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“We don’t need other worlds. We need mirrors”
From Gibarian’s monologue from chapter six. Solaris by Stanislaw Lem

		
Solaris is an
exploration beyond the
vessel of humanity, a journey
to extend the territorial bounds
of man, only to find the vast frontier
of his own subconscious. In a society
driven to explore the farthest reaches
of the universe in search of Truth, the
Solaris ocean provides an introspective catalyst for probing the
deepest regions of the
human soul. 1
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Forståelse av oppgaven.
• Kunstprosjektet skal ha en egen og tydelig integritet. Være blikkfang og pirrende nysgjerrighetspunkt i møtet med Ankerskogens adkomstområde, inngangssone og famileavdeling, - og for det
omkringliggende uteområdet, samt tilstøtende rom i etasjen over.
• Det ønskes ambisiøse kunstverk. Ambisiøst kan også være subtilt; ikke så lett å gripe med én gang,
- og likevel ta tak i tiden og stedet. Og vokse mer for hvert blikk.
Verkene 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, - hos både brukere og ansatte.
• Det ønskes at kunstverkene har en tydelig idé de samtidig skaper en interaksjon mellom byggets
ytre og indre aktiviteter. Og som verk, kanskje seg imellom også.
Kunstprosjektet består av tre deler; uteområdet foran inngangen, innendørs vegg i foyer og romlig i familebadeavdelingen. Derfor synes jeg det er naturlig å tenke helhetlig på alle tre områdene.
• Intensjonen min for det jeg leverer er at de som beveger seg i nærheten blir nysgjerrige, stiller
spørsmål, tør å åpne opp, - og går derfra igjen med en annen erfaring. Man skal ikke være redd
for kunstverk som også kan pirke borti noen følelser og tirre litt.
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Kort analyse.

Hovedpoenget med utvidelsen av Ankerskogen; påbygging, ombygging og omorganisering, er å samle relaterte bevegelsesaktiviteter som sammen skal danne et attraktivt
møtested for både lokale og tilreisende. Visjonen er ”Fullt av folk i aktivitet”. Kunsten ønskes å være en tydelig identitetsmarkør og poengtere stedets visjon.
De viktigste åpne publikumsarealene ligger på bakkeplan, og er i all hovedsak omkranset av glassvegger opp til 2,5 m høyde. Det samme gjelder innendørs mellom de ulike
avdelingene. Man vil derfor kunne få til lange blikk mellom og gjennom de ulike rommene. Det betyr også at man har muligheter til å se alle de tre kunstverkene samtidig
fra noen steder.

Det er valgt ut 3 steder for kunstprosjektene, og det overordnede målet med
kunstplanen er bl.a å skape en interaksjon mellom utvendige og innvendige aktiviteter. Det ønskes også at kunsten i denne interaksjonen har et bærende grep.
1, - Uteområdet, bakkeplan

Både ute og inne er det mange detaljer, former, flater, farger, materialer og elementer, samt et forholdsvis høyt støynivå i familiebadet vi skal forholde oss til,
og som kunstprosjektene skal plasseres i sammenheng i.
Og ikke minst skal kunstprosjektene finne sin plass blant immaterielle motsetninger som også kan fylle et slik sted; - lek og ubesværethet, forventninger og skuffelse, sjenanse eller skam over egen kropp, frihetsfølelse og kulturelle stengsler.
Immaterielle verdier og følelser som kan både stenge og åpne for nye tanker og
nye blikk.

2, - Inngangsparti, vegg

Ytre glassvegger

Indre glassvegger

3, - Familiebadet, åpent rom

Indre glassvegger

Nettopp i dette spennet, - mellom den nære dimensjonen som forholder seg
til kroppens bevegelse og størrelse, åpenheten og synligheten i fellesrommene
man er endel av og det uhåndgripelige spekteret av ulike følelser, er det interessant å arbeide med et kunstprosjekt. Et kunstprosjekt som forhåpentligvis kan
sette igang asossiasjonsevnen og rokke ved fordommer. Kroppens volum og
nærfokus, og den metale sfæren som skal hjelpe tankene å vandre litt lenger.
Jeg presenterer et kunstprosjekt som består av tre deler; to av delene er jeg
invitert til å levere, det tredje ble naturlig en del av helheten, selv om området
ikke er definert som mitt. Jeg leverer altså forslag til kunstverk som fungerer
ute, langs inngangsveggen og hengende/montert inne i familiebadesonen.
Skulpturene står i relasjon til hverandre. De kan leses sammen som én bevegelse og én historie, men de har hver sine identiteter og fungerer derfor også
godt alene.
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Corpus Integrum
Kunstplanen for Ankerskogen vektlegger mennesket, og svømmehallen som et viktig møtested for mennesker i ulike aldre, ulike bakgrunner, kulturer, ønsker og behov.
Svømmehallen er ikke lenger et sted for bare renselse og hygiene, men med tilknyttede funksjoner som FriskLiv, treningssentra, opptrening etter skader og for funksjonshemmede. Og med våre livsstilssykdommer er svømmehallen blitt et sted der alle kan få nytte av trening tilpasset sitt behov. Svømming gir ingen belastningsskader på skjelettet. I svømmehallen blottlegger vi oss selv, der man kommer nærmest et fremmed menneskes nakne kropp. Vi forholder oss alle til hverandres kropper.
Jeg har en stund arbeidet med temaer som belyser ulike aspekter ved det mangfoldige mennesket, og skulpturer som uttrykker en vid definisjon av kropp.
Det eneste vi mennesker med sikkerhet vet er konkret er vår egen kropp. Men hvordan vi ser på den og kommuniserer med den er kulturavhengig. Kroppen er individets
redskap for å kommunisere, til seg selv og andre, om identitet. En hver kultur er kroppsopptatt, men den symbolske fortolkningen er kulturspesifikk. Enhver lidelse eller
oppfattelse av rett eller galt, farges derfor av sine kulturelle sammenhenger 2. Ulike menneskers møter i det offentlige rom, og særlig i offentlige rom der man nærmest er
strippet for beskyttende lag av klær og image, vil derfor være avhengig av hvilken kulturell kontekst man selv er i og hvilken kulturell ballast man bærer med seg. Møtene
blir samspill mellom kropp og sinn, - og tolkninger av symboler, tegn og signaler.
Talen og språket er redskapen for å søke innsikt, ikke bare i abstrakte og generelle idéer, men å søke innsikt i seg selv, i sine subjektive erfaringer, i sin egen kropp 3.
Bare i løpet av vår nære fortid og bevissthet har kroppsidealene forandret seg fra et ytterpunkt til
et annet; hvor man i enkelte kulturelle settinger så på den fete kroppen som statussymbol, som
tegn på velstand, mens det i dagens vestlige sammenheng blir oppfattet som et problem som
kan føre til en rekke sykdommer, samt at den fete kroppen blir fortolket som en psykologisk og
moralsk brist, som mangel på selvkontroll 2.
Bodhisattva Maitreya er endel av den spesielle kinesiske ikonografiske buddhismen og står ofte foran tempelinnganger.
Maitreya means the Loving or the Friendly One; the lovable fat, happy Buddha represents the ideals of good health,
wealth, happiness, prosperity and longevity. 4
Navnet Laughing Buddha er vår vestlige måte å betegne Bodhisattva Maitreya, og kan kanskje knyttes til våre uttrykk
som ”rund og blid”, ”en glad gris” etc, - som igjen henspiller til våre fordommer.

Samtidig som spesielt den vestlige gjennomsnittsvekten øker, vektlegges den veltrente kroppen
mer og mer som et ideale, men den symboliserer ikke arbeiderens kropp som et resultat av fysisk hardt arbeid, derimot det motsatte; - vellykkethet i form av ekstra tid,
penger og overskudd til å holde kroppen ved like. Gå på spa, eller fikse på utseende. Våre kropper blir symbolske redskaper for å vise at man har kontroll. Ekstreme utslag
av dette er ulike former for anoreksia, - som i utgangspunktet ofte ikke handler om fettfobi, men å bruke det man har nærmest og det eneste man føler man har mulighet til
å kontrollere; sin egen kropp, til å definere seg selv.
Raske samfunnsmessige forandringer bidrar til uklare rammer for identiteten, munnen er blitt det nye organet som symbolsk markerer at man mestrer eller mislykkes 5, ved
enten å nekte og putte noe inn i den, eller ved å putte noe inn i den hele tiden for å forsøke å glemme et annet savn.
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Selvpåført sult er en menneskelig faktor, og er i de fleste religioner opp gjennom tidene blitt idealisert bl.a gjennom askesen, for å oppnå sjelelig renselse. Kroppen, som en
beholder for det selviske, er den egentlige synder, som man i form av kroppslig avstraffelse forsøker å gjøre bot for 6. Ved å fornekte kroppens behov, kommer man opp i en
høyere sfære. Kroppen blir et statussymbol for spirituell renhet, som igjen kan føre til et sosialt statussymbol som påvirker et samfunn.
Den spirituelle kroppen, særlig hvis den tilhørte en man anså hadde vært en helgen, ble transformert til et relikvie. I Buddhismen er det ønskelig med hele kroppen som
relikvie, mens katolisismen synes det er greit å dele opp kroppen og spre den 7, der kan man nøye seg med f.eks en tå. Og ofte finnes flere kroppslige relikvier fra en helgen enn den opprinnelig hadde da kroppen var hel og levende.
I vår tid erkjenner vi at kropp og sjel er ett. Nietzche proklamerte at Gud var død, og åpnet med det for et nytt ståsted for nye livsverdier. Psykoanalysen går til direkte
angrep på kroppen som stedet for uregjerlige krefter. Freud konkluderte med, dengang skjelsettende, at det ikke finnes noen oppdeling av sjel og kropp.
Det er en tett sammenheng mellom de to ulike ”kvalitetene”, som er medvirkende for å forstå den menneskelige natur 6. Man frigjør seg fra synet på kroppen som et jordisk
åk, til å oppfatte den ideelt sett som positiv, - og i sentrum for vår tilværelse.
Likevel fortsetter vi å dele opp helheten i de to ordene; kropp og sjel, eller kropp og sinn. Kroppen er konkret, mens sinnet, den mentale kroppen; - tankene, grubleriene,
forestillingene, viljestyrke og viljeløshet er abstrakte og egentlig ganske umulig å gripe. Og man kan føle seg fanget i egen kropp. Fanget av hvem, - seg selv?
Som menneske kan man erfare hvilke iboende krefter en kropp kan inneha, gjennom viljestyrken få kroppen til å reagere slik man vil. Indiske guruer klarer gjennom yoga å
få hjertet til å slå så sakte at det ved målinger virker nesten som om det har stoppet opp, - umulig for oss vanlige, men som er normalt for dyr som går i vinterdvale.
Man sier ofte at følelsene sitter i hjertet mens intellektet sitter i hjernen, kanskje mest fordi man symbolsk forbinder et hjerte med følelser. Så viser det seg at det på sett og
vis kan stemme likevel! Institute of HeartMath forsker på sammenhengene og påvirkninger mellom hjertet og intellektet vårt, og hvordan man kan kommunisere direkte med
hjertet slik at rytmen blir jevnere, man får ned stressnivåene i kroppen, som igjen påvirker kroppens immunsystem og styrke. Hjertet har sin egen intelligens; ”- heartrate
variability, entrainment, coherence, head-heart interactions and the scientific discoveries that shape the tools and techniques developed to empower heart-based living” 8.
Hvordan påvirkes kommunikasjonen i kroppen når man får en annen persons hjerte? Personer som har vært gjennom en hjerteransplantasjon kan fortelle om en følelse av
fremmedhet som er vanskelig å sette ord på. Snakker hjerte og hjerne forbi hverandre?
Grunnleggeren av Leger Uten Grenser (Doctors Without Borders) i USA, David Servan-Schreiber, tar opp i sine bøker den påviste negative betydningen av vår vestlige
livsstil og matinntak i forhold til utvikling av bl.a kreft, og i den forbindelse viktigheten av parallelt med ordinær medisinsk behandling, å bruke viljen, som er en menneskelig
egenskap, til å styre kroppen mot et levesett vi tradisjonelt forbinder mer med østen; fokus på riktig mat, en kropp i bevegelse og stressmestring gjennom pust og meditasjon 9. Oppnå kontakt med seg selv og fokusere bevisstheten til ett spesielt sted, der det trengs.
•
Jeg har her såvidt kun skrapet litt i overflaten av store og komplekse områder som trenger hver sin avhandling! Men disse sprikende brokkene er likevel utgangspunktet for
arbeidet mitt over tid generelt, og med dette kunstprosjekt spesielt som kan møtes og fortolkes ulikt ut fra hvilken erfaring man selv bærer med seg, og derfor mentalt kan
vippe mellom ulike følelser; - fra humor til å bli mer provosert, sanselig og sensuelt, - og samtidig utfordre det mentale. Et kunstprosjekt som i en enkelhet rommer komplekse sammenhenger og idéer. Men aller mest, et uttrykk for hvilket helhetlig og samtidig mangfoldig volum og kraft et menneske inneholder;
Corpus Integrum - Den Helhetlige Kroppen
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Corpus Integrum - De mangfoldige kroppene.
Mauren, av Inger Hagerup.
Liten?
Jeg?
Langtifra.
Jeg er akkurat stor nok.
Fyller meg selv helt
på langs og på tvers
fra øverst til nederst.
Er du større enn deg selv kanskje?

I idéutviklingen av kunstprosjektet Corpus Integrum har jeg
arbeidet med volum som er ekspanderende, og “tuktet” dem slik
at de forsøker å sprenge seg utover sine egne grenser. Jeg har
tatt utgangspunkt i ulike oppblåsbare volum; ballonger og luftfylte sfærer, som jeg deretter har tauet inn, spent inn med reimer
eller bånd, slik at volumet presses ut mellom innstramningene,
eller via kuler fått fram former som minner om bevegelig væske.
På den måten lages komplekse sammensatte former, som man
metaforisk gjenkjenner og forholder seg til som kroppsformer.
De ekspanderende, konvekse volumene forholder man seg til
med sin egen kropp. De er tunge og lette på samme tid, bevegelsene er bølgende, svevende og tar tak i rommet og luften, slik
følelsen av letthet er i vann.
Formene kan på samme tid oppfattes både som sterke og sårbare, utadvente og beskyttende.
Blikket man ser med er knyttet til ens egen personlighet. Hva
man ser er avhengig av hvem som ser, hvilke referanser man
bærer med seg og modus man er i når man ser.
•
Og fordi jeg har startet med formene, har et par av modellene en
litt odde målestokk, - men de er likevel lette og oppfatte.
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MODELLSKISSER
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Corpus Integrum - Den liggende kroppen.
- En skulptur som ønsker deg velkommen i adkomstområdet.
Skulpturen Den liggende kroppen er en stor og lukket kropp man møter når man ankommer adkomssonen. Skulpturen gjenspeiler kroppens former og detaljer, slik vi gjennom et positivt eller negativt blikk, kan finne dem igjen hos oss selv på ulike steder på kroppen gjennom flere faser i livet, - men som skulptur abstrahert, poetisk og subtilt
gjengitt. Den ligger der rolig og venter, lavmælt, som om den skjuler en hemmelighet, og samtidig veldig tilstede. Den føles trygg, og samtidig gir dens oppblåsthet oss
assosiasjoner til en fragilitet, noe som kan sprekke hvert øyeblikk. Noen vil tenke på den som tung, andre som lett, “ventilen” forvirrer. Noen vil synes den er humoristisk,
andre vil synes den er irriterende.
Den liggende kroppen møter alle som skal inn i badet med en annen virkelighet. En hvilende, avslappet kropp. Den er taktil, og man får lyst til å ta på den, kanskje legge
kinnet inntil. Vi måler våre kropper mot dens kropp.

Skulptur av syrefast stål,
sandblåst hud, høyglanspolerte rep.
Størrelse:
ca 260 x 190 x 190 cm

Den liggende kroppen er også en parafrase til skulpturer vi kjenner som “reclining women”,
verk av bl.a Henry Moore, Pablo Picasso og Fernando Botero.
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Teknisk
Den liggende kroppen:

“Trude”, skulptur i syrefast stål, sandblåst og polert.
Leistad barnehage, Trondheim, 2012.

“Kontrapunkt”, skulptur i syrefast stål, sandblåst og polert.
Medborgarhuset, Säffle, Sverige, 2011.

Skulpturen utføres i syrefast stål av 2,5 mm plate, kvalitet AISI 316 (korrosjonsklasse C5-1).
Ca størrelse: lengde 260 cm, bredde 190 cm og høyde 190 cm. Vekt ca 300 kg.
Overflater: generell hud blir sandblåst og innsettes med en beskyttende stålolje
(for at ikke fingeravtrykk og skitt skal sette seg så lett fast), rep høyglanspoleres.

Skulpturen kan enkelt fundamenteres til bakken via fastsveisede jern som støpes
fast. Den kan også ligge på en sokkel, litt avhengig av plasseringen.
Detaljer omkring dette avhenger av valgte materialer på valgt sted, og avklares
nærmere med byggeprosjektet.
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Plasseringsvarianter i inngangsområdet,
området foran kaféen. Godt synlig innenfra, og god kontakt med innendørs kunstverk.
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Plasseringsvarianter i inngangsområdet,
litt til side for inngangen.
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Plasseringsvarianter i inngangsområdet,
i rundkjøringen.
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Corpus Integrum - Ekspansjon og Kontraksjon.
- Bølgende motsetninger i inngangspartiet.
Når vi puster fyller og tømmer vi vårt eget volum, brystet og magen beveger seg ut og inn. Og ruller vi med magen opp og ned, ned og opp, bruker vi muskler som ekspanderer og kontraherer volumet vårt. Samme bølgende bevegelser oppstår når noe slippes med et plask ned i vann. Bølger og motbølger. Og et volums helhet; trykkes noe
inn ett sted, presser det seg ut et annet sted.
Skulpturene i inngangspartiet gjenspeiler en bevegelse fra noe som både er kroppslig og assosiativt til en flytende væske. Den ene ekspansiv, den andre kontrahert.

Konkurranse - kunstprosjekt til Ankerskogen svømmehall - Hamar

Viel Bjerkeset Andersen • Hausmannsgt 6 , N - 0186 Oslo, Norway • Tel: (47) - 97 01 32 44 • www.viel.no • e-post: post@viel.no • Org.no: 885 028 322

Konkurranse - kunstprosjekt til Ankerskogen svømmehall - Hamar

Viel Bjerkeset Andersen • Hausmannsgt 6 , N - 0186 Oslo, Norway • Tel: (47) - 97 01 32 44 • www.viel.no • e-post: post@viel.no • Org.no: 885 028 322

H: 250 cm, B: 160 cm

Oppriss 1:100

Den store skulpturen
deler benken, og man kan
lene seg inntil utforingen.
Overflaten er sandblåst,
den føles matt og myk.
Gropen er blankpolert,
og vil oppleves sensuell,
glatt og speilende.

H: 90 cm, B: 90 cm

Den lille skulpturen er
den stores motsetning.
Hvis det er mulig å lage
en liten utforing i luftenisjen, gir dette en fin kontrast til den store ekspansive formen.Overflaten er
sandblåst, den føles matt
og myk. Den utstående
tappen er blankpolert,
og vil oppleves sensuell,
glatt og speilende. Den
vil helt sikkert bli tatt på.

Total dybde ut fra
vegglivet: 80 cm

Plan 1:100
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Teknisk
Ekspansjon og Kontraksjon:
“Sfære for Selvbevissthet”,
skulptur i syrefast stål, sandblåst og polert.
Vestby vgs, 2011.

“Sfære for Selvbevissthet”,
skulptur i syrefast stål, innvendig polert.
Vestby vgs, 2011.

Skulpturene utføres i syrefast stål av 2,5 mm plate, kvalitet AISI 316 (korrosjonsklasse C5-1).
Ca størrelse Ekspansjon: høyde 250 cm, bredde 160 cm og dybde inn og ut vice-versa ca 4o cm hver vei. Vekt ca 150 kg
Veggen utfores rundt skulpturen slik at den bygges inn i en form som går fra gulv til himling. Jeg har tatt utgangspunkt i ny oppgitt himlingshøyde på 310 cm.
Overflate: generell hud blir sandblåst og innsettes med en beskyttende stålolje (for at ikke fingeravtrykk og skitt skal sette seg så lett fast), indre grop høyglanspoleres.
Skulpturen påsveises monteringsbraketter til stenderverk, og evt kanting for å kunne ta imot/pusse veggen presis inntil.
Ca størrelse Kontraksjon: høyde 90 cm, bredde 90 cm og dybde innover 30 cm. Vekt ca 50 kg.
Hvis det er mulig, ønsker jeg at det tilpasses en liten utforing i luftesjakten slik at skulpturen kontraherer inn i veggen.
Overflate: generell hud blir sandblåst og innsettes med en beskyttende stålolje (for at ikke fingeravtrykk og skitt skal sette seg så lett fast), utstående form høyglanspoleres.
Skulpturen påsveises monteringsbraketter til stenderverk, og evt kanting for å kunne ta imot/pusse veggen presis inntil.
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Corpus Integrum - De vektløse kroppene.
- En svevende pas de deux i familiebadet.
Å speile sin egen kropp.
I familiebadet er samholdet, samspillet, leken og tryggheten viktige faktorer.
Jeg ønsker at kunstverkene skal forholde seg aktivt til de badende. Skulpturene forholder seg til våre kroppers størrelse, gjør vårt volum lite, speiler og forvrenger alle som
passerer dem i sine konvekse former. Lik kokongene “Air Chrysalis” i Murakamis 19Q4; - de fremkaller et speilbilde av deg selv, av dine drømmer eller dine fordommer.
Dine ønsker eller det du frykter. Men, bildet lever ikke hvis du ikke selv holder det vedlike.
Skulpturene henger, - svever liksom over gulvet, men har også festet seg til gulvet som om de har byssustråder. Rommets volum og luft
blir aktivisert, assosiativt at vi alle beveger oss rundt i et akvarium.

Det er et stort rom, og støynivået vil tidvis være høyt. Skulpturene
har åpninger inn til indre rom, og går man forbi eller stikker hodet
inn, hører man at rommets lyder akkumuleres der inne.
De kommuniserer med hverandre, eller med de som passerer mellom. Litt introverte og sensuelle, men har også åpnet seg opp slik at
det indre blottstilles.
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Plassering av opphengte kunstverk.

Wirestrekk mellom
bærebjelker, kommer
ikke i konflikt med
nedhengte lyspendler
eller annen armatur.

Plan 1:100
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YTRE FORM LAGER
		INNVENDIG ROM
-SAMTIDIG
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Teknisk
De vektløse kroppene:

“Trude”, skulptur i syrefast stål, sandblåst og polert.
Indre rom og åpninger lakkert.
Leistad barnehage, Trondheim, 2012.

Skulpturene utføres i syrefast stål av 2,5 mm plate, kvalitet AISI 316 (korrosjonsklasse C5-1).
Ca størrelse skulptur 1: lengde 210 cm, bredde 115 cm og høyde 105 cm. Vekt ca 160 kg
Overflate: generell hud blir høyglanspolert, rep får en røffere overflate. Innvendige tenkes lakkert i en knallfarge. Det bores dreneringshull i formenes lavpunkt.
Ca størrelse skulptur 2: lengde 176 cm, bredde 120 cm og høyde 105 cm. Vekt ca 160 kg.
Overflate: generell hud blir høyglanspolert, rep får en røffere overflate. Innvendige tenkes lakkert i en knallfarge. Det bores dreneringshull i formenes lavpunkt.
Skulpturene vil være enkle å holde rene.
Ved å henge dem lavt slik at de forholder seg til de badende og besøkende, vil de pga glassveggenes høyde på 1,5 m også bli synlige for alle som beveger seg utendørs.
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Wirestrekk mellom
bærebjelker, kommer
ikke i konflikt med
nedhengte lyspendler
eller annen armatur.

Korrosjonsklasse C5-I
Miljøaggressivitet: Meget høy
- Industriområder med høy luftfuktighet og aggressiv atmosfære.
- Bygninger eller områder med nærmest konstant kondens og med høye
utslipp.
Materiell og overflatebehandling: Rustfritt stål min. kvalitet A4.
Skulpturer og festemateriell utføres i rustfritt kvalitet A4 / AISI 316.
Mellom bæredragere festes 4 stk wire-skrev. Fra hver av disse henger en
vertikal wire.
Wiretykkelse 5 mm er sannsynligvis godt tilstrekkelig (Bruddlast ca 1500
kg, med sikkerhetsfaktor 10 er arbeidslasten 150 kg). Hvis vi legger opp til
at barn skal kunne klatre inn i skulpturene, er det mulig vi skal øke wiretykkelse noe. Det anser jeg som uproblematisk.
Repene rundt skulpturene slår knute på seg der festepunktene skal være.
Skulpturene henges opp med 2 stk vertikale wire pr skulptur, og festes til
3 stk gulvpunkt pr skulptur. Gulvfestepunktene bygges opp ca 5 cm, slik at
membranen kan brettes opp og rundt kanten. De opphøyede forankringspunktene i gulvet fungerer også som visuelle kontaktpunkter for skulpturene. Visuelt gis skulpturene en slags sokkel.
Det bores festehull (ca ø 12 mm, dybde ca 100 mm) i betongdragerne, og
syrefaste øyebolter (M10) limes fast. Tilsvarende gjøres for festepunktene i
gulvet.
Oppheng og montering utføres og kvalitetssikres av AVAB CAC AS.
(Referanse oppheng: Ekvilibrium, NAV, Kristiansand.

Se www.viel.no > ARBEIDER > INSTITUSJONER > Nav, Kristiansand -)

Oppriss 1:100
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Noter / referanser:

1

Solaris: Exploring the Frontier of the Subconscious (Review of the film by Andrei Tarkovsky. 1972.) by Acquarello.
Acquarello is a NASA Design Engineer and author of the Strictly Film School website.

2

“Den kommuniserende kroppen – spiseforstyrrelser og kultur”, av psykiater Finn Skårderud
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1070850

3

Filosofisk praksis og feminisme: Hva er “samtalens materialitet”?
artikkel, Gry Solbraa Friday

4

http://www.buddhanet.net/

5

“Fettperler”, essay av psykiater Finn Skårderud

6

“Mellem krop og sjæl”, av Kirstine Ejlertsen. 2010

7

“Whole-body relics in Buddhism and Christianity” , by Marcus Bingenheimer. (2005).

8

http://www.heartmath.org/
The Institute of HeartMath is an internationally recognized nonprofit research and education organization dedicated to helping people reduce stress, self-regulate emotions and build energy
and resilience for healthy, happy lives. HeartMath tools, technology and training teach people to rely on the intelligence of their hearts in concert with their minds at home, school, work and
play.

9

David Servan-Schreiber on Cheating Death.
Neuroscientist David Servan-Schreieber on how he beat brain cancer. Interview by Jay Dixit, 2009.

10

The Sounds of Silence. John Cage and 4’33’’. Extracts from an interview by Larry J Solomon, 1998.
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