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FORORD_

Kunststrategien forholder sig til, hvordan professionel,
toneangivende samtidskunst kan sammenbinde
AAU’s fire campusområder i Aalborg (2), Esbjerg og
København, optimere studiemiljøet samt bidrage til
den overordnede profilering af AAU.
Kunststrategien vil også skulle bruges i dialogen med
fonde o. a. som kan hjælpe AAU med at føre strategien
ud i livet. Kunstudvalget har allerede en god dialog
med Aalborg Kommunes kunstudvalg, der ses som en
central samarbejdspartner. Kunstudvalget ser frem
til at præsentere visionerne og ikke mindst føre dem
ud i livet i årene, der kommer.

I forbindelse med den fortsatte udvikling af
Aalborg Universitet er det et ønske at øge fokus
på kunstens rolle i vores forsknings- og studiemiljø.
Derfor nedsatte AAU i 2013 et kunstudvalg.
Udvalget har taget forskellige initiativer for at
få mere kunst til AAU, men har måttet sande at
uden strategi og penge går det langsomt.
Udvalget har derfor valgt at udarbejde en
kunststrategi i samarbejde med IN SITU
Kunstrådgivning_

aau.dk / insitu.dk
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INDLEDNING_

Aalborg Universitet (AAU) fejrede i 2014 sit 40 års
jubilæum. Fra sin etablering i 1974 som Aalborg
UniversitetsCenter (AUC) og til i dag har universitetet gennemgået en kolossal udvikling, der i dag
gør AAU til en væsentlig aktør i det internationale
universitetslandskab. AAU er multifakultært, med
fire fakulteter, og specielt kendt for sin problembaserede læringsform og projektarbejde, der
benyttes af alle uddannelser.
Aalborg Universitet er fysisk organiseret med fire
campusområder i tre forskellige byer: Aalborg,
Esbjerg og København. Campusområderne er af
vidt forskellig opbygning og karakter. I Aalborg
alene er universitetet knopskudt med arkitektur fra
flere epoker samt flere beliggenheder, mens der i
Esbjerg og i København er et samlet campus.

AAU – vision og værdier
Mottoet ”Ad nye veje” var afsættet ved etableringen
af Aalborg Universitetscenter som tvilling til RUC.
Den oprindelige identitet og ånd stod i modsætning
til den klassiske universitetskultur, bundet af traditioner og faste normer. Der var højt til loftet, og det
skabte et nybrud i dansk universitetsmiljø og ikke
mindst i hele den nordjyske region. Værdimæssigt
læner AAU sig fortsat opad den oprindelige identitet
– at være et universitet i øjenhøjde, der med frækhed og vitalitet forsat udvider horisonten regionalt,
nationalt såvel som internationalt.

Den eksisterende kunst er erhvervet løbende uden
en bagvedliggende strategi, og selvom den overvejende er af god kvalitet savnes sammenhæng og
formuleret relevans og målsætning.
Prioritering og valg af kunst skal derfor fremadrettet motiveres af en markant og ambitiøs vision for
kunstens rolle i det internationale universitetsmiljø,
som AAU repræsenterer. Den overordnede vision
for kunsten skal endvidere samordne lokale strategier på de fire campusområder for på den måde
at skabe samspil og synergi på tværs og således
understrege AAU som et samlet universitet med
en unik profil.

I skrivende stund pågår arbejdet med at udvikle ny
strategi for AAU. Fokus ligger på de fire områder
Forskning med forskel, PBL – næste generation,
Uddannelse med forskel og Ét AAU – AAU’s DNA.
Målet er en institutionel konsolidering, som vil
skabe større sammenhængskraft. Og som en fælles
kunststrategi kan medvirke til at understøtte.

Formålet med denne kunststrategi er at formulere
et strategisk afsæt for integration af kunsten på
AAU. Kunststrategien skal fungere som styreredskab, praktisk såvel som politisk, og på sigt sikre
kvalitet og konsensus i det fremtidige arbejde med
at integrere kunst på AAU. Dette gælder primært
i forhold til realisering af nye kunstprojekter, men
også i reaktualiseringen af de mange eksisterende
værker og udsmykninger, som AAU råder over.

aau.dk / insitu.dk
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THE PURPOSE OF ART IS
WASHING THE DUST OF
DAILY LIFE OFF OUR
SOULS_PABLO PICASSO
aau.dk / insitu.dk
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Troels Wörsels udsmykning på
Københavns Biocenter, der huser uddannelse og forskning inden for biologi
og bioteknologi, et godt eksempel på et
fag- og stedsspecifikt værk.
Stedets forskningskontekst afspejles
tydeligt i Wörsels maleri på de rå
betonvægge. Motiverne består dels
af hesten som et klassisk, arketypisk
kunsthistorisk motiv og lemuren som
stamfader til mennesket, kombineret
med en flydende, væskelignende
struktur. Motiverne eller fragmenter
heraf varieres med reference til stedets
centrale praksis: gentagelse og modifikation i videnskabelige eksperimenter.
Vægmalerierne danner således en
meningsfyldt sammenhæng imellem
kunsthistorien, biocenterets faglige
baggrund og de arkitektoniske
rammer. Foto: Torben Eskerod

aau.dk / insitu.dk
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KUNST PÅ
UNIVERSITETER_

Et universitetsmiljø er på mange måder den optimale kontekst for kunst og processerne omkring
den. I et lærings- og vidensmiljø kan kunst og
videnskab netop være til gensidig inspiration. Hvor
viden og nytænkning er i højsædet, kan kunsten
bidrage med eksperiment, grænsesøgning,
inspiration og refleksion. Kunstens potentiale er
derfor langt større end det blot at bidrage med
noget visuelt behagende.
Kunsten kan blive en aktiv medspiller, der kan
udfordre den kreative tanke og styrke det åbne,
mentale rum. Den kan både stimulere miljøet ved
at behandle, undersøge, forklare eller beskrive det
konkrete fagområde eller forskningsfelt, ligesom
den kan anvendes som en del af metoden.
Inspiration kan bl.a. hentes på de internationale
universiteter, der har iværksat store ambitiøse
kunstprogrammer. Her med involvering af internationale kunstnere og såvel midlertidig som
permanent kunst, der går i clinch med og
visualiserer det faglige felt på stedet.

I det danske universitetsmiljø er strategier for kunsten stort set ikke-eksisterende. De eksisterende
kunstsamlinger bærer alle præg af en broget skare
af værker, der er kommet til henover mange årtier
og med forskellige aktører som mellemled.
De mest slagkraftige og spektakulære kunstværker
på dansk universitetsgrund er udført i regi af
Bygningsstyrelsen under den særlige ordning
for integreret kunst i statsligt nybyggeri. Her har
man siden starten af 00erne arbejdet med ad
hoc-projekter ud fra en overordnet vision om, at en
optimering af de æstetiske rammer har en positiv
indvirkning på studieliv og forskning.
Resultatet er en række fine eksempler på, hvordan
et kunstprojekt kan forholde sig til et konkret
fagområde – til en afdeling, et institut og de givne
fysiske rammer.

Kunsten kan blive
en aktiv medspiller,
der kan udfordre
den kreative tanke
og styrke
det åbne,
mentale
rum_
Simon Starlings, Black Drop på Oxford
University, Radcliffe Observatory
(2013), er et mere atypisk eksempel
på et permanent stedsspecifikt værk.
Det består af en 35 mm film, der vises
i universitets observatorium for astronomi. Filmen opsamler gamle studier
af Venus og genfortæller historien om,
hvordan man har studeret Venus fra
Hawaii og Tahiti. Titlen refererer til
den sorte plet på solen, som opstår,
når planeten befinder sig midt mellem
solen og jorden. Foto: Jean Vong

aau.dk / insitu.dk
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VISION FOR KUNSTENS
ROLLE PÅ AAU_

Kunsten skal i fremtiden spille en større rolle
på AAU, og den skal bruges mere aktivt og bevidst
i universitetskulturen – i undervisningen, forskningen og profileringen. Fokus er på følgende
aspekter:
•	Kunsten skal give de bygningsmæssige rammer
og omgivelser mere liv og karakter
•	Kunsten skal skabe stimulerende rammer for
de studerende og ansatte
•	Kunsten skal øge fokus på og danne nye afsæt
for AAU’s forskning og videndeling
•	Kunsten skal spejle og befrugte det levende og
reflekterende uddannelsesmiljø
•	Værker og projekter skal gå i dialog med de
fysiske rum og arkitekturen
•	Kunsten skal fungere som markører i byrummet
og her ikke mindst bidrage til wayfinding samt
oplevelsen af sammenhæng.
Den kunst, som skal integreres i AAU, skal ambitionsmæssigt række langt ud over det tilfældigt
udvalgte, dekorative objekt.

aau.dk / insitu.dk

AAU skal præsentere de bedste nye samtidskunstnere – gerne med afsæt i en eksperimentel
kunstpraksis – der kan afspejle et internationalt
universitetsmiljø. Kunsten skal gå i clinch med
studerende og ansatte og her både spejle, stimulere
den kreative tanke, vække undren og refleksion.
Mulighederne er mange og området endnu relativt
uudforsket. AAU vil gerne være det universitet i
Danmark, der viser vejen.

Den skotske kunstner, Martin Boyces permanente installation
Through Layers and Leaves (Closer and Closer) fra 2011,
Institute for Cancer Research, MIT (Massachusetts) bevæger sig
mellem kunst, arkitektur og design og refererer til måden,
der forskes på: at kortlægge og genkende mønstre i menneskekroppen. Courtesy: Martin Boyce & Tanya Bonakdar Gallery
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TEMAER FOR
KUNSTEN_

Kunsten på AAU kan bestå af både permanente
værker og temporære projekter, der på hver deres
måde kan skabe nye betydningsladede rum på
campus – fra det involverende og aktiverende til
det mere kontemplative.
De nedenfor skitserede temaer skal tilsammen
fungere som ramme og afsæt for kunsten på AAU
– dels i forhold til valg af kunstner, så dennes
praksis er forenelig og et godt match med AAU’s
profil og særlige ånd; dels i den formulering af
de konkrete kunstopgaver, hvad enten der er tale
om en konkurrence, en bestillingsopgave eller et
midlertidigt projekt.
Leg og eksperiment
Det åbne rum og den ånd, der har hersket på
AAU siden etableringen, skal også gælde kunsten.
Kunsten må gerne betragtes som et undersøgelsesrum på linje med forskning – med leg og eksperiment som præmis. Dette åbner samtidig for en type
kunst, der kan bruges aktivt og gerne må
være foranderlig og processuel.

Berigende forstyrrelser
Kunsten skal være et forstyrrende rettere end
et pleasende element. Den må gerne stille flere
spørgsmål, end den giver svar. Kunsten skal rykke
ved vores vanetænkning og gængse handlemønstre
og dermed afprøve grænser og åbne nye døre.
Dette for at bidrage til det fundament, der gør os
åbne for en ændring af vores virkelighedsopfattelse.
Både kunst og forskning handler om at flytte grænser. Det handler om at se svarene på de spørgsmål.
Tværfaglighed og nye medier
Kunstprojekter kan også tage form som deciderede
samarbejder mellem kunstnere og studerende eller
forskere. Fx et projekt hvor kunstnere i udviklingen
af værket går i dialog med AAUs teams inden
for elektronikingeniørfeltet, akustik el.lign. I et
brugerinvolverende projekt, hvor AAU træder ind i
kunsten som en medskabende aktør, vil grænserne
mellem kunst og videnskab udviskes.

Midlertidighed
Som et element i det samlede kunstprogram for
AAU kan der også tænkes i midlertidighed i form af
tidsbegrænsede kunstprojekter. En projektbaseret
tilgang, der i sig selv vil tale til de studerende og
som vil motivere leg og eksperiment. I denne
type kunst er det således også oplagt med brugerinddragelse.

På MD Andersen Library på University
of Houston har Jim Sanborn skabt
bronzeskulpturen A, Comma A (2003),
der har to liv – et i de lyse timer og et i
de mørke timer. Skulpturen er formet
som et komma og har udskåret tekst
på mange forskellige sprog. Om dagen
kaster skulpturens skygger bogstaver
på jorden og om natten ekspanderer
skulpturen ved, belyst indefra, at kaste
lysende tekst ud i rummet.

aau.dk / insitu.dk

Kontemplation
Som kontrast til de udadvendte, kommunikerende
og foranderlige kategorier, skitseret ovenfor, bør
de fire campusområder også tilføres en ballast og
soliditet i form af mere autonome værker, der hviler
i sig selv og i kraft af deres ”andethed” kan vække
undren og overraskelse. Kunst af denne type er
allerede at finde i AAU’s eksisterende samling og
kan, placeret i de rette omgivelser, også skabe rum
til kontemplation – rekreation og eftertanke.
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TEMAER FOR KUNSTEN_

AAU har siden indvielsen af det
daværende AUC i 1974 løbende
erhvervet en række kunstværker
og nagelfaste udsmykninger – enten
som del af nybyggeri, finansieret
af staten, modtaget som gave/
deponering eller indkøbt af
institutter og andre enheder.
Kunstsamlingen skal i udgangspunktet bevares, men kan med
fordel redisponeres med øje for
kunststrategiens vision og
pointer og de nye projekter,
som iværksættes fremadrettet_
aau.dk / insitu.dk
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RELEVANTE PLACERINGER
FOR NY KUNST_

Den nye kunst, der skal initieres i fremtiden, skal
primært integreres i AAU’s rekreative arealer og
med fokus på det udendørs rum. Markante kunstværker og -projekter i det omgivende byrum vil
optimere universitetets synlighed og skabe mulighed for en visuel rød tråd og oplevelse af helhed og
fælles identitet på tværs af Campus Aalborg,
Esbjerg og København.
Samtidig kan ny kunst afhjælpe orienteringen med
nye spektakulære fokuspunkter eller ledetråde.
Endelig vil kunsten i det offentlige rum omkring
AAU’s bygninger være til glæde for alle de borgere,
der færdes i områderne omkring AAU campus.
I det følgende gennemgås de fire campusområder
i Aalborg, Esbjerg og København med øje for de
lokale udfordringer, muligheder og ønsker i forhold
til integration af ny kunst samt en kortfattet beskrivelse af den eksisterende kunst på stedet.
AAU AALBORG
AAU i Aalborg sætter sit særlige præg på Danmarks
fjerde største by. Ikke mindst med sine cirka 15.000
studerende, der udgør godt 10% af byens befolkning. Aalborg Universitet udbyder uddannelser og
forskning af høj kvalitet inden for naturvidenskab,

samfundsvidenskab, humaniora og ingeniør- og
sundhedsvidenskab. AAU er fordelt på to campusser: Søndertranders og City.
Campus Søndertranders
I Søndertranders ligger det oprindelige universitet
fra starten af 1970erne. Campus Søndertranders
er siden da knopskudt med flere byggerier. Senest
bygningen, der huser Institut for Kemi og Bioteknologi, indviet i 2014. De oprindelige bygninger,
Fibiger-komplekset, tegnet af Dall og Lindhardtsen,
er kendetegnet ved en ahierarkisk planløsning, der
voksede ud af ånden på det oprindelige universitetscenter.
Eksisterende kunst
På Campus Søndertranders findes størstedelen af
AAU’s eksisterende kunst. Den består af både maleri, grafik, skulptur og stedsspecifikke projekter.
Flere værker har ikonisk værdi for AAU. Ikke mindst
Stjerneporten af Hein Heinsen, Mogens Møller og
Stig Brøgger, som markerer indgangen til det oprindelige Fibiger-kompleks. For uddybende info om
samlingen henvises til bogen Kunsten og Aalborg
Universitet af Henning Jørgensen (2009).

Ny kunst – relevante placeringer
Fibigerkomplekset
Den ensartede bygningsmasse kan gøre campus
uoverskuelig at færdes i, ikke mindst for gæster og
nye studerende. Nye kunstprojekter kan oplagt føjes ind i planen som unikke nedslag eller ledetråde,
der vil gøre det lettere at orientere sig og finde vej.
Kunstprojektet kan endvidere forbinde de forskellige bygninger og samle et areal, der er vokset i de
seneste årtier.
Pladsrum
De mange mindre pladsrum, der ligger i forbindelse
med indgangene i komplekset, kunne gøres mere
attraktive og i højere grad fungere som stedmarkører gennem kunstnerisk intervention.
Kantine – interiør og eksteriør
Den store centrale kantine med faciliteter både inde
og ude kunne tillægges en ny dimension gennem
kunsten. Evt. i form af et greb, der formidler forbindelsen mellem ude og inde.

aau.dk / insitu.dk

Sportsarena
Det grønne område ved Kroghsstræde 3 er tænkt
som sportsarena, men er stort set ikke i brug.
Området trænger til et løft. Det er et af de eneste
grønne rum på campus og bør derfor udvikles
til et mere attraktivt rekreativt areal. Den mobile
kunstinstallation ”Campingkvinder” af Marit Benthe
Norheim har sin oprindelige boplads her. I øjeblikket er den dog flyttet til havnepartiet ved AAU Cph,
hvor den står placeret på ubestemt tid.
Busgaden og den videre forbindelse til byen
Busgaden er det centrale trafikstrøg på campus.
Et projekt på byplansniveau – i samarbejde med
Aalborg Kommune – kunne eventuelt sammenbinde
dette strøg med cykelruten til/fra byen. Der kunne
tages afsæt i projektet Sportsmil – en grøn cykelrute med oplevelses- og aktivitets-”lommer”, der skal
forbinde området omkring Gigantium med AAU og
det kommende Nyt Aalborg Universitetshospital.
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RELEVANTE PLACERINGER FOR NY KUNST_

City Campus
I City er campus koncentreret i området omkring
havnen, der med Utzon Center, Musikken Hus og
Nordkraft i dag er byens kulturelle kraftcenter. AAU
flyttede ind på adressen Rendsburggade 14 i sommeren 2014 i en bygning, der er navngivet Create.
Arkitekturen, tegnet af Henning Larsen, er åben, lys
og rummelig. AAU er også i Nordkraft og i Friis, de 3
bygninger ligger tæt på hinanden. Desuden har AAU
Strandvejen 12-14 til sine basisuddannelser (1.-2.
semester, primært TekNat). Hertil kommer et mindre antal andre adresser. Alle er private lejemål.
Der er pt. ingen kunst disse steder.
I Create er det oplagt at lade kunsten på stedet udfolde og forankre navnet ved at fungere som aktiv
medspiller i studie- og forskningsmiljøet, gerne
udfoldet i tværfaglige/tværæstetiske processer.
Også fordi gulvplanet i bygningen indgår som del af
byrummet. Relevante placeringer for kunst er:
Atriet/stueetagen
Det store indendørs atrium er lyst og rummeligt og
åbner sig mod omgivelserne udenfor. Det vil fremover fungere som et attraktivt rekreativt rum og
scene for både ophold og events. Kunsten på denne
placering kan oplagt understøtte atriet som et

aau.dk / insitu.dk

aau.dk / insitu.dk

mødested ved at skabe nye rammer om det sociale
rum, fx ved at operere i et krydsfelt mellem kunst
og inventar. Kunsten kan også tænkes installatorisk
med mulighed for at udnytte det store, åbne rum,
ligesom den kan forholde sig til vægfladerne i rummet eller det store vinduesparti, der ”går i sort”, når
mørket falder på.
Indre gårdrum og pladsrum
I lighed med atriet rummer både det indre gårdrum
og pladsrummet udenfor bygningen et stort potentiale som ramme om ophold og aktiviteter. Kunsten
kan være med til at understøtte dette – både som
et permanent element (oplagt med aktiverende/
brugerinvolverende elementer) og i form af midlertidige projekter. Dette kunne for pladsrummets vedkommende ske i samarbejde med omkringliggende
virksomheder samt ikke mindst Aalborg Kommune.
Auditorier og seminarrum
Creates auditorier og seminarrum har rå betonvægge, der kalder på noget visuelt signifikant. Kunsten
kan tilføre hvert enkelt rum en særegen stemning
og identitet, der kan bruges aktivt i fortællingerne
på stedet – fagligt såvel som socialt.
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AAU CPH
AAU flyttede ind i det forhenværende Nokia-domicil
i Københavns Sydhavn i 2012. AAU er lejere, mens
bygningerne ejes af PFA Pension. AAU Købehavn
har omkring 3.700 indskrevne studerende og næsten 600 ansatte samt 10 virksomheder med i alt
75 medarbejdere, som også er en integreret del af
campus.

Herudover er enkelte stedsspecifikke værker fulgt
med fra tiden som kontorhus. Det bør overvejes,
om nogle af disse værker med fordel kan flyttes til
andre lokationer på campus eller helt skiftes ud,
da deres indhold og udtryk ikke umiddelbart
harmonerer med AAU Cph’s miljø.

Campus er fordelt på fire bygninger som udgør i alt
ca. 45.000 m2. Derfor er det bl.a. et ønske, at kunsten skal skærpe sammenhængkraften på tværs i
området og på den måde indgå som et væsentligt
element i styrkelsen af kulturen. PFA Pension skal
inddrages som bygningsejer i det tilfælde, der
tænkes i fx facademæssige og/eller bygningseksterne kunstværker. Dette gælder også Københavns
Kommune.

Det bør overvejes, om
nogle af disse værker
med fordel kan flyttes
til andre lokationer på
campus eller helt skiftes
ud, da deres indhold
og udtryk ikke umiddelbart
harmonerer med
AAU CPH’S miljø_

Eksisterende kunst
Ved AAU’s indflytning i bygningerne blev ressourcerne brugt på at konvertere rum og indretning
til undervisningsbrug, mens kunsten ikke blev
prioriteret. Siden ansøgte man om lån af værker fra
Statens Kunstfond, og i dag rummer bygningerne
en række markante og velplacerede værker.

RELEVANTE PLACERINGER FOR NY KUNST_

Ny kunst – relevante placeringer
Udendørs arealer
Det udendørs areal kalder overordet på en opgradering, så campus i højere grad kan tilbyde attraktive
rekreative zoner for AAU’s studerende, ansatte
og øvrige brugere fra nærområdet. Områderne
omkring bygningerne er synlige fra indfaldsveje
og også fra vandsiden og kan derfor bruges aktivt
i synliggørelse og profilering af AAU. Ud over den
mobile installation ”Campingkvinderne” og en enkelt granitskulptur er der pt. ingen kunst i området.
Indgangspartiet
Den lange pompøse trappe mod hovedindgangen
signalerer distance og er på ingen måde i samklang
med de værdier, AAU bygger på og fortsat ønsker
at udleve. Et kunstprojekt kan give modspil til den
monumentale arkitektur og bringe AAU i øjenhøjde.

Broen
Broen, der forbinder de to hovedbygninger på campus, er et signifikant element i arkitekturen. Dens
ikoniske karakter kan bearbejdes og tvistes, så den
i højere grad spiller sammen med universitetsmiljøet. Oplagt gennem lyskunst, så dens arkitektoniske
signifikans vil slå igennem døgnet rundt.
Kantinen
Kantinens to modstillede vægpartier udgør en markant placering for kunst. Et kunstprojekt her har
stor signalværdi, da det er synligt/tilgængeligt for
stort set alle – ikke bare brugere af kantinen, men
også besøgende på kort ophold i receptionsområdet. Kunsten er endvidere synlig fra 1. sal og med
den rette belysning også fra vandsiden.
Det kan derfor med fordel overvejes at flytte de
to nuværende værker på stedet for dermed skabe
plads til ny stedsspecifik kunst.

aau.dk / insitu.dk
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AAU ESBJERG
AAU Esbjerg er en fusion af Teknikum Esbjerg og
AAU tilbage i 1995 og campus har i dag 110 ansatte
og ca. 700 studerende.
Campus er rent fysisk organiseret i tre bygninger:
Den centrale bygningsmasse med afsæt i det
oprindelige teknikum-byggeri fra 1965 (med
tilbygning i 80erne), bygning 2, opført i starten af
00’erne, der huser de studerende, og den nye laboratoriebygning, som er under opførelse i BYGSTregi (2015-16).

Der er lokalt et nedsat
forskønnelsesudvalg,
der udvikler på ideerne,
fremadrettet med
denne strategi som
styreredskab_

Omgivelserne er præget af den omkringliggende
parknatur. I bygningerne er der flere steder større
vues ud til det grønne. Forpladsen, der i dag er
domineret af parkering, skal på sigt omlægges
til rekreativt område i samarbejde med Esbjerg
Kommune og oplagt skabe nye forbindelser mellem
bygningerne og naturen. Kunsten kunne blive en
vigtig brik i det forestående arbejde.
Eksisterende kunst
AAUs samling i Esbjerg er domineret af en række
stedspecifikke skulpturer, skabt til AAU af lokale
kunstnere. Flere af disse skal flyttes til andre placeringer grundet ny brug af faciliteter og arealer. Der
er lokalt et nedsat forskønnelseudvalg, der udvikler
på ideerne, fremadrettet med denne strategi som
styreredskab.
Der opleves lokalt stor succes med skiftende kunst
af lokal kunstner. Et vægparti ved indgangen til
administrationen er reserveret til formålet. Dette
tiltag ønskes derfor bevaret. Man kan med fordel
overveje et skift i kunstnere og eventuelt højne kvaliteten af den viste kunst og ikke mindst relevansen
i forhold til fagligheden på stedet.

RELEVANTE PLACERINGER FOR NY KUNST_

Ny kunst – relevante placeringer
Hovedindgang/reception
Den omsiggribende skulpturgruppe, Tingstedet, skal
flyttes pga. den tiltagende trafik på stedet og eventuelt erstattes af et bedre egnet værk, som kan ”tage
imod” og præge ankomstsituationen i positiv retning.

Kunsten kan tænkes sammen med byrumsinventar,
den kan markere indgange samt sammenhænge
bygningerne imellem og formidle overgangen
mellem det urbane miljø og den omkringliggende
natur.

Ny laboratoriebygning
Den nye bygning tilføres automatisk integreret
kunst (jf. Statens Kunstcirkulære). BYGSTs konsulenter har udvalgt billedkunstner Camilla Rasborg
til opgaven.

Omkringliggende natur
Naturen er tæt på og skaber med sin tilstedeværelse en markant signatur for området. Kunst, tænkt
ind i det omfangsrige, grønne udenomsareal – evt.
i form af en skulpturpark – kunne tilføje en ekstra
dimension på stedet til glæde for AAU’s daglige
brugere, men også Esbjerggensere, turister og
andre besøgende.

Forplads/byrum
AAU’s forplads skal omlægges med kommunen
som samarbejdspartner. Parkeringsfaciliteter
flyttes, og der etableres en rambla og forskellige
opholdsfaciliteter til de studerende og andre,
som færdes i området. Den nuværende skulptur,
”Vækst”, skal flyttes, men forbliver i området. Det er
oplagt at inddrage en eller flere kunstnere i udviklingen af det nye byrum.

aau.dk / insitu.dk
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Den CO2-neutrale bygning, Green
Lighthouse, blev opført i forbindelse
med FNs klimatopmøde i 2009 og huser
nu faciliteter under Det Naturvidenskabelige Fakultet. Husets tre etager
er bygget op om et atrium, og her er
Henrik Mennés værk Green Lighthouse
Instrument installeret.
Den satellitlignende skulptur svæver
oppe under loftet og griber ud i rummet
med sine otte arme. Værket tager
afsæt i husets primære energikilde –
sollyset – som opsamles ved hjælp af
facadens mobile lameller. Ved at tænke
husets optimale udnyttelse af sollys
ind i værket forholder Henrik Menné sig
både til arkitekturen og til den naturvidenskabelige kontekst og tilfører det
bæredygtige eksperiment en ny, poetisk
dimension. Foto: Adam Mørk
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_30

KUNSTSTRATEGI 2015

Kunststrategien er afsættet for
realisering af kunstprojekter på AAU
med Kunstudvalget som initiativskabende og som koordinerende på
tværs af de fire campi_ I det forestående arbejde ligger en prioritering af
relevante placeringer samt udvælgelse
af konkrete projekter til realisering.
Skridtet herefter vil være at iværksætte
dialog og samarbejde med relevante
aktører og interessenter samt opstart
af fundraising, så den nødvendige
finansiering kan tilvejebringes_
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AF KUNSTSTRATEGI_

Organisering
Kunstudvalget skal varetage det videre arbejde
med implementeringen af strategien og skal i samarbejde med ledelsen fra det enkelte campus sikre,
at den overordnede strategi forankres lokalt i samarbejde med lokale kunstudvalg, hvor institutter og
campusledere skal være repræsenteret.
Forventeligt tilknyttes en kunstfaglig konsulent, der
kan kvalificere projekter og bistå udvalget i arbejdet
med fundraising, kunstnervalg og facilitering af
projekter.
Interessenter og samarbejdspartnere
Integreret kunst, som skal udføres i det offentlige
rum omkring AAU, skal iværksættes i tæt samarbejde mellem AAU og ejer eller kommune. På City
vil det endvidere være relevant at tage kontakt til
omkringliggende virksomheder vedr. det fælles
pladsrum.
I forbindelse med statsligt nybyggeri, vil det være
Bygningsstyrelsen, der varetager opgaven med at
integrere kunst. I den sammenhæng er det væsentligt, at en repræsentant fra AAU’s kunstudvalg sidder med i styregruppen, der varetager beslutninger
om kunst, så det sikres, at kunststrategien tages i
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betragtning i forhold til definition af opgaven, valg
af kunstner mm. I de tilfælde, hvor AAU tilflytter nye
bygninger som lejer, er det AAU selv, der varetager
og bekoster opgaven vedr. integreret kunst.
Alt afhængig af, hvilke partnere, der involveres på
den finansielle side, vil der være forskellige interessenter i forhold til fx valg af kunstnere, skitsegodkendelse etc. I det omfang den finansielle partner
eller fond betinger sin støtte med involvering i det
kunstfaglige og/eller udviklingsmæssige arbejde,
skal der tages højde for dette i handlingsplanen
for det konkrete projekt. I så fald vil der være tale
om etablering af et ad hoc-udvalg med deltagende
parter fra både AAU og fonden.
Fundraising
Midler til realisering af større kunstprojekter i AAU
forudsætter finansiering, der vil ligge uden for
AAU’s egen formåen. Men det er vigtigt at understrege, at der fra eksterne bidragsydere, fx fonde
(offentlige eller private) eller virksomheder, oftest
forventes en delvis medfinansiering fra ansøger for
at støtte. Kunststrategien skal virke som afsæt for
fundraising, og udfaldet af denne proces vil være
afgørende for prioriteringen af projekter.

SPEAKFEELPEAKTAS
SMARTMOVEJOYTOUC
LISTENCREATETHINKG
TRANSFOLOOKBLOWA
SENSE.CHANGETURNQ
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Der kan enten søges midler, inden der foreligger en
skitse fra en kunstner, eller efterfølgende. Sidstnævnte forudsætter, at midlerne til skitsehonorar
er til rådighed. En handlingsplan for fundraising
udarbejdes særskilt i samarbejde med IN SITU og
opdateres løbende.

Valg af kunstnere
Der kan i udvælgelsen af kunstnere til en konkret
opgave opereres med to tilgange: bestillingsopgaven, hvor en udvalgt kunstner bliver bedt om at udarbejde et skitseforslag eller skitsekonkurrencen,
hvor man beder flere kunstnere komme med et bud
på løsning af opgaven.
Sidstnævnte er en oplagt model til større projekter
med ditto økonomi. Hvad enten, der er tale om en
bestillingsopgave eller en skitsekonkurrence, skal
der formuleres et kunstprogram til den kunstner,
der skal udarbejde en skitse.

Kunstprogrammet opstiller konkrete rammer og
krav til det konkrete projekt. Herunder tegninger,
økonomi tidsplan etc. I det tilfælde, hvor der vil blive
tale om et tværfagligt samarbejdsprojekt mellem
kunstner og AAU eller andre relevante aktører tages
der højde for dette i proces og program.
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Brugerinvolvering og formidling
For at gøre kunsten på AAU tilgængelig og nærværende for brugerne, de studerende og de ansatte,
skal de inddrages i processen. Det kan ske ved at
udvikle et levende og informativt formidlingsmateriale – om relationen mellem den eksisterende
kunst og bygningerne og om de visioner, som tegner sig for det kommende projekt.

Formidling skal være let tilgængelig – fra klassiske
pjecer, tekst og billedinfo på nettet til QR-koder, Apps
og til andre tablets-baserede formater. I København
har Statens Kunstfond udstyret de udlånte værker
med QR-koder, der giver direkte adgang til fondens
formidlingstekst på nettet. Denne type formidling
kunne med fordel anvendes generelt på AAU, blandt
nye såvel som eksisterende værker. Formidlingen
kan også kobles aktivt på way finding – fx ved at lade
kunsten indgå som stedmarkører på oversigtskort.

Undervejs i den proces, der venter forude, er det
målsætningen løbende at informere nyhedsmedier
og presse om arbejdet med kunsten på AAU. Dels
for gennem medierne at engagere lokalmiljø og
brugere og give ejerskab til kunsten, dels for at
skabe opmærksomhed om ambitionerne i forhold til
potentielle samarbejdspartnere og/eller investorer.
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