OVERGANG
UTENDØRS KUNSTPROSJEKT TIL NYE BORGE UNGDOMSSKOLE

REDEGJØRELSE FOR IDE OG INTENSJON
Nye Borge Ungdomsskole ligger i Fredrikstad Kommune i østkanten av byen. Skolen er plassert
i et område som rommer historier tilbake fra bronsealderen, jernalderen og steinalderen. Det
er her funnet mange oldtidsfund, og kun få kilometer fra skolen ligger over 60 gravhauger i det
vakre beitelandskap og De Ni Steinringene på Hunn som anses for et av Norges flotteste kulturminner.
Nye Borge Ungdomsskole blir et sted der samler tid, sted, mennesker og historier. Fortid og nåtid
smelter sammen, og skolen fremstår som en slags portal og et samlingspunkt for disse parametre. Som kunstnere finner vi det umulig ikke å bli fasinert av historien på stedet. Vi har intensjon
om å dra inspirasjon fra det historiske ståsted, og inndra fenomenet overgang i det kunstneriske
uttrykk.

MOTTO: OVERGANG

OVERGANG
Ideprosjektet til en kunst installasjon på Nye Borge Ungdomsskole
tar avsett i fenomenet overgang. Forslaget ligger i forlengelse
av stedet karakter og historie, samtidig med det tilføyer sin egen
historie og identitet på stedet.
En skole fungere åpenlys som en overgangssituasjon for elevene.
En overgang fra et sted i livet til et annet, en overgang fra barn til
ungdom. Med utgangspunkt i dette tema skal kunstverket tale til
elevenes liv på stedet og ikke minst deres sted i livet. Det skal gi
elevene en helt særlig perseptuell opplevelse, som gjør dem bevisste omkring deres omgivelser og den tid de nå befinner seg i.
Overgangen referer samtidig tilbake til oldtidsminnene og historien
der ligger på stedet. Kunstverket vil skape en overgang fra fortid
til nåtid, og fortelle en historie om det der engang var. Temaet vil
fremstå både i det fysiske og det mentale uttrykk i kunstverket.
Fysisk er kunstverket utformet som rammer eller portaler der lukker opp for en bevegelse igjennom eller et opphold inni dem. De
kommer til at stå som en serie av portaler eller overganger som
symbolisere elevenes muligheter for valg i livet og deres reise fra
et sted livet til et annet. Ved at tre gjennom rammene får man en
fysisk opplevelse av at være til stede og blir oppmerksom på sine
omgivelser. Samtidig som referansen tilbake til de kulturhistoriske
steinringe oppleves, i utføringen av volumene plassert i en sirkel
formasjon.
Mentalt kommer temaet til uttrykk i bevegelsen gjennom rammene og i opplevelsen av å befinne seg i mellomrommet, imellom
tid og sted, fortid og nåtid. Dette opphold gir tid til ettertanke
og refleksjon, og vil samtidig skape interaksjon og kommunikasjon mellom elevene i de individuelle volumers private rom, og i
helhetens avgrensing.

Utformingen av kunst installasjonene dra inspirasjon av Steinringene på Hunn. Betonrammene vil stå
som et kunstnerisk estetisk ekko og referere til de vakre steinringe fra oldtiden.

VISUALISERING - Natt
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UTFORMNING
Utformingen av kunstverkene vil være i form av
volumer utformet som betong rammer. Rammene plasseres ut i en sirkelform med en diameter på 20 meter, der hver ramme er innenfor
en størrelsesforhold på 3x3 m, og spenner fra
1-2 meter i bredde. I rammene kan man antyde
sirkelformen i metallets tilstedeværelse og plassering, som er prosjektert fra grunnplanet opp
igjennom volumenes form. Rammene trekker
referanser tilbake de store steinringene på
Hunn. Sirkelen representerer de sykliske forhold
som årstidene, ukens dage, livet og tiden der
går. Samtidig symbolisere sirkelen også helhet,
harmoni og sammenhold, som er viktige temaer
for skoleelever.
Kunstverket vil forandre uttrykk fra dag til natt.
Om dagen vil rammene stå frem som enkle
robuste utforminger, der står som steinstøtter i
det flate terreng. Men om natten vil rammene
lyse opp og gi et helt annet visuelt uttrykk. Når
skolen lukker og elevene går hjem for dagen vil
kunstverket lyse opp og stå som et vartegn for
både skolen og byen som en tydelig markør og
identitet i nærmiljøet.

DIAGRAM - Konsept over sirkelens prosjektering gjennom volumene.

DIAGRAM - Oversikt over bevegelsen når
man går rundt rammene, og den bevegelse
som ligger i formasjonen og formuttrykket.

DIAGRAM - Betonrammer er plassert i en sirkelform. Denne sirkelform skjærer
gjennom volumene i form av cortenstål.

VISUALISERING - Dag
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OVERSIKT OVER PLASSERING

REPLIKK

Hovedverket plasseres på sydsiden av skolen.
Rammene plasseres i en vinkel som skaper
nærkontakt til både ute- og inneområde. Ved
nordsiden av skolen plasseres en replikk, som
henviser til verket på sørsiden og åpner for
en dialog i mellom portalene, beskuer og
bruker. Replikken vil fremstå i sammen form,
uttrykk og materiale som hovedverket, men
som et større volum.
HOVEDVERK

Målestokk 1:2000

BUDGETSKISSE

MATERIALEBRUK OG TEKNISK LØSNING

Grunnarbeide og forberedelser 		
300.000 kr
Materialer, forskalling og støbning		
550.000 kr
Montering, forankring og fundament		
200.000 kr
Kunstnerhonorar (2 kunstnere)		
250.000 kr
--------------------------------------------IALT 		
1.3000.000 kr

Materialet, betong og cortenstål er bevisst valgt
med utgangspunkt i både temaet overgang, men
også som en moderne referanse til bronsealderen og steinalderen. Det vil visuelt oppstå et
vakkert samspill og kontrast mellom de to materialer, der metallet vil fremtre som en overgang i
betongen. Både beton og stål er materialer der
patinere over tid. Tiden vil sette sitt preg og sine
spor på kunstverket. Tiden som igjen vil binde ide
og konsept sammen, da materialet blir forandret
over tid og verket skaper en egen identitet.
Kunstverket får sin egen tid, overgang og historie.
Rammene blir forsterket av armeringsstål og
helstøpt i betong. De monteres på et fundament
i jorden.
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