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Knut Helge Odden 2005 - 2008
Paraskate elipse - Abel-monumentet. Gjerstad kommune

OM VEILEDEREN
Denne veilederen er laget spesielt med
tanke på kommuner og fylker som skal ha
kunst til bygninger og offentlige uterom,
men vil være nyttige for private initiativ eller
samarbeid mellom private og offentlige
aktører.
Kunst som møter oss i hverdagen, der vi
arbeider, går på skole og tilbringer fritid er
en berikelse for felleskapet.
Det gir noen helt spesielle muligheter og
utfordringer som det er viktig å tenke
gjennom før man setter igang prosessen
med å plassere kunst på slike steder.
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Lunde Flerbrukshall, Skien
Fredrik Raddum Ballglede 2020
Kunstkonsulent: Jorunn Steffensen

På de påfølgende sidene gir vi råd om
planlegging, prosesser og organisering. Vi
viser også eksempler på noen ulike typer
kunstprosjekter i offentlig rom.
Fremgangsmåten som er beskrevet følger en
etablert praksis i arbeid med offentlig kunst i
Norge. Det etableres et godt sammensatt
kunstutvalg, skrives en kunstplan og det
utnevnes en kunstkonsulent som innehar den
kunstfaglige kompetansen. Til sammen
utgjør den ulike kompetansen til de som
sitter i kunstutvalget et mangfold av
stemmer, som gir et godt grunnlag for en
solid prosess.
Fanny Sophie Gjestland, 2007
Bakkane sykehjem, avdeling for demens
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Denne side og neste: Ånond Versto, 2020
SPIR, skulptur i Duestien Barnehage.

01 KUNSTUTVALG
BESTÅR AV

• kunstkonsulent med kunstfaglig kompetanse oppnevnt av Regionalt
samarbeidsutvalg (RSU) ved Telemark Kunstsenter

• byggherrens representant
• arkitekt
• brukerens representant
• eventuelt representanter for ulike brukergrupper
KUNSTUTVALGET SKAL

• utarbeide og vedta en kunstplan
• velge sted for kunst, kunstneriske uttrykk og kunstner(e) eller
kunstnergruppe(r)

• ivareta kontakt med og gi råd til kunstner
• koordinere kunstners arbeid med resten av byggeprosjektet
• holde befaring når kunsten er kommet på plass og formelt godkjenne
prosjektet
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Lise Bottolfs 2009
Helle skole
Salamanderfrosk
Embryo
Delfin

02 KUNSTKONSULENT
Kunstkonsulenten leder kunstutvalget og sørger
for at både demokratiske og kunstfaglige
hensyn blir godt ivaretatt.
Kunstkonsulenten har den formelle kunstfaglige
kompetansen i prosjektet og er ansvarlig for
gjennomføring innenfor gitte forutsetninger og
budsjett. En viktig oppgave er å utarbeide en
kunstplan, et sentralt styringsverktøy for
prosjektet og foreslå kunstnere til prosjektet.
Kunstkonsulenten er mellomledd mellom
oppdragsgiver/kunstutvalg og kunster(e), og
bidrar til løsning av tekniske og praktiske
utfordringer, sørger for dokumentasjon, plan for
formidling, samt utarbeidelse av kontrakter og
avtaler.
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Landmannstorget
Kollektivknutepunkt og park i Skien sentrum
Kunstner: Siv Bugge Vatne. Tittel: Først stein og vann
Konsulent: Odd Fredrik Heiberg

03 KUNSTPLAN
SKAL INNEHOLDE

• kunstutvalgets sammensetning
• beskrivelse av stedet, miljøet og brukerne
• overordet visjon og intensjon for kunstprosjektet
• valg av konkurranseform eller direkte oppdrag
• valg av type kunst og plassering
• plan for gjennomføring med begrunnet valg av
kunstner(e)/kunstgruppe(r)

• fremdriftsplan og ansvarsfordeling
• plan for formidling av kunsten og vedlikehold
Phillip Dommen, Det gåtefulle berget
• budsjett
Holmenveien Barnehage i Oslo 2016,
Fotograf: Guri Dahl
Kalkstein frå Bjørntvedt-bruddet i Porsgrunn, lys og akryl.
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04 HVA TRENGER STEDET?
Stedet er det konkrete utgangspunkt for et
kunstprosjekt i offentlig rom. Stedet kan bety
det aktuelle stedets historie, samfunn,
typografi, funksjon, fysiske omgivelser og
hvilke grupper som vil møte kunsten daglig.
Gode kunstprosjekter har et godt samspill
med omgivelsene. Ved oppstart av et
kunstprosjekt er det viktig å gjøre en analyse
og kartlegge dette der kunsten skal være.
Dette er en del av kunstkonsulentens arbeid
og vil ha betydning for valg av kunstnere og
kunstneriske uttrykksformer.
Anne Stabell. LEV, VÅR DRAUM. VER ALLTID LIKE NY.
Sceneteppe til festsalen i Vinjehuset
Vinje Kommune og KORO 2012. Kunstkonsulent Marilyn Ann Owens
Utformingen av teppet er inspirert av første strofe i Tarjei Vesaas dikt "Lev, vår draum".
Digitalprint på polyester, 2 deler a ca 5 x 9 meter. Sceneåpning ca 4,5 x 11 meter.
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05 Valg av konkurranseform
og/eller direkte oppdrag
Valg av konkurranseform avhenger av oppdragets rammer. Ta
kontakt med Telemark kunstsenter for prosedyrer for
gjennomføring av ulike typer konkurranser:
• Åpen konkurranse
• Åpen idékonkurranse
• Åpen prekvalifisering: Konkurransen utlyses offentlig med
invitasjon til kunstere å sende inn en presentasjon av sitt
kunstneriske virke sammen med en begrunnelse for det
aktuelle oppdraget. Med utangspukt i disse velges så
deltagere til lukket konkurranse eller direkte oppdrag.
• Lukket prekvalifisering til konkurranse eller direkte oppdrag
• Lukket konkurranse: Et mindre antall kunstnere inviteres til
konkurranse. Det tegnes kontrakt for konkurransen og
kunstnerne honoreres for utarbeidelsen av et skisseforslag
innenfor gitte rammer.
Liv Anne Lundberg og Kyrre Andersen
Konkurranseutkast 2018
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06 Hvordan velge kunstnere?
1. DIREKTE OPPDRAG
Kunstner gis oppdrag direkte, eventuelt inngås avtale om et skisseprosjekt.
Bestillingsverklages i utgangspunktet for et konkret sted og en konkret situasjon
og er ofte stedsrelatert.
2. INNKJØP AV FERDIG KUNSTVERK
Eksisterende arbeider, som malerier, fotografier, skulpturer eller andre uttrykk,
kjøpes inn med tanke på plassering et konkret sted.
3.GJENBRUK AV EKSISTERENDE KUNST
Kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med flytting og nybygg.
Fordel: Konkurranser og prekvalifiseringer kan i større grad sikre et mangfold
av ideer og gi flere kunstnere en mulighet til å konkurrere om et oppdrag.
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Neste side: Siri Sandersen
Innkjøp fra Stipendutstillingen 2021 ved Telemarkk kunstsenter
til Vestfold og Telemark fylkeskommunes kunstsamling
Foto Istvan Virag

07 Permanente prosjekter
Lang levetid krever gjennomtenkt
materialvalg og utførelse.
For prosjektene utarbeides det en drifts- og
vedlikeholdsplan som byggherre forplikter
seg til å følge.

Liv Anne Lundberg og Kyrre Andersen 2013
Kirkenes barneskole
RGB - Lyskunst
Rødt, grønt og blått lys blandes sammen på motsatt side av korridorveggen. Veggen får en
nesten hvit jevn belysning. Når elevene beveger seg rundt og forbi i korridoren oppstår
varierende fargeskyggespill på veggen.
Mulighetene vekker interesse og fantasi hos elevene og de skaper stadig nye flyktige
lysfarge komposisjoner på hele veggflaten. Mulighetene kan også benyttes i undervisning
med fargelære.
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08 Integrert kunst - i dialog med arkitekturen
Integrert kunst er kunst som inngår i selve arkitekturen, byggningen eller plassen.
For å lage integrerte verk i arkitektur eller uteromsområder bør kunstprosjektet komme
tidlig inn i byggeprosessen, slik at god dialog mellom alle involverte parter kan etableres
og ansvarsforhold besluttes.
Ved større, integrerte kunstprosjekt bør opplysninger om kunstprosjektet inngå i
konkurransegrunnlaget som tilbydereSoria
av Moria.
entreprisen
(se prosjektbes for bygget skal forholde seg til.

Soria Moria. Se prosjektbeskrivelse neste side. Foto: Dag Jenssen

Soria Moria
Prosjektet Soria Moria består av en badstue, omkledningsrom og
en overbygd utsiktsbenk og er plassert på påler ved Bandak i
enden av Telemarkskanalen.
Anlegget er utviklet for Telemarkskanalen regionalpark og Tokke
kommune og er en del av et større prosjekt, Vannvegens
fortellinger, der kunst, arkitektur og lys brukes for å løfte frem
områdets lokale særpreg.
Prosjektet er vinner av DOGA-merket og juryens uttalelse var:
Dette er et nydelig prosjekt som treffer på det meste. Det er sjelden
at et bygg forsterker opplevelsen av landskapet slik som Soria
Moria lykkes med. Vi i juryen får en nesten fysisk opplevelse bare
av å se bilder av anlegget slik det ligger i vannkanten.
Dette er rett og slett et flott prosjekt – fra oppdragsgiverens vilje til å
satse på design til det tverrfaglige teamets innsiktsfulle tolkning av
landskapet og den lokale byggeskikken. Vi får enkelt og greit bare
lyst til å reise dit.
Involverte i prosjektet:
Inge Dahlman, Landskapsarkitekt, Landskapsfabrikken
Tobias Olsson, Lysdesigner, ÅF Lighting
Maria Ängquist Klyvare, Kunstner
Lars Haakanes, Prosjektgruppeleder, Feste Landskap / Arkitektur
David Fjågesund, Arkitekt, Feste Landskap / Arkitektur
Tone Telnes, Kuratorteam, Feste Landskap / Arkitektur
Guja Dögg, Kuratorteam
Gunn Marit Christensson, Kuratorteam
Pål Kleffelgård, Oppdragsgiver, Telemarkskanalen regionalpark
Gunhild Austjord, Oppdragsgiver, Tokke kommune
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Under: Håndvask i banket
leire utformet av kunstneren
Maira Ängquist Klyvare.
Foto: Dag Jenssen

Stedsutviklingsprosjekt: Seljord og sogene
Åtte skulpturelle "kikkeskåp" i stein står ute i landskapet på stader
som er knytt til utvalde soger om lokale kvinneskikkelsar. Felles for
dei alle er at feleslåttar er knytt til sogene.
Åtte kunstnarar har gjeve sine tolkingar av desse sogene: Gonil
Dale, Guro Lomodden, Kivlemøyane, Gurp Heddeli, Tårån i troppin,
Glima i Rupedalar, Ljose-Signe i Bindingsnuten og Skuldalsbruri.
Du finn 1 kikkeskåp i Åmotsdal, 3 i Flatdal og 4 i Seljord. På alle
stadene er det også montert ein benk, der folk kan sitje ned for å
nyte ei annleis kunstoppleving i sogelandskapet.
Tanken er å gje ei vakker kunstoppleving, samtidig som dei
usynlege laga i landskapet blir formidla gjennom kunstverket,
landskapsopplevinga og sogemobilen.
For å høyre ein stutt versjon av soga om Kivlemøyane kan du ringe
sogemobilen: 35197623. tast 34 for å høyre Jon Svartdal fortelje.
Kikkeskåp av Phillip Dommen
Kivlemøyane, Brøløsvegen 28, 3840, Seljord.
Foto: Dag Jenssen
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Toke Brygge 2011-2015

09 Lek og fysisk utfoldelse

Toke Brygge er et helhetlig stedsutviklingsprosjekt som inneholder
prosjektering og bygging av vannfronten og aktivisering av stedsidentitet
gjennom kunst, kultur og opplevelser. Det er utarbeidet områdeplan med
arkitektkonkurranse for å kunne ivareta og legge tilrette for boligutbyggingsprosjektet knyttet til grønn fortetting i nedre sentrum.

En skolegård, en tursti langs en strand eller et torg
midt i byen, er eksempler på offentlige rom som
er velegnede arenaer for kunst i offentlig rom.

UKRUTT var en temporær utstilling i uterom, utviklet spesielt for Toke
Brygge. 5 kunstnere ble invitert i 2012 var Carol Hummel (USA), Luke
Ramsey (Canada), Bjørn Kowalski Hansen (NO) Ånond Versto (NO) og
Sisyfos Minigolfklubb (NO). Kunstnerene i 2013 var Janne Juvi
Rasmussen (NO), Hans Christian Gilje (NO) og Aleksi Wildhagen (NO).
Prosjekteier: Drangedal kommune
Utvikler: Feste Landskap og Springer i samarbeid med Hilde og Bård
Tørdal i 3753% Tørdal, som også var kuratorer for UKRUTT.

Space Cowboys, Luke Ramsay
Toke Brygge/UKRUTT 2012

Luke Ramsey 2012
Veggmaleri tittel: Wheeled Country Snail with Evolving Slug Bun Burger Home
«Accepting the nature of oneself with the ability to innovate and change. Looking forward, embracing a slow pace.
Adapt to progress, carry the responsibility of food/shelter. Love and laughter let you go.»

Sisyfos Minigolfklybb 2012

10 TEMPORÆRE
PROSJEKTER
Ikke all kunst i offentlig rom må stå der til
evig tid. Noen ganger passer et prosjekt
laget for et begrenset tidsrom bedre. Det kan
skape engasjement, oppmerksomhet og
undring før det forsvinner og blir en del av
historien og et minne.

Carol Hummel 2012
Heklet av innbyggere i Drangedal
UKRUTT, Toke Brygge
Drangedal kommune, Feste Landskap, 3753% Tørdal
Foto: Dag Jenssen
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Tempo Skien
Marte Johnslien, Norske Svik 2007
Tempo Skien. Telemark kunstsenter
Kurator: Odd Fredrik Heiberg
Fra kunstnerens egen hjemmeside:
I løpet av natten 4. til 5. oktober 2005, kort tid
etter kunngjøringen om nedleggelse av Norske
Skog papirfabrikk i Skien, klatret en gruppe
arbeidere opp på fabrikktaket og endret ordene
på selskapets navneskilt fra Norske Skog til
Norske Svik.
Ved å erstatte de tre siste bokstavene i selskapets
navn ga de ansatte et klart uttrykk for følelsene
deres den gangen. Det nye skiltet kunne sees fra
østsiden av Skien, men fikk bare stå en eneste
natt.
Jeg tok denne ulovlige handlingen som
utgangspunkt for arbeidet mitt på Tempo Skien
2007, en utendørs skulpturfestival i Telemark.
Jeg rekonstruerte skiltet Norske Svik og senket
det i vannet i havnen i sentrum av Skien. På aksen
til papirmøllen på Klosterøya kan skiltet se ut som
om det har blitt båret dit av sjøen, og hvis det
forblir nedsenket, begynner det å forfalle i løpet
av utstillingen, som avsluttes i oktober 2007.
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Pressebilde fra det originale endrede skiltet.
Foto: Per-Eirik Hekkelstrand

11 KUNST SOM
STEDSUTVIKLER
Kunst kan gi nye perspektiver i arbeid med
by- og stedsutvikling. Det kan bidra til å
utvikle levende bymiljøer med stedets unike
miljøer og nære og fjerne historie i fokus.
Stedsutviklingsprosjekter kan være
temporære eller permanente.

Martin Andersen 2013
Solspeilet, Rjukan torg
Tinn kommune/KORO
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12 FORMIDLING

- KUNST I DIALOG MED BRUKEREN

Formidling kan skape sterkere opplevelser, gi
mer kunnskap og bidra til dialog mellom kunsten
og brukerne. Det gir også et større eierskap hos
de som omgås kunsten til daglig.
Formidlingstiltak kan være:
• Ulike typer publikasjoner i ulike kanaler,
inkludert informasjon på internett
• Seminarer/konferanser/foredrag
• Workshop med involverte kunstnere
• Omvisninger og utstillinger
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Fra Spikkeklubben 2021
Den kulturelle skolesekken
Utviklet av Siri Sandersen og Stine Gonsholt
Telemark kunstsenter/Greenlightdistrict 2021
Foto: Jannik Abel

13 FORVALTNING
Forvaltning av kunst i offentlig rom er en
oppgave som må planlegges og
systematiseres. Forvaltningsansvaret må inn i
kontrakter og avtaler, slik at kunsten ikke
forfaller eller blir borte. Registrering er en
viktig del og oppfølgingsplan for
vedlikehold og drift.
Utarbeidelse av vedlikeholdsinstruks er
viktig og skal blant annet sikre et godt visuelt
miljø i bygget eller det offentlige rommet,
optimale visningsforhold for det enkelte
kunstverk og at kunstverkenes fysiske
tilstand er god.
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Fint med grønne planter,
men ikke foran kunsten.

14 FINANSIERING AV
KUNSTPROSJEKTER
Offentlig kunst i Norge, i regi av staten, fylkeskommuner og kommuner, har
vært - og er - finansiert gjennom særskilte finansieringsordninger knyttet til
byggekostnader.
ORDNINGEN FOR UTSMYKKING AV STATLIGE BYGG
Etter kongelig resolusjon av 1997, settes 0,5 – 1,5% av byggebudsjettet i
statlige nybygg av til kunst, avhengig av byggets grad av offentlighet. Mange
kommuner har vedtatt liknende kunstordninger, der en fast prosentandel av et
byggeprosjekt settes av til kunst for det aktuelle bygget.
Skien kommune har for eksempel en ordning med å avsette 1% av
byggekostnadene til kunstprosjekter siden 2000, når de bygger ny barnehage,
park, idrettshall, skole eller liknende.
Enkelte kommuner har utsmykkingsordninger der en prosentandel av
kommunens totale årlige investeringsbudsjett settes av i samlet pott til
utsmykking. Fordelen med en slik avsetning til et fond kan være at man får
bedre mulighet for en mer helhetlig planlegging av kommunens arbeid med
kunst. Det gir også en viss fleksibilitet ved at budsjettrammer for det enkelte
utsmykkingsprosjektet i større grad kan bestemmes ut fra behovet for kunst i
forhold til blant annet brukere og arkitekturen, og ikke alene ut fra
byggekostnadene for det bestemte bygget.
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15 NYTTIG INFORMASJON
KORO er statens organ for kunst i offentlig rom.
KORO forvalter kunst i statlige bygg og
disponerer midler til kommunale og
fylkeskommunale bygge og uterom (LOKordningen). For å utløse penger hos KORO er en
søknad med utarbeidet kunstplan er forutsetning.
KOROs hjemmesider har maler for kontrakter, en
oversikt over kunstkonsulenter og en søkeportal
der kommuner og fylker kan utlyse oppdrag og
konkurranser. www.koro.no
Het det ikke utsmykkning før?
Jo, men begrepet kunst i offentlig rom har
erstattet det tidligere begrepet utsmykkning,
fordi kunsten har mange flere egenskaper enn å
kun å forskjønne sine omgivelser.
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Marilyn Ann Owens
Bøkeskogen (detalj) 2016-17
Fagerli familiesenter, Larvik.
Folie på glass

16 SPØR OSS GJERNE
På Telemark kunstsenters hjemmesider www.telemarkkunstsenter.no ligger det ulike
arbeidsverktøy under fanen Kunst i offentlig rom. Det er blant annet sjekklister, manualer og
oersikter som kan være nyttige i forbindelse med utarbeidelse av kravsspesifikasjoner for
kunstprosjekter.
Telemark kunstsenter kan være behjelpelig med blant annet følgende:
• Definere rammen for anskaffelsen
• Utarbeidelse av utlysningstekst
• Rekruttering av kunstkonsulent. Oppnevning gjennom Telemark Kunstsenter skjer i Regionalt
samarbeidsutvalg Telemark (RSU) som består av en billedkunstner, en kunsthåndverker og en
arkitekt, som har møter fire ganger i året. Utvalgets medlemmer er oppnevnt for to år av
gangen, av sine representative organisasjoner på organisasjonenes årsmøter.
• Veiledning om kravsspesifikasjoner og tildelingskriterier
• Følge opp og veilede prosjektet
• Kvalitetssikre kunstplanen
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Telemark kunstsenter (TKS) er et regionalt kunstnerstyrt
senter for visuell kunst som holder til i Skien sentrum,
i bygningen til gamle Norges Bank fra 1849.
Vi formidler samtidskunst skapt av nålevende kunstnere og har som formål å sikre kunstneres
ytringsfrihet i samfunnet. I tillegg utfører vi oppgaver på vegne av offentligheten knyttet til
kunstfeltet, som å oppnevne kunstkonsulenter til kunst i offentlige rom-prosjekter, produserer
turneer for Den Kulturelle Skolesekken/-Spaserstokken og arrangerer kunstnerverksted for barn i
Kunstlabben vår. Telemark kunstsenter er medeier av kunstfestivalen/biennalen Greenlightdistrict.
Kunst i offentlig rom er en viktig del av TKS sitt arbeid. Vårt mål er at flest mulig skal kunne oppleve
kunst av høy kvalitet i offentlig rom og berike de stedne vi ferdes til daglig. TKS ønsker å bidra til at
kunstprosjekter blir gjennomført med gode prosesser og gode kunstfaglige resultater.
TKS er kunstnerstyrt, eierne er Billedkunstnerne i Telemark og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge.
Kunstsenteret mottar finansiering fra Vestfold og Telemark fylkeskommune og Skien kommune.
TKS holder åpent tirsdag til søndag mellom 12.00-16.00 i utstillingsperiodene.
Telemark Kunstsenter | Liegata 8 | 3717 SKIEN | www.telemarkkunstsenter.no
Daglig leder Hilde Tørdal | Telefon: 90661074 | hilde@telemarkkunstsenter.no

Kaspar Sonne, Forever until the end, Tempo Skien 2008

