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Den 8. oktober 2009 åpnet en helt spesiell utstilling på
Fredriksten. Viel Bjerkeset Andersen stiller ut
installasjonene "Strategiske blikk".

Utstillingen er en del av et unikt lyd- og lyskunstprosjekt som
skal gå over tre år på fire av Norges nasjonale festningsverk:
Oscarsborg, Akershus, Fredrikstad og Fredriksten.
Kunstverkene vil gi de besøkende en ny og spennende
opplevelse av festningene.

Ulike teknikker og materialer
Med utgangspunkt i Fredriksten festning, dens historie og vår
egen samtid, har Viel Bjerkeset Andersen tatt i bruk ulike
teknikker og materialer for å skape bilder, lys og spenning.

To-delt verk
Installasjonene er plassert i og rundt festningen som dermed
danner et helt spesielt galleri. Kunstneren har laget et todelt
verk som er både lavmælt og spektakulært på én gang. Etter
hvert som sollyset treffer strategisk plasserte speil vil figurer,
ord og utrykk åpenbare seg på uventede steder for de
besøkende i indre festning.

I den andre delen av verket, som fungerer etter solnedgang, tar
Bjerkeset Andersen i bruk lysobjekter plassert på festningens
tre høydedrag; Overberget, klokketårnet og Gyldenløve.
Lysobjektene pulserer normalt langsomt, som en rolig pust,
men kan trigges av at besøkende sender en SMS. Dette utløser
sterkere, mer intense og uregelmessige lyssignaler, som en
alarmsituasjon ved angrep eller annen følelsesmessig spenning.
En del av lyssekvensen består også av røde lys som tennes i
lunden der Karl XII antas og ha blitt drept.

Verkene vil kunne oppleves på festningen fra 8. oktober 2009
og i tre år fremover.

Del av et større utsmykningsprosjekt
Installasjonene er en del av et større utsmykningsprosjekt der
seks av Norges fremste lyd- og lyskunstnere og en forfatter ble
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Installasjonene er en del av et større utsmykningsprosjekt der
seks av Norges fremste lyd- og lyskunstnere og en forfatter ble
valgt ut etter en konkurranse om å utarbeide stedsspesifikke
verk til Oscarsborg festning, Akershus festning, Gamlebyen i
Fredrikstad og Fredriksten festning. Formålet er å formidle og
levendegjøre festningene som historiske kulturminner,
samtidig som de besøkende skal få en annerledes og
kunstnerisk opplevelse.

Prosjektet er finansiert med midler fra Sparebankstiftelsen DnB
NOR og er en del av Nasjonale Festningsverks satsing i
Kulturminneåret 2009.

Nye opplevelser på festningene
- Fredriksten festning har en sentral plass i norsk historie. En
viktig oppgave for Nasjonale Festningsverk er å formidle
festningens historie gjennom å gi de besøkende stadig nye
opplevelser på festningene. Dette har kunstneren Viel
Bjerkeset Andersen klart til fulle sier Nina Eidem direktør i
Nasjonale Festningsverk.

- Regjeringen legger stor vekt på kulturens rolle i å formidle
Forsvarets og Norges historie, blant annet i en egen
kulturmelding for Forsvaret som kom i våres. Nasjonale
Festningsverks oppgave er å legge til rette for dette ved å
utvikle festningene til attraktive kulturarenaer i lys av sine
særegne kvaliteter, fortsetter Eidem.

Veiledning til kunstverkene
Det er utarbeidet en lærerveiledning om hvert prosjekt.
Veiledningene er tilgjengelige på festningen, og kan printes ut
(se vedlegg). I veiledningene får man opplysninger om
verkene, og det anbefales å lese gjennom veiledningen før
man opplever installasjonene.

Ekstramateriale tilrettelagt for skoleklasser
Det er også utarbeidet ekstramateriale til læreveiledningene i
form av videosnutter, bilder og lydfiler. Ekstramaterialet finner
du på www.nasjonalefestningsverk.no/lyslyd

De 6 kunstverkene som har ekstrameteriale er:
"Soner" og "Vindorkesteret I og II" på Oscarsborg Festning
"Strategisk blikk" på Fredriksten Festning
"Dagbok - tilfeldighetsarkiv" og "Skyggespill" på Akershus
Festning
"Sivilt rosignal" på Fredrikstad Festning
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