
AVPD LysundersøgelserMass

Som en metode til at visualisere de tonale skift i den sfæriske kug-
le har vi i vores studio over ca. 1 måned dagligt taget billeder af en 
væghængt kuppel. Som det fremgår af dokumentationen viser under-
søgelsen at lysintensiteten og farvetemperaturen indeholder et omfat-
tende vokabularium af intensiteter og nuancer.Dommerbetænkning
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Resumé

I 2021 flytter Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet 
(AAU SUND) ind i nye bygninger. I den forbindelse udskriver 
Bygningsstyrelsen i samarbejde med AAU den 3. februar 2017 en 
kunstkonkurrence om en kunstnerisk helhedsvision med forslag til et 
bygningsintegreret projekt til kommende bygninger til AAU SUND - Aalborg 
Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 

Konkurrencen afvikles med deltagelse af følgende tre danske kunstnere/
teams:
 – AVPD

 – Eske Rex

 – Henrik Menné

Kunstnerne udarbejder deres forslag på baggrund af konkurrenceprogram 
samt briefingdag. Kunstnernes forslag afleveres alle konditionsmæssigt den 
15. maj 2017 med fremlæggelse den 22. maj på Aalborg Universitet. 

Konkurrencens bedømmelsesudvalg har i juni 2017 udpeget AVPD som 
vinder af konkurrencen.

Bygningsstyrelsen og Aalborg Universitet
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Kreativitet, nytænkning, åbenhed og tværfagligt 
samarbejde er nøgleord på AAU. Universitetet er særligt 
kendt for sine problembaserede læringsmetoder og 
direkte relationer til den omverden, som kandidater og 
forskning bidrager til. Ønsket er, at kunsten på AAU 
SUND skal understøtte visionen om et universitet med 
en unik profil og høj kvalitet i alle aktiviteter. Kunsten skal 
bidrage til et stimulerende og velfungerende miljø på 
fakultetet – socialt, fagligt og fysisk – og gerne udvikles 
gennem en dialogisk proces mellem kunstneren, 
universitetet og andre relevante aktører. Kunstprojektet 
på AAU SUND skal være en integreret del af fakultetets 
miljø og medvirke til at tegne rammerne fysisk og 
mentalt. 

Kunstens rolle på AAU SUND er:  
 – Bidrage til AAU SUNDs identitet som en visionær og 

synlig forsknings- og uddannelsesinstitution nationalt 
såvel som internationalt.  

 – Understøtte og udfordre et eksperimenterende miljø 
både socialt, fagligt og fysisk til glæde og gavn for 
studerende, ansatte og besøgende.  

 – Relatere sig til, nuancere eller udfordre fakultetets 
vidensproduktion og/eller supplere med en helheds- 
orienteret forståelse af verden, hvilket gerne må ske 
gennem en dialogbaseret tilblivelsesproces.  

 – Tilføje en markant, fysisk og visuel dimension til 
fakultetets arkitektur, rum og identitet, som også vil 
synliggøre AAU SUND ift. NAU.

Kunstopgaven 
Kunstopgaven omfatter to dele: 

1. En kunstnerisk helhedsvision for AAU SUND: 
 – Visionen skal skitsere mulige kunstneriske tiltag på 

AAU SUND, herunder et konkret forslag til et byg- 
ningsintegreret kunstprojekt.  

 – Helhedsvisionen kan være i form af opskalering/ 
viderebearbejdelse af det konkrete forslag, i form af 
selvstændige projekter eller andre strategier.  

 – Helhedsvisionen skal ligge til grund for 
fondsansøgninger med efterfølgende realisering af 
delprojekter, når/hvis økonomi tilvejebringes.  

2. Et konkret forslag til et bygningsintegreret kunstprojekt:  
 – Forslaget skal have fokus på enten atrier, 

mellembygning eller facade og være realiserbart inden 
for rammen på 1,6 mio. kr.

Baggrund
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Atrium i SUND1 på AAU SUND. Illustration: Indigo



Bedømmelse

BYGST har i samråd med AAU nedsat Bedømmelsesud-
valget med repræsentanter fra hhv. BYGST, AAU, 
rådgiverkonsortiet Indigo samt to eksterne fagdommere. 
Udvalget er suppleret af en række rådgivere, der har 
deltaget i præsentationerne og efterfølgende afleveret 
deres skriftlige vurdering forud for voteringsmødet i juni 
2017, hvor de tre forslag blev gennemgået og vinderen 
udpeget. 

Bedømmelsesudvalg 
AAU/BYGST
Lone Busk, Projektleder for AAU SUND, Formand for 
AAU SUND-kunstudvalg, BYGST 
Kim Dremstrup, Institutleder, HST, AAU SUND 
Niels-Henrik Gylstorff, Overbibliotekar, Formand for 
AAU-kunstudvalg 
Henriette Blegvad, Indretning og inventar, AAU CAS  
Lotte Olesen Bundgaard, Sagsarkitekt for AAU SUND, 
INDIGO 

Fagdommere 
Astrid Krogh, Tekstildesigner 
Gitte Ørskou, Museumsdirektør, KUNSTEN Museum for 
Kunst, Aalborg 

Rådgivere for bedømmelsesudvalget 
Bodil Brander Christensen, chefkonsulent, AAU SUND-
ledelsessekretariat 
Kaspar Busk, projektleder, AAU CAS 
Tyra Dokkedahl, kunstprojektleder, BYGST 
Tina Elkjær, projektleder, AAU CAS 
Nia Kristine Jørgensen, studerende, AAU SUND  
Trine Møller Madsen, kunstfaglig rådgiver, IN SITU

Bedømmelseskriterier
De tre forslag er bedømt ud fra følgende kriterier:
 – Forslagets kunstneriske kvalitet - herunder originalitet, 

idéens robusthed og udviklingspotentiale iht. helheds-
vision.

 – Forrslagets relevans for og samspil med det faglige 
miljø og AAUs ønsker og visioner for institutionen 

 – Forslagets samspil med arkitekturen og den fysiske, 
rumlige manifestation

 – Forslagets realiserbarhed indenfor økonomi og 
bygbarhed ift. den videre udvikling og afklaring

 – Forslagets driftsmæssige implikationer

Gennemgang og vurdering af forslag
Konkurrences tre indkomne forslag udviser stor variation 
og spændvidde i både tilgang og kunstnerisk udtryk. I 
det følgende gennemgås og vurderes de tre projekter i 
alfabetisk rækkefølge efter kunstnernavn.
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Vurdering
Helhedsvisionen POSSIBLE IMPOSSIBLE er af høj 
kunstnerisk kvalitet med stor originalitet og klar idé, der 
spiller sammen med og udfordrer arkitekturen, forsknin-
gen og brugerne på stedet. Hovedværket MASS/
OPACITY er overbevisende visuelt og rumligt med 
kvaliteter både hver for sig og i sammenhæng. Værkerne 
pirrer både sanser og intellekt, og det vurderes, at det 
performative element vil overraske og skabe forundring. 

MASS/OPACITY tilføjer en markant fysisk og sanselig 
dimension til bygningens arkitektur. Værkerne indskriver 
sig i hver sit atrium med stor styrke, men uden at tage 
magten fra rummene. Med placeringen frit i de tre- og 
fire-etagers høje rum vil begge værker være synlige fra 
alle niveauer og vil kunne opleves både på nært hold og 
på afstand. 

AVPDs fascination af forskning og det videnskabelige felt 
er utvetydig og kommer klart til udtryk i POSSIBLE 
IMPOSSIBLE. Helhedsvisionen samlet set responderer 
på og forstærker AAU SUND, både fagligt og arkitekto-
nisk. Der er stor sammenhængskraft og samtidig et 
udviklingspotentiale. 

AVPD
POSSIBLE IMPOSSIBLE

Beskrivelse
Helhedsvisionens omdrejningspunkt er de to værker, 
MASS og OPACITY, der installeres i hver sit atrium. 
MASS er et kugleformet betonlegeme på tre meter i 
diameter og en vægt på 10 tons. Kuglen ophænges i et 
wiresystem, forbundet med motorspil, der gør det muligt 
at sætte den tunge kugle i bevægelse i rummet. 
OPACITY, ophængt i det andet atrium, er en cirkulær 
skive, betrukket med semi-transparent stof. Pga. skivens 
lethed kan den dreje om sin egen akse, alene ved hjælp 
af rummets luftstrømme og kontrasterer derved tyngden 
i MASS. 

De øvrige værker i helhedsvisionen - MURAL, STEPS, 
FLARE og MIRROR POND, installeret i og uden for 
bygningen - står i sammenhæng med MASS og 
OPACITY ved på forskellig vis at repræsentere en form 
for filtre eller forstyrrelser, der udfordrer vores oplevelse 
af omgivelserne – i samspil med kroppen og dens bevæ-
gelse i tid og rum.  

AVPD Mass Visualisering af installering i atrium (SUND1) 
View 1

MASS i SUND1’s atrium. 
Illustration: AVPD

BYGNINGSSTYRELSEN   //    KUNST PÅ AAU SUND    //    DOMMERBETÆNKNING   //     7 



struktur som ved ”celledeling”. Forslaget har stærke 
æstetiske kvaliteter og udviser stor materialebevidsthed 
samt sans for rumligheder. Forslaget er både poetisk og 
skulpturelt. Det tilbyder en oplevelse af og tilgang til 
rummet, som er både kropslig og kontemplativ – fx ved 
mellem søjlerne at danne et rum, hvor blikket kan søge 
opad, men også indad. 
 
Helhedsvisionen har en god sammenhængskraft med 
omdrejningspunkt i spændet fra individ til fællesskab, der 
refererer til fakultetets vision ”fra molekyle til samfund”. 
Visionen fokuserer på positiv vis på studiemiljøet og 
alternative løsninger på funktionelle behov ved at skabe 
”rum-i-rummet”. Her står især HAVEN stærkt, som et 
rum, der uden videre vil appellere til brug. Relevansen af 
ELLEVE CELLER er mere tvivlsom. 

Projektets fokus på studiemiljøet er sympatisk. Den 
konceptuelle oversættelse af AAU SUNDs faglighed er 
dog ikke overbevisende. Der savnes en stærkere 
kunstnerisk fortælling og tydeligere kobling til det faglige 
miljø på AAU SUND. 

Eske Rex og Jonathan Houser
TRE SØJLER

Beskrivelse
Visionen består af fire dele: TRE SØJLER, som udgør 
hovedgrebet, samt de øvrige greb: EN HAVE, ELLEVE 
CELLER og TREOGTREDVE KNOPPER. Søjlerne 
udformes i formspændt træ i en gitterlignende konstruk-
tion og spænder fra gulv til loft i mellembygningen. 
Sollyset fra oven og fra vest vil potentielt danne mønstre 
på gulv, balkonforkanter mv. og skabe et diffust, 
arkitektonisk fatamorgana. 

Søjlerne suppleres af forskellige rumligheder: EN HAVE, 
som er et cirkulært indelukke, placeret i uderummet; 
ELLEVE CELLER, der er tænkt som isolerede studie-
pladser for 1-2 studerende i atrierne samt TREOGTRE-
DIVE KNOPPER, drejet i træ og monteret i en organisk 
klynge på en af de indvendige betonkerner. Konceptuelt 
tager projektet afsæt i kroppens mikro-makro-skala, i 
celledeling og SUNDS faglige fokus ”fra molekyle til 
samfund”. 

Vurdering
TRE SØJLER er som hovedværk monumentalt og 
spænder rummet mellem de to atrier ud på en interes-
sant måde. Søjlerne vokser ud af bygningens bærende 

TRE SØJLER i atriet mellem SUND1 og SUND2. 
Illustration: Eske Rex og Jonathan Houser

25

AAU SUND - SKITSEKONKURRENCE   -   Tre Søjler Eske Rex og Jonathan Houser
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knytte SUND 1 og 2 visuelt sammen. Det er på den ene 
side råt og ”uskønt” og tilfører på den anden side en fin, 
underspillet poesi til rummet. Denne dualitet samt og 
værkets foranderlighed er stærke kvaliteter. Skulpturens 
legende form, konstruktionens lethed og instrumentdele-
nes materialitet står i kontrast til bygningens velordnede 
ramme – den er omsiggribende og lader sig ikke 
umiddelbart afkode. Denne modstand i mødet med rum 
og brugere er dragende.

REFLEKSIONSANORDNINGENs afsæt i naturvidenska-
belige fænomener og referencer til forsøgsopstillinger og 
instrumenter går på fin, subtil vis i dialog med forsknin-
gen på AAU SUND. Det kunne dog have været interes-
sant med decideret processuelt samarbejde mellem 
kunstner og fakultet, idet der antageligvis er en række 
fælles interesser, der kunne være til gensidig inspiration.  

Helhedsvisionen søger mangfoldighed frem for helhed i 
udtryk - repræsenteret ved erhvervelser af forskellige 
værker, der alle skal afkodes med krop og sanser. 
Koblingen til SUND er således søgt, men står ikke stærkt 
i forhold til ønsket om, at kunsten skal influere på 
studiemiljøet og det bygningsfysiske. 

Henrik Menné
REFLEKSIONSANORDNING 

Beskrivelse
REFLEKSIONSANORDNING er en tre-delt skulptur, der 
både manifesterer sig fysisk og immaterielt. Skulpturen 
er en 22 meter lang og ni meter høj metalkonstruktion, 
installeret i frirummet i mellembygningen. På skulpturens 
syv ”fangearme” er der påmonteret i alt 700 indstillede 
spejle. De reflekterer solens stråler i syv lysfigurer, som 
afsættes på rummets flader. Refleksionerne afhænger af 
solens vandring henover himmelbuen. Figurerne er 
derfor i konstant forandring og vil kun to gange årligt 
finde deres ”grundfigur”. Grundfiguren repræsenteres i 
projektet af syv fysiske modeller, der anvendes til 
indstilling af spejlene og herefter ophænges i SUND som 
værkets ”tredje ben”. 

REFLEKSIONSANORDNING er helhedsvisionens 
hovedværk. Den består herudover af seks bud på 
værker, skabt af forskellige kunstnere, under fælleste-
maet krop og sansning.

Vurdering
REFLEKSIONSANORDNING har stor kunstnerisk 
kvalitet, som et markant værk, der går i dialog med 
omgivelserne og med sin udstrækning bidrager til at 

REFLEKSANORDNING i atriet mellem SUND1 og SUND2. 
Illustration: Henrik Menné

’Refleksionsanordning’ set fra nord, 1. sal
6
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AVPD Opacity Visualisering af installering i atriumW (SUND2) 
View 3

Afgørelse

Alle tre forslag lever op til konkurrencens formelle krav. 
De tre forslag er alle gennemarbejdede, velovervejede og 
demonstrerede både indlevelse, engagement og høj 
kvalitet. 

Efter nøje gennemgang og diskussion af opgavens 
aspekter og de indkomne forslags karakter har Bedøm-
melsesudvalget enstemmigt udpeget AVPD som vinder 
af konkurrencen. Det er det mest gennemgribende og 
sammenhængende projekt af de tre, både kunstnerisk 
og fysisk. Det er også det projekt, der på klarest vis går i 
dialog med AAU SUND og har et potentiale for udvikling 
i tæt dialog med brugerne og rådgivere. Med POSSIBLE 
IMPOSSIBLE vil fakultetet som ønsket få en stærk 
signatur og et kunstnerisk islæt, der vil flytte grænser og 
inspirere fagligt og i studiemiljøet. 

I den videre proces skal forslaget udvikles i samarbejde 
mellem kunstner, rådgiver og brugere til et bygbart og 
driftbart projekt. Vi ser frem til samarbejdet med AVPD. 

BYGST og AAU - bedømmelsesudvalg og kunstudvalg 
- ønsker at takke alle medvirkende kunstnere for deres 
engagement i opgaven.

Konkurrenceudskriver og bestiller
Bygningsstyrelsen

Bygherre
Bygningsstyrelsen 

Rådgiver
Indigo

Opgaveansvarlig
Tyra Dokkedahl, Bygningsstyrelsen 

Konkurrencesekretær
Trine Møller Madsen, IN SITU ApS

OPACITY i SUND2’s atrium. 
Illustration: AVPD



AVPD Opacity Visualisering af installering i atriumW (SUND2) 
View 3
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