Utsmykkingsplan – Søgne rådhus
Bevilget beløp til utsmykking er kr.300.000,- gitt av kommunestyret, 15.11.12
I tillegg bidrar Søgne & Greipstad sparebank med kr.50.000,Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe bestående av fire personer.
Arbeidsgruppen har følgende sammensetning:
 Brukerrepresentant for bygget.
 Medlem av styret i Søgne Kunstlag
 Politisk valgt representant fra tjenesteutvalget
 Ansatt i kulturenheten (fungerer også som sekretær)
Det er valgt ut tre ”kunstsoner” i bygget. Her kommer en kort beskrivelse av sonene, og ideen
bak den kunstneriske oppgaven i hver sone.
Kunstsone 1 – 1.etg:
Kort beskrivelse:
1.etg er publikumsrommet. Biblioteket innehar brorparten av arealet, og innbyr og inviterer til
å være en møteplass, kulturarena og et aktivitetsområde. I tillegg til å inneha grunnleggende
biblioteksfunksjoner.
Vi ser for oss 2 ulike oppdrag:
1. Vegg v/inngang Hølleveien.
2. I selve biblioteksrommet.
Vegg v/inngang Hølleveien:
Kunstlag, kunstnere bosatt i Søgne, fotografer/ fotogrupper og andre kan stille ut på veggen.
Forslag: Søgne Kunstlag administrerer og drifter veggen i samarbeid med enhet for kultur
og/eller andre. Det monteres hensiktsmessig opphengsløsninger og lys.

I selve
biblioteksrommet:
Tema/stikkord:
Humor, undring,
nysgjerrighet og dialog.
Kunstner: Irene Nordli. Bosted Oslo. Se: www.magimix.net
Uttrykksmåte/middel: Skulpturer i forskjellige størrelser.
Utsmykninger i utvalg: Trondheim kommune, Halden fengsel, Asker kulturhus og SSB.

Kunstsone 2 – 2.etg:
Kort beskrivelse:
2.etg er en ren kontoretasje på sidefløyene samt kommunestyresal på midten. Trapperom og
arealer mellom etasjene er viktige, og gir muligheter for utsmykking. Kommunestyresalen er
også viktig i denne etasjen. 2.etg har mindre ”drop-in effekt” da de aller fleste har et mål med
hva de skal gjøre/hvem de skal møte.
Tema/stikkord: ”Crowdpleasing”, tilgjengelighet, umiddelbarhet og det sanselige.
Kunstner: Geir Egil Bergjord. Bosted: Stavanger. Se: www.bergjord.com
Uttrykksmåte/middel: Fotografi som bearbeides på små og store flater på forskjellig
materiale. Utsmykning: Stavanger togstasjon (temporært). Gitt ut flere bøker. For tiden
aktuell med utstilling på Stavanger kunstmuseum.

Her ligger
muligheten til rette
for oppdragskunst.
Pr i dag er det tre muligheter for dette;
1. Trappeløp fra 1.etg til 2.etg
2. Korridor 2.etg.
3. Ved trappen opp til 3.etg
4. I Kommunestyresalen.

1.

2.

3.

4.

Pr i dag er det klart at ”Morgen i NyHellesund” av Amaldus Nielsen vil oppta èn av to vegger v/trapp opp til 3.etg.
Konkret forslag til utsmykkingsoppdrag: Utfordre Geir Egil Bergjord til å inngå i en
dialog/kommentere/la seg inspirere av/kommunisere med ”Morgen i Ny-Hellesund” på
motsatt side hvor dette bildet skal henge.
Kunstsone 3 – 3.etg:
Kort beskrivelse:
I 3 etg. er det ingen som oppholder seg som ikke har et spesifikt/konkret ærend. Det vil si
ansatte samt folk som er i møte med ansatte/ordfører. Adgangsbegrensning mellom 2. og
3.etg. I den delen av etasjen hvor det ville vært mest naturlig med utsmykking, kantina, er
det ikke aktuelt pga store vindusflater.
Unntaket er to veggflater:
1. Ved enden av trappen (v/heisen).
2. Veggflate ved kantina/dør til uteterasse.

Tema/stikkord: ”Crowdpleasing”, tilgjengelighet, umiddelbarhet og det sanselige.
Kunstner: Geir Egil Bergjord. Bosted: Stavanger. Se: www.bergjord.com
Generelt for utsmykningen i 2. og 3.etg: Vi ønsker å invitere Geir Egil Bergjord til Søgne
for å oppleve kommunen vår. Variasjonen i natur. Folket som bor her. Smake på ”Søgne”, og
gi det et visuelt uttrykk på disse to etasjene.

Utsmykking av møterom:
Alle tre etasjene har møterom som i større eller mindre grad er egnet for utsmykking.
De møterommene som består av kun glassvegger egner seg lite til utsmykking.
Kontorer til rådmann og ordfører:
Etter avtale berører ikke utsmykkingsplanen disse kontorene.
Bilder i kommunens eie fra før:
Utsmykkingskomiteen foreslår at eksisterende kunst får nytt liv på kontorveggene til de
ansatte på rådhuset.

FORSLAG PLASSERING KUNST
120606, A-LAB

LENGDE: CA 3 ,0 m
HØYDE: CA 1,0 m

LENGDE: CA 5,5 m
HØYDE: CA 2,0 m

FORSLAG PLASSERING KUNST
120606, A-LAB

LENGDE: CA 3 ,0 m
HØYDE: CA 1,0 m
(over handløper på vegg)

LENGDE: CA 2 ,5 m
HØYDE: CA 2,5 m
LENGDE: CA 3,0 m
HØYDE: CA 2,5m

LENGDE: CA 8 ,5 m
HØYDE: CA 2,5 m

LENGDE: CA 4,5 m
HØYDE: CA 1,5m
(Stoler forran)

LENGDE: CA 2,5 m
HØYDE: CA 1,5m
(Stoler forran)

FORSLAG PLASSERING KUNST
120606, A-LAB

LENGDE: CA 3 ,0 m
HØYDE: CA 2,5 m
(avhengig av møblering bør
kanskje høyde reduserast?)

LENGDE: CA 2 ,5 m
HØYDE: CA 2,5 m

