeider av kunstnere med nordnorsk og lokal tilknytning – så har vi invitert inn flere kunstnere utenfor landsdelen til å gjøre nye arbeider.Kirkenes har alltid vært en smeltedigel, med en stor andel tilreisende og innflyttere. Og det er en kvalitet – ikke minst i våre dager å kunne åpne opp for andre syn og andre kulturer – så også innen kunsten.



Hovedakse for kunst:

hovedentré

atrium

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Gjennom tre markante kunstverk forsterker kunstprosjektet en av hovedaksene i bygget  – den som løper gjennom hovedinngangen, vestibylen og inn i atriet bakenfor.



Håkon Anton Fagerås

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ved hovedinngangen leverer Håkon Anton Fagerås en skulpturFagerås jobber med et figurativt formspråk innenfor en klassisk skulpturtradisjon – på et internasjonalt høyt nivå. Imidlertid fremstiller han konsekvent sine skulpturer med en hverdagslighet – i ulike livsstadier – og bryter slik sett med den klassiske tradisjonen. Her er ingen Adonis eller Venus, men sobre skildringer av hverdagsmennesket. Skulpturene hever seg ikke over oss, men er plassert på gulvet og blir dermed våre speilbilder. Fagerås bor delvis på Eiksmarka i Bærum og delvis i Pietrasanta Italia – han er en av svært få som jobber innen denne tradisjonen.Skulpturen til Kirkenes sykehus blir støpt i bronse.Han leverer også en statue i år til Hammerfest av polfarer Adolf Lindstrøm.



Signaliserer:
Trygghet, tillit, kvalitet, humor, optimisme, stolthet for 
egen kropp, mm

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her ser vi plasseringen ved hovedinngangen. Jørgen Dahl  i kunstutvalget tester ut posituren.



Signe Solberg, Kirkenes 2017:
Skulptur i atriet innenfor vestibylen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Signe Solberg fra Arendal arbeider i en modernistisk og minimalistisk tradisjon innenfor kunst. Hennes bruk av metall har en nærliggende forbindelse til industri og gruvedrift her i Kirkenes.  Hun produserer nå en nær fire meter høy skulptur i lakkert aluminium som skal stå i atriet innenfor vestibylen. Skulpturen lages av 12 mm tykke aluminiumsplater og har et islett av perlemor i den hvite lakken, som vil oppleves som snøkrystaller når sola står rett på. Virkningen vil endre seg gjennom dagen og året.Solberg produserer skulpturen i den 3000 kvm store verkstedhallen hos Kirkenes Mekaniske Verksted. I arbeidet med skulpturen får Solberg hjelp av lærlinger ved verkstedet. Det skaper dialog og en god forankring av kunstverket i lokalsamfunnet. 



Signe Solberg i Vigelandmuseet, Oslo 2015

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her ser vi et godt eksempel på de kvaliteter vi får i skulpturen fra Signe Solberg; denne er laget med tynne stålplater. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Om vinteren vil det legge seg noe snø i atriet – og skulpturen kan stikke opp som små nunatakker.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette viser et forskningsprosjekt i Colorado USA. Professor Thomas Thiis ved Universitetet på  Ås har samarbeidet bredt internasjonalt for å finne effektive metoder for å styre snø; disse stolpene har effekt som en snøskjerm; den får snødrev til å turbulere, slik at snøen faller ut av vinden og legger seg rundt pålene. En slik pålepark – som vi kaller det - har vi foran hovedinngangen til sykehuset og gjennom en konkurranse mellom tre kunstnere valgte vi Anders Gjennestad til å komplettere denne påleparken med 15 stk sjablongplater i ulike metaller (corten(rustpreget), aluminium(matt)  og syrefast stål(blankt)). Gjennom et nært samarbeid mellom landskapsarkitekt, entreprenør og kunstner har vi klart å få til et godt optimalisert resultat der kunstnerens sjablong-plater gjør at antall påler er blitt redusert fra 180 til 77 – og gir samme effekt.Også Anders Gjennestad produserer sitt verk hos Kimek i Kirkenes sammen med lærlinger fra bedriften. Dermed oppnår vi lokalt eierskap og entusiasme også for dette arbeidet.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Simulering av turbulens – der snøen faller ut av vinden.



hovedentré

«Påleparken» klimaskjerm

atriet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Påleparkens beliggenhet – som sørger for at snødrevet over Andrevann stopper opp der – før det når hovedinngangen.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
En papp-modell i full størrelse med Anders Gjennestads sjablong. Her ser vi kunstneren sammen med kunstutvalgets Ranvei Sneve, Unni Bente Elde og Kristine Wessel. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er et forenklet modellbilde ; vi må tenke oss at disse platene er sjablonger – altså at de har utskårne figurer som gjør at figurene blir projisert på ulikt vis avhengig av lysforholdene.  Og det er forskjellige metaller; blankt stål, matt aluminium og rustfarget stål.



Lystesting for Påleparken

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Også i mørket vil disse sjablong-figurene komme fram ved hjelp av lyskastere – her fra en test på tomta for ca ett år siden.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her ser vi påleparken under oppføring – februar 2017.   77 betongpåler.



Noen kjennetegn ved kunstprosjektet:

• Historisk, politisk, kulturell og fysisk kontekst
• Lokal involvering
• Godt eierskap og god forankring i regionen
• Bred formidling
• Styrt produksjon kunstner-byggherre

• https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/nye-kirkenes-sykehus

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Styrt produksjon kunstner-byggherre, som også sikrer at kunstnerne blir sittende igjen med et honorar.



Kunstutvalget 2013 – 2017
Disse var med:

• Ranvei Sneve, avdelingsleder medisinsk service

• Unni Bente Elde, samhandlingsleder   Senter for Fagforskning og samhandling

• Bo-Tage Nygren, Intensivsykepleier, Finnmarkssykehuset (2013-2015)

• Jo Lundbø, intensivsykepleier, Finnmarkssykehuset (2016-2017)

• Aina Kristoffersen, Barnevernspedagog, klinikk psykisk helsevern og rus (2013-2016)

• Anne Hasselberg, Brukerorganisasjonene (2013-2014)

• Jørgen Dahl, Brukerorganisasjonene (2014-2017)

• Michael Ramm Østgaard, byggets arkitekt, Momentum Arkitekter as

• Inger Blix Kvammen, utøvende kunstner og kunstfaglig rådgiver, Kirkenes  (2013-2014)

• Kristine Wessel, kurator og kunstfaglig rådgiver, Kulturbyrået Mesén (2014-2017)

• Bård Rane, prosjektledelsens representant/utvalgets leder, OEC Gruppen  



Takk for oppmerksomheten!

God befaring i morgen!
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