
Kontrapunkt 
(fra latin, «punctus contra punctus», det vil si ”note mot note”), (fra latin, «punctus contra punctus», det vil si ”note mot note”), 
er en teknikk innenfor musikalsk komposisjon, der musikken består er en teknikk innenfor musikalsk komposisjon, der musikken består 
av selvstendige stemmer som samspiller med hverandre. av selvstendige stemmer som samspiller med hverandre. 
I praksis sier man at et motiv/tema er kontrapunktisk til et annet; I praksis sier man at et motiv/tema er kontrapunktisk til et annet; 
- kontrapunkt handler om temaer/motiver som blir satt opp mot - kontrapunkt handler om temaer/motiver som blir satt opp mot 
hverandre – og vel å merke satt opp mot hverandre samtidig, hverandre – og vel å merke satt opp mot hverandre samtidig, 
i en felles komposisjon.

VISJONER OG VIRKELIGHET

Et kunstprosjekt som skal forholde seg til, og være en del av et område som vil ligge utilgjengelig for publi-
kum i lang tid fremover, er en utfordring. 
- Skal man arbeide med et uttrykk som er slående nå, som er så kraftig at det overdøver dagens virvarsitua-
sjon, eller skal man tenke fremover og arbeide med et konsept som kommer fullt til sin rett når området blir 
åpnet for almenheten?
- Skal man ha et flashy “reklameskilt”, et ikon for at det skjer noe i området, eller et prosjekt som vokser med
utviklingen av området?
Jeg heller til det siste, selv om det kan ta flere år før siste bit er på plass. Det skal ikke så mye til; - et lite grep 
på riktig sted, før man begynner å undre seg. “Hva er det der?” 

Når senketunnellen blir ferdig, forhåpentligvis en gang i løpet av 2010, blir Loalmenningen klar for almen-
heten. Det er viktig at området klargjøres som park, selv om frigjøringen av andre tomter og oppføringer av 
de forventede bygningsmassene lar vente på seg. Almenheten bør kunne ta parken i bruk så fort som mulig, 
begynne å få et eierforhold til den, og på denne måten begynne å definere et nytt bevegelsesmønster som 
en følge av at nærkontakten med sjøen frigjøres. Almenhetens ønske om å bruke bydelen er den viktigste 
kapitalen for den videre utviklingen. 

KONTRAPUNKT BJØRVIKA

Ventilasjonstårnene er i seg selv gitt en utforming med utgangspunkt i at de skal tåle eksponering uten Ventilasjonstårnene er i seg selv gitt en utforming med utgangspunkt i at de skal tåle eksponering uten 
ytterligere dekorative eller kommuniserende elementer. De er enkle, men likevel gitt en detaljering i topp-ytterligere dekorative eller kommuniserende elementer. De er enkle, men likevel gitt en detaljering i topp-
rørets stålutforming, som på sett og vis blir styrende for videre bearbeiding.

Kontrapunkt Bjørvika tar utgangspunkt i tvillingtårnet i Loalmenningen. Det synlige grepet er på disse Kontrapunkt Bjørvika tar utgangspunkt i tvillingtårnet i Loalmenningen. Det synlige grepet er på disse Kontrapunkt Bjørvika
tårnene, men det henter kildematerialet fra omgivelsene, - lik selvstendige stemmer som samspiller med 
hverandre. 

Prosjektet består av 2 hovedgrep; - det ene kommer på plass nå, og er der som en teaser, et “Soria 
Moria” man opplever på avstand, og lurer på hva er. Dette omtaler jeg som FASE 1. 

Det andre grepet kommer på plass når parken åpnes for almenheten, og er et publikumsnært prosjekt 
nede ved bakken. Dette er FASE 2. 
Det er i tillegg naturlig å se på terrengformingen rundt tårnene i sammenheng med utviklingen av det 
publikumsnære prosjektet. 

Det er viktig at prosjektet griper helt ned, at området rundt sokkelen aktiviseres, slik at mellomrommet 
mellom tårnene ikke blir et selvgrodd urinal, - slik slike områder gjerne blir.
Tårnene kan oppleves tøffe, - i positiv forstand, i sin voldsomme høyde i forhold til den menneskelige 
dimensjonen, og hvis de i tillegg tilføres noe man kan oppleve nært, undre seg over, noe som gjør at man 
søker dit, kan tårnene bli et positivt innslag i parken, i stedet for et skammens objekt man skyr pga lukta.

Tagging er et annet element, men jo mer naturlig aktivitet rundt tårnene, jo mindre tror jeg taggingen blir. 
Men det er vel en naturlov etterhvert som sier at betong skal tagges.

Sist, men ikke mist; når man ber om et kunstprosjekt på tårnene, påtar man seg også et ansvar for at 
fremtidig vedlikehold utføres. Uansett materiale eller uttrykk, det finnes ikke vedlikeholdsfri kunst!

VISJONER

VIRKELIGHET



FASE 1

Konkret tar jeg tak i mellomrommet mellom tårnene, det er her spenningen ligger, og den 
delen av tårnene som gir størst variasjoner i perspektiv og opplevelser, både i nær- og fjern-
virkning.
To sirkulære, svakt konvekse objekter; - speilende på dagtid, og glødende når det er mørkt, 
monteres vis-á-vis hverandre ca 26 meter opp. De blir et kraftpunkt i mellomrommet, kom-
muniserende med hverandre og omgivelsene. 
Et kaleidoskopisk blikk mot himmelen.

Speilobjektet har diameter på 4800 mm, og må bygges opp av flere deler; en rondell med 
Ø 2000 i midten og fem elementer som slutter inn mot denne rondellen. 
Objektet kan produseres i polycarbonat med påført halvtransparent speilfolie, eller i glass 
med metallisert overflate, såkalt spionspeil. 
Polycarbonat er mer temperaturbevegelig enn glass, og det må legges inn bevegelsesmar-
giner i skjøter og festehull. Glass er mer stabilt.
Elementene festes til tårnveggen med stativer av syrefast stål. 

Speilobjektene rammes inn av sirkulære kanter i betong. Jeg ønsker at objektene naturlig 
skal tilhøre betongveggen, og i minst mulig grad gi et etterpåklistret uttrykk.
Pga glideforskalingen og tårnenes støpemetode, må betongringene etterstøpes. Armering 
forankres i tårnveggen, og forskaling snekres.  Dette krever en rigg/et stillas i mellomrom-
met.
Utsparinger for lysarmaturer må tilpasses i betongringene, slik at man enklere kan utføre 
vedlikehold.
Subsidiært kan omrammingen lages i stål, men i utgangspunktet ønsker jeg betong.

Lyset som tennes når det mørkner, ønsker jeg skal være et intenst gulorange lys.
Jeg bruker et veglys man egentlig oppfatter som negativt; Natriumdamp lavtrykk, det 
monokrome lyset som gjør alle farger grå og gustne. Men brukt i denne settingen blir det et 
fascinerende lys, - et sugende intenst lys. Og vi kan oppleve det på avstand, her finnes in-
gen andre farger som dør. 

Ulikheten i materialitet og opplevelse, i dag- og nattesituasjon, forsterker objektenes 
forandelighet.
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Skissen over viser prinsippiell opp-
deling av speilobjektets deler; en 
rondell med Ø2000 i midten og fem 
elementer som slutter inn mot denne 
rondellen.
Stativet som fester elementene korre-
sponderer med oppdelingene.
Bak speilelementene kan det være 
ulike reflektorer og diffusatorer for 
å spre lyset, og evt lage et mønster 
som kun blir synlig i mørket.

SKUMRING, 
- LYSET STARTER Å GLØDE

DAGTID, 
- OMGIVELSER OG HIMMEL SPEILES

Bølgelengder til synlig lys. 
Natriumdamp lavtrykk er monokrom 
med bølgelengde 590 nm.



Om man ferdes ute på sjøen, eller ser tårnene i ulike perspektiver fra land, vil objektene oppleves ulikt. De fremstår aldri frontalt, men pga den konvekse kurvingen 
opplever man likevel et visuelt større synsrom. Og fordi de står mot hverandre, oppleves de i bortimot 360 graders synsvinkel, fra perspektivisk hel til faser av objektet.
På dagtid er de konsentrerte blanke speilpunktene tydelige og foredlede kontraster til den matte grå betongen. Tårnene, og mellomrommet, er godt eksponert for solas 
ulike vinkler og gang gjennom dagen og året, de konkvekse objektene reflekterer sola og bidrar til bevegelige speilinger. Er det gråvær, får de en annen kvalitet.

Selv om objektene i seg selv er stabile, vil ulike synsvinkler og bevegelsene til publikum, dag- og nattesituasjon, gjøre at objektene, - og derav uttrykket til tårnene,  
oppleves forskjellige og forandelige. 

FRA OPERATAKET

FRA EKEBERGRESTAURANTEN

MED RYGGEN TIL SØRENGGATA NATTESITUASJON MED VANNSPEIL



TEKNISK 

FASE 1
• Videreutvikling og prosjektering av målsatte tegninger, målsatte modeller, møter, oppfølginger     kr.       220.000 
• Forskaling og støp 2 stk ringer, to mann i arbeid inkl materialer          kr.   125.000
• 2 stk transparente speilobjekter, LEXAN EXELL. Kutt og varmforming         kr.      135.000
• Metallisering av overflatene                kr     30.000
• Reflektorer og diffusatorer                 kr.         25.000
• Rustfrie stativer for montering                kr.     45.000
• Monteringer                   kr.     50.000
• Lys, Phillips SOX 55W, inkl utvikling av spesialarmatur            kr.      70.000
• Stillas/rigg                   kr.     65.000
• Frakt                    kr.         30.000
• Eksterne konsulenter, kvalitetssikring               kr.         40.000
• Arbeidsreiser                   kr.         30.000
• Administrativt, forsikring                 kr.         20.000

Uforutsette utgifter/sikkerhet 10 %                kr.         88.000
 
SUM FASE 1                   kr.       973.000

FASE 2
• Prosjektering av lydinstallasjoner                kr.      95.000    
• Programmeringer, møter,                 kr.       150.000
• Lydutstyr til lydinstallasjoner                kr.       170.000
• Montering, kabling                  kr.     50.000
• Frakt                    kr.         15.000
• Rigg                    kr.     25.000
• Eksterne konsulenter, kvalitetssikring               kr.         20.000
• Arbeidsreiser                   kr.         40.000
• Administrativt, forsikring                 kr.         20.000
 
Uforutsette utgifter/sikkerhet 10 %                kr.         58.000

SUM FASE 2                   kr.       643.000

FASE 2

Jeg arbeider meg nedover i mellomrommet og bruker den nederste delen ved sokkelen. Her kan publikum gå inn mellom tårnene, passere dem, eller skue 
videre nedover i et evt vannspeil. Dette er det naturlige stedet for et selvgrodd urinal, - hvis man ikke tar tak i dette rommet og vil noe annet med det.

Tårnene, som tekniske objekter midt i en park, er et velegnet sted for en lydskulptur. Den nederste delen av mellomrommet blir et lydrom, et rom for sansene, 
som fylles av bearbeidede lyder fra omgivelsene. 
Det er ingen ting annet her, og nettopp derfor kan man her la seg overraske og bevege inn i et anderledes, uventet og meditativt rom.
Lydinstallasjoner og lydskulpturer kan være krevende i rom der mennesker ferdes eller arbeider hver dag, - dette stedet forstyrrer ingen, og blir heller et 
punkt i parken man ønsker å oppleve. Rommet skal ha en lyssetting som samsvarer med lydinstallasjonen, dette videreutvikles i FASE 2.punkt i parken man ønsker å oppleve. Rommet skal ha en lyssetting som samsvarer med lydinstallasjonen, dette videreutvikles i FASE 2.punkt i parken man ønsker å oppleve. Rommet skal ha en lyssetting som samsvarer med lydinstallasjonen, dette videreutvikles i F

Lydkildene kan f.eks være opptak av lyder fra sjøen. På denne måten trekkes sjøen inn i parken. 
Lyd i vann beveger seg helt anderledes enn i luft, man kan høre lyder som er langt unna og likevel oppleve dem som nærme, det kan være vanskelig å 
skjønne hvor lydkilden kommer fra, og det er et mylder av lyder; - fra fisk, fra havpattedyr, fra bevegelser, fra signaler og fra ulike motorer. 
For livet under vann defineres alle lydene som et språk.
Det er mulig støyen fra luftetårnene kan filtreres slik at man kan trekke ut noen interessante lydkilder derfra. Aktuelle lydkilder vurderes videre i FASE 2.Aktuelle lydkilder vurderes videre i FASE 2.Aktuelle lydkilder vurderes videre i F
Pga anonymitetskriteriet, kan jeg desverre ikke legge ved eksempler fra referanseprosjekter som fungerer godt. Her må dere bruke fantasien!

Med speil-/lysobjektene øverst i mellomrommet og lydinstallasjonene med bearbeidingene rundt nederst i mellomrommet, tas hele vertikalen i bruk.
Kunstprosjektet med sine konsentrerte grep, får en større utstrekning. Tårnene i Loalmenningen er spesielle, fordi disse tårnene står fritt. Disse tårnene får 
man som publikum et forhold til, - man kan gå og klappe på dem, lukte på betongen og kjenne fysisk på dimensjonene. 
Og med dette som bakrunn kan man se på de utilgjengelige tårnene mellom togsporene, 
og likevel tenke at de to tårnparene står i sammenheng.

NATTESITUASJON, NÆRBLIKK OPPOVER 
BLIKK NED I VANNSPEILET

ETTERSKRIFT

• Vi skal ikke glemme at dette er en idékonkurranse; - en inngangsport til et fullt realiserbart prosjekt, selv om ikke 
alle detaljer er beskrevet eller vises her. Prosjektet må videreutvikles i samarbeid med prosjekterende og ut-
førende team.

• Summene er anslagsvise, men viser realistiske poster så langt det er mulig på dette stadiet. 
Det konvekse speil-/lysobjektet kan utføres i både Lexan og glass. Kun Lexan er prissatt på dette stadiet.

• Prosjektering av lyssetting rundt basen, samt området rundt basen som samsvarer med kunstprosjektet, gjøres i 
samarbeid med utførende prosjekteringsgrupper, etter egen avtale eller på løpende timer.
Lys her er ikke beregnet.

• I tilknytning til lydinstallasjoner er det vanlig at det inngås en serviceavtale. Dette er gjort ved tilsvarende instal-
lasjoner og sikrer en god drift av anlegget (jeg kan ikke gå mer inn på det uten å røpe identitet.)
Tilsvarende bør det også inngås en serviceavtale på speil-/lysobjektene, for å sikre at kvaliten opprettholdes.

Kilder til utførelser og budsjett: Astrup AS, AF-Gruppen, Siteco, Phillips, kolleger og egne erfaringer.

LYTTENDE I MELLOMROMMETLYTTENDE I MELLOMROMMET

VANNSPEILET KAN MED FORDEL VÆRE 
ISBANE OM VINTEREN. 
MAN KAN SKØYTE TIL STEDETS LYDER.




