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Bakgrunn
Årsskiftet 2012 markerer starten på at Mosvik og Inderøy slår seg sammen til en kommune.
En idé om lysmarkering i anledning overgangen til en ny og utvidet kommune har utviklet seg og
kunstnerne Øyvind Brandtsegg og Viel Bjerkeset Andersen er invitert til å utarbeide forslag til et
tiårig kunstprosjekt hvor lyd og lys kombineres.
Det knytter seg sterk symbolikk til brua og dens funksjon. Skarnsundbrua ligger som et smykke i
landskapet, og den er allerede en attraksjon i kraft av sin utforming og størrelse.
Samtidskunst av internasjonalt format knyttet til den spektakulære Skarnsundbrua vil ha stor
attraksjonsverdi og sette fokus på regionen, med de ringvirkninger det kan åpne for. Gjennom kunsten
som knyttes til brua vil folk kunne oppleve bruas symbolkraft på en ny måte.
Kunstnerne høster stor anerkjennelse innenfor sine felt og har et bredt nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt. Begge innehar kompetanse og
erfaring som kan møte de utfordringene bruas størrelse, tekniske beskaffenhet og beliggenhet krever.

Viel Bjer kese t Andersen har bred erfaring og har høstet stor
anerkjennelse for lyskunstprosjekt i det offentlige rom. Hun er utdannet i
perioden 1984 – 91 ved Statens Håndtverk og Kunstindustriskole, Oslo ,
Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts, Paris og Statens
Kunstakademi, Oslo

Kontrapunkt, Sãffle i Sverige, Sfære for Selvbevissthet, skulptur Vestby
videregående skole, Opus Oriogo skulptur, lys Opera Nordfjord, Lovers
Lane, landskap, lys, skulptur Lademoen park, Trondheim Interaktiv
lydinstallasjon ved Fredriksten Festningen i Halden, Bragernestunnelen,
Glorien ved Nationalteatret, Irrganger ved Steinkjer videregående skole
2009 i samarbeid med Øyvind Brandtsegg samt en rekke separat og
kollektivutstilinger og utsmykninger i det offentlige rom. www.viel.no

Øyvind Br and stseg g er en komponist og utøver som arbeider innenfor områdene
algoritmisk improvisasjon og lydinstallasjoner. Brandtsegg er professor i musikkteknologi
ved NTNU. Hans hovedinstrument som musiker er ImproSculpt og Marimba Lumina.
ImproSculpt er et instrument for live sampling og sanntidskomposisjon, designet og
implementert av Brandtsegg selv. I tillegg til
arbeidet som musiker og komponist gjør han også programmering for andre kunstnere, og
forkommersielle lydapplikasjoner. Han er utdannet i jazz og musikkteknologi ved NTNU
(1993 – 1998) og stipendiat under programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid,
doktorgradsnivå.
Blant lydinstalasjoner I det offentlige rom har han utviklet en lydinstallasjon i
Realfagsbygget NTNU Trondheim (i samarbeid med Arne Nordheim og Soundscape
Studios ,) Dråpen , Bekkelaget Renseanlegg i Oslo, Øret Lydintallasjon ved Otta
Barneskole, Flyndre Muustrøparken og Irrganger , samarbeid med Viel Bjerkeset
Andersen. http://oeyvind.teks.no/frames/Index.htm
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Under kommer utdrag fra deres presentasjon av lys og lydkunstverket In Aeternum. En svært forenklet beskrivelse er at lydverket tar utgangspunkt i
bruas egenlyd og formidler den gjennom høytalere festet til bruføttene. Lyskunsten tar form av en lysring som kranser bruas midtparti og hvor man
opplever å kjøre gjennom en lystunnel. Kunstverket tematiserer kommunikasjon og forening.
Lydkunsten vil være den største attraksjonen I sommerhalvåret, i mørketida vil lysskulpturen være fremtredende. Samtidig påvirkes de av hverandre
året gjennom.

Målet er at at kunstverket skal ha en symbolsk igangsetting ved markeringen av kommunesammenslåing vedårsskiftet 2012, med lyskunst nyttårsaften
og en anledning til å oppleve en forsmal på lydkunsten!. Målet er at det totale prosjektet er i gang innen sommer 2013.
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-A r e n a S k a r n s u n d b r u a - f o r s l a g t i l k u n s t p r o s j e k t • l y d o g l y s
Viel Bjerkeset Andersen og Øyvind Brandtsegg
Utdrag av analyse og tolkning:
1. januar 2012 blir Mosvik og Inderøy kommuner slått sammen til én kommune.
Den nye kommunen, som vil fortsette å hete Inderøy kommune, vektlegger kultur og ekstern kulturbygging som et fundament for videre planer.
Det er viktig at sammenslåingen av kommunene markeres slik at alle innbyggere får et felles fundament og en felles erfaring med seg videre.
Skarnsundbrua er et fysisk sammenbindene ledd mellom kommunene, og det er derfor naturlig at denne brua benyttes både som symbol og arena for å
markere kommunesammenslåingen, i og med at kommunegrensen befinner seg omtrent på midten.
Skarnsundbrua ble åpnet 19. desember 1991, og var ved ferdigstillelse en skråkabelbru med verdens største spenn for denne brutypen. Den er derfor også
internasjonal interessant. Brua er spenstig og slank, og det er først når man beveger seg på brua at man kan kjenne på og forstå bruas enorme dimensjoner.
Konstruksjonen danner både en forbindelse mellom to landområder og skaper et nesten sakralt rom under tårnene og mellom wirene som bærer brubanen.
Brua ble tatt inn i Nasjonal Verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner i 2002, og ble fredet i 2008. Fredningen innebærer noen restriksjoner på
hva man kan tilføre og gjøre med brua i dette prosjektet.
Prosjektet er beskrevet som et tidsavgrenset prosjekt for 10 år. Det er riktig i og med at brua er fredet. Man skal likevel være klar over at et 10-årsperspektiv
er å regne for et permanent prosjekt når det gjelder levetid på lys og teknisk utstyr, særlig når det skal tåle tildels harde vindforhold.
Forståelse av oppgaven.
• Sammenslåingen av Mosvik og Inderøy kommuner, danner hovedgrunnlaget for kunstprosjektet. Hensikten med prosjektet er å markere dette.
Skarnsundbruas 20-års jubileum sammenfaller samtidig med tidspunktet for kommunesammenslåingen. Et kunstprosjekt vil sette nytt fokus
på brua, og bidra til at den kan oppleves i et nytt perspektiv.
• Kunstprosjektet skal ha en egen og tydelig integritet. Være blikkfang og pirrende nysgjerrighetspunkt for både de som passerer på brua;
kjørende, syklende og gående, og sett fra lang avstand.
Ambisjonene er store; det ønskes et prosjekt som kan bli en attraksjon for for hele regionen, nasjonen og i internasjonal målestokk.
• Kunstprosjektet inneholder 2 deler; et lydprosjekt og et lysprosjekt. Begge inngår i en helhet, men vil virke på ulike tider og nivåer.
Lydprosjektet utvikles og beskrives av musiker og komponist Øyvind Brandtsegg.
Lysprosjektet utvikles og beskrives av billedkunstner Viel Bjerkeset Andersen.
• Intensjonen for det helhetlige kunstprosjektet er at de som beveger seg i nærheten blir nysgjerrige, stiller spørsmål, tør å åpne opp, - og
går derfra igjen med en annen erfaring.
Kunsten bør gi forskjellige impulser, oppfordre til åpenhet og nysgjerrighet for ting man ikke umiddelbart forstår. En åpning for at tankene
kan fly. Gi næring til usikre tanker eller bryne altfor skråsikre meninger.
• Hvis et lysprosjekt skal komme til sin rett, må det gjøres noe med dagens generelle vegbelysning.
Hvor mye lys trenger man for å føle seg trygg over brua?
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IN AETERNUM
Skarnsundbrua kan leses som et symbol på kommunikasjon, både mellom landskapet
(kommunene) brua forbinder, og gjennom samspillet mellom enkeltkomponentene i brua
(brutårn og wirekonstruksjon). Ved å assosiere brutårnene med to parter i en tenkt dialog, kan
strengene representere det flerdimensjonale i dialogen mellom partene. Og ved å tenke i
xxxvbredest mulig betydning; dialog mellom mennesker, mellom to kommuner, mellom beboere
og byråkrati i kommunen, mellom ulike institusjoner og instanser i samfunnet. Det
flerdimensjonale kan også leses som en flertydighet, med potensial både for rikdom og
misforståelser i dialogen.

Lydprosjektet (av Øyvind Brandtsegg) søker å fokusere og raffinere de spesielle
arkitektoniske og akustiske egenskaper brua har, og samtidig benytte disse til å tydeliggjøre
ulike symbolske perspektiver i brua og utsmykningen.

Vi ser brua som et symbol på kommunikasjon, både mellom de elementer brua forbinder, og gjennom samspillet mellom
enkeltkomponentene i brua (brutårn og vaierkonstruksjon). Vaierkonstruksjonen i brua gir assosiasjoner til et strengeinstrument,
som en stor harpe. I det videre omtaler vi derfor vaierne som strenger. Disse strengene har en svært lav egenfrekvens, og
ettersom strengene er såpass lange (100 – 300 meter) kan man observere energien som beveger strengen som i sakte film. Man
kan se og føle at strengene vibrerer, men ikke høre det. Spesielle mikrofoner basert på akselerometer benyttes i lydinstallasjonen
for å fange opp disse svingningene og oversette de til hørbar lyd. Instrumentassosiasjonen gir forbindelsene brua representerer
en poetisk karakter, og danner igjen en forbindelse mellom funksjonelle og poetiske element.
Også andre deler ved konstruksjonen låner seg lett til bruk som lydkilde. All trafikk på brua, både motorisert og annen, skaper
vibrasjoner og lyd som resonnerer i de forskjellige rekkverkene langs veibanen. På det ytre rekkverket langs gangveien benyttes
s.k. kontaktmikrofoner, mens på rekkverket mellom veibane og gangvei benyttes alminnelige mikrofoner, montert inne i det hule
rekkverket, som utgjør et langt rør i hele broens lengde. Sammen fanger disse mikrofonene opp andre aspekter av
kommunikasjonen mellom de to partene. De horisontalt gående rekkverkene representerer symbolsk selve brua, det som binder
de to sidene sammen
Brutårnene er i seg selv spennende akustiske objekter.
Lydbølger transporteres lett gjennom betongrommene inne i hvert tårn. Størrelsen på disse klangrommene er unik, hvor vi har
150meters avstand fra ende til annen. Lyden kan i tillegg gå fra ett bein i tårnet, reflekteres i toppen og gå ned det andre beinet,
slik at den effektive fysiske lengden på klangrommet dobles.
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Dette kombineres med unike ekkomønster som oppstår mellom veggene under hvert tårn, i rommet som er tilgjengelig på vei- og gangbane. Ved montering
av mikrofoner og høyttalere i disse rommene kan denne unike akustikken manipuleres og videreforedles. Vi ser for oss å opprette en akustisk kobling mellom
de to tårnene ved at lyd sendes via fiber, dette vil bli vurdert utnyttet som et interaktivt element i installasjonen.

Formidling/Avspilling:
Lydinstallasjonen kan oppleves fysisk på stedet ved hjelp av høyttalere montert i rommet under hvert tårn. Lyden i installasjonen vil i tillegg streames live
som nettradio. Erfaringer fra lydinstallasjonen «Flyndre» har vist at dette er en attraktiv formidlingsform som gir utbredelse også internasjonalt.
Nettstrømmen produseres både som en ferdig mix, og somstreaming av enkeltkomponenter i installasjonen.
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IN AETERNUM
Lysprosjektet (av Viel Bjerkeset Andersen) tar tak i symbolikken med sammenslåingen; fellesønsket om en samlende enhet, visualisert som en ring.
Man slår en ring rundt noe man ønsker å beskytte, - en ring rundt midten av brua beskytter den sårbare grensen mellom de to kommunene, slik at de holder
seg sammen som én og ikke faller fra hverandre. Den hegner om dialogen der den kanskje er mest sårbar. Den lager et rom rundt punktet ute på brua der
man kan føle seg som et ubeskyttet bittelite menneske.
En lysinstallasjon som et tydelig symbol for sammenslåingen av kommunene, - en type giftering.
Å passere gjennom sirkelen midt ute på brua oppleves som å passere gennom en svevende portal, der veibanen leder en trygt over til den andre siden
En sirkel er et symbol på enhet og uendelighet, et universelt symbol brukt i alle trosretninger.
Et symbol brukt til å befeste avtaler og handlinger.
In aeternum – For alltid
Fotomontasje / skisse av ringens plassering og
foreløpige omfang, sett fra båthavnen ved
Vangshylla.

En luftig og åpen konstruksjon der lysets streker /
tegninger beskriver ringens form og romlighet.
Installasjonens konstruksjon spiller på lag med
bruas skråkabelkonstruksjon, slik at den ikke
bryter med bruas visuelle linjer.
Lysinstallasjonens konstruksjon berører i svært
liten grad den fredede brua, og på dagtid vil den
være lite synlig pga valgte materialer og farger;
konstruksjoner bygget opp i mindre dimensjoner
og mer dempet i farger og materialer enn bruas
egne.
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PRINSIPIELLE SKISSER
Lysinstallasjonen / ringen må være ganske stor rett og slett for å klare å matche bruas størrelser, og for at den skal være synlig fra lang
avstand.
Tegningene på side 8 viser to ulike størrelser, hhv ø 25 m og ø 30 m.
Bredden på lysstrekene, dvs bredden på ringen, - og det rommet den danner, bør være mellom 10 - 15 meter bredt.
Konstruksjonen henges i wire, 2 stk fra hvert brutårn og 2 stk fra undersiden opp mot underside vegbane, slik at selve ringen aldri er nær
hverken kabler eller bru. Den oppleves svevende, og beskyttende rundt bruas midtpunkt.
Lysinstallasjonen tar tak i det åpne rommet, - mellomrommet, som dannes mellom brutårnenes ytterste kabler midt på brua.
Midtpunktet til brua er også bruas høybrekk, ringen er derfor plassert med et ”løft” og ikke sentrert om vegbanen. Det gir installasjonen et mer
potent svev, og forsterker katedralfølelsen når man passerer gjennom ringen.

Mulig konstruksjon er åpne fagverksringer i hver ende, som henges opp i wire fra hvert brotårn, samt festes med wire fra underside ring opp til
underside vegbane. LED-punkt festes til et fast profil, som spennes opp til fagverksringene med wire og strekkfisk, slik at det i hver ende av de
faste LED-linjene gis mulighet for bevegelse og slakk.
LED-punktene sitter med en viss avstand langs et fast profil og lyser ut på et opalisert pc-profil, og vil på den måten danne langsgående
rundtlysende lyslinjer.
LED-punktene kan være RGB slik at det gis muligheter for å programmere evt farger som f.eks korresponderer med signaler fra lydprosjektet.
Om mulig bør konstruksjonens materialer være syrefaste i og med at alle wire er syrefaste. Aluminium kan være en mulighet for å spare vekt,
hvis overgangene mot syrefast kan løses. Syrefast overflate gir også en visuell fin kontrast til bruas øvrige farger og materialer. Strømforbruk
LED ca 15 kW.

Skissen under viser det prinsippielle rommet ringen tar, her med ø 30 m og bredde 10 m. En annen mulig størrelse er ø 25 m og bredde 15 m.
Endelig størrelse må testes ut i modell.
Lysinstallasjonen får en luftig konstruksjon, og bygges opp slik at den tåler vind og de kontinuerlige bevegelsene som er midt ute på brua.
Hovedprinsippet er en åpen strekk/drag-konstruksjon, som på dagtid er dempet, og fra skumring og utover danner et lysende felt rundt brua.
Ringen tegnes av horisontale lysstriper mellom åpne fagverksringer i hver ende, som er den bærende konstruksjonen. Lysstripene kan
monteres med ca-avstand 2 m, på brua oppleves dette åpent og luftig, fra avstand og i perspektiv blir oppleves det tettere.
En ring med ø 25 m, med LEDlinjer montert hver 2. m, gir 40 lyslinjer. Lyset vil kunne respondere på lydprosjektets signaler, en forandring i
lyden vil f.eks kunne sees ved at et forsterket lys eller annen farge beveger seg sakte rundt ringen. Et annet lydsignal kan f.eks gi en pulsering i
lyset. På denne måten griper lyd- og lysprosjektet tak i hverandre, f.eks gi en pulsering i lyset. På denne måten griper lyd- og lysprosjektet tak
i hverandre, -de får en egen kommunikasjon.
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EVENT SOM MARKERER KOMMUNESAMMENSLÅING
I forbindelse med markeringen av at kommunesammenslåingen 31.12.2011 midnatt er et kunst-evenement under planlegging. Det skal være
et midlertidig prosjekt med en – to ukers varighet. Evenementet skal være en forsmak på kunstprosjektet samtidig som det skal kunne la seg
realisere innenfor den korte tiden som er til rådighet, og likevel griper de store størrelsene.

Lys:
I valget mellom laser og skytrackere er det siste valgt fordi det gir et bløtt vakkert lys, og fordi kostnadene står i
forhold til prosjektets varighet. Tanken er å bruke lys som et kommunikasjonsmiddel fra toppen av hvert brotårn.
En type koreografi av lysstråler, - som bevegelser i en dans.
Ideskissen for lys er skytrackere som lyser ut fra hvert tårn, koreografert i en type dans; en pas de deux, som er
litt forskjellig hver kveld, som nærmer seg hverandre og til slutt møtes siste kveld. ...deretter kan vi selv tenke oss
at de fortsetter sammen...
Bildene nederst til høyre viser eksempler på skytrackere. De gir tykke og bløte lysstråler, og har muligheter for
fargeskift.
Lyd og lys:
I det kommende kunstverket virker lyd og lys sammen, og det er ønskelig og naturlig å kunne
presentere hele utsmykningsprosjektet i forbindelse med markeringer rundt nyttår. Location på
brua ikke er et egnet sted for å formidle lydinstallasjonen for et stort antall publikummere samtidig.
Kunstprosjektet vil naturligvis heller ikke være ferdig produsert på dette tidspunktet, men en egen
elektronisk komposisjon med lydmateriale hentet fra brua vil danne et bilde på hvordan
installasjonen kan høres ut når den blir ferdig.
Komposisjonen ledsages av et innledende kort foredrag (Brandtsegg) som forteller om prosjektet,
med korte lydeksempler på råmateriale og en visuell presentasjon som også tar opp i seg lysverket
som produseres i samme prosjekt. Den visuelle presentasjonen strekker seg over både det
muntlige foredraget og den påfølgende avspilling av komposisjon, med bilder av brua og den
planlagte installasjonen, og bilder fra prosessen.

