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I invitasjonen til idekonkurransen understrekes anleggets mangfold av funksjoner
som aktivitets-, rekreasjons- og læringssenter.
Utsmykkingen skal ideelt sett inneholde et
helhetlig uttrykk for skole og fritid. I tillegg
gis stikkordene:

Kunnskap kropp vann
innsats utfoldelse glede

Vi har valgt å bygge vår utsmykkingside over et lekent, kjent og positivt ladet motiv,
kuleformen.

KYRRE ANDERSEN / LIV ANNE LUNDBERG tlf: 91325858 / 97121333

Motivet har bl.a til alle tider vært et symbol for helhet. I tillegg gir motivet svært rike
muligheter til assosiasjoner. I tilknytning til dette anlegget ønsker vi spesielt å skape assosiasjoner til begrep som sport og spill, lek og bobler i vann, kloder, teknologi, dynamikk,
aktivitet og våre begrep omkring bruk av kroppen.
Utformingen, material- og fargebruken kan bidra til å styre uttrykket i retning mot ønsket
assosiasjon, som f.eks ball, leketøy eller et mer teknologisk, eller matematisk uttrykk.
Vi ønsker også å appellere til fantasien ved bevisst bruk av størrelse og plassering.
Sett i sammenheng med trærne kan kuleformene oppfattes som overdimensjonerte
frukter, kongler eller gjenglemte baller etter et spill.

Fagereng skole i Tromsø

BLAD 9 x 3 m
Rustfritt stål og delvis malt polykarbonat

KYRRE ANDERSEN / LIV ANNE LUNDBERG tlf: 91325858 / 97121333

Lys, luft, natur, vær og vind og samspillet mellom ute og
inne er utgangspunkt for nybyggets arkitektoniske og
pedagogiske konsept, og det var ønsket en utsmykning
som understreket dette.
Bladet svever og virvler gjennom luftrommet inne i
skolens vestibyle.
Motivet og størrelsen er en parallell til overdrivelsen i
eventyr og sagn, der blant annet forrykking av størrelsesforhold er et av virkemidlene. Vi ønsker med dette og
appellere til barns fantasi og forestillingsevne.
Utsmykkingen består av tette, transparente og halvtransparente materialer som kombinert med sollys og / eller
kunstig lys danner lys og skygger i rommet.
Bladformen er utført med stilk og bladnerver som tegner
seg mot oppdelte flater som er bearbeidet i blanke og
mattere partier.

2006

Vindingstad skole

Gjøvik 2006

Utsmykning i utvendig trapperom.
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Figuren har sitt utspring i en
filmsekvens på 9 bilder av en gutt
som gjør en “ollie” på skateboard.
Bildene er materialisert fra 2D
“wireframe” og lagt i bevegelse
innover i det tredje planet. Skyggebilder blir projisert gjennom
trådfiguren til veggflaten fra 3
lyskastere i 3 ulike retninger.
Disse gir ulik planperspektiv av
bevegelsen. Prosessen er generert og utprøvd gjennom 3D
program.

Glassutsmykking av Oppegård kultur og aktivitetssenter: KOLBEN
Kolbotn - åpnet mars 2006

Vi har valgt laftet som motiv fordi vi mener at det er symbolmettet og assosiasjonsskapende. Det kan rette oppmerksomhet bl.a mot begrep som
natur og kultur, menneskers evne til å skape, rom og tid.
Hver tømmerstokks unike uttrykk kan leses som symbol på det enkelte
menneske, som fingeravtrykk eller portretter. Sammen kan konstruksjonen
av "portretter" representere mangfold og samhold.
Motivet kan assosieres med rom ved at det danner et hjørne av bygningskroppen, samtidig som det viser til menneskers behov for, og evne til å
skape rom og vilkår for sitt liv.
Det gamle og det nye, kontrasten mellom kulturhistorien og nåtiden representert ved vår tids uttrykk, materialer og produksjonsmetoder, kan symbolisere tid.
Videre vil motivet kunne gi assosiasjoner til kommunenavnet Oppegård,
kulturhistorien og naturressursene, her representert ved tømmeret. Motivets gigantiske størrelse er i slekt med overdrivelsen som er karakteristisk
for eventyr og sagn og kan dermed peke mot stedets "historieskatter".

KYRRE ANDERSEN / LIV ANNE LUNDBERG tlf: 91325858 / 97121333

Digitaltrykk i laminert glass
Høyde: 17,6 m
Bredde: 4,3 m
76,3 kvm

Administrasjonsbygget for Sysselmannen på Svalbard
1999

Utsmykking mot glassvegg
Et datamanipulert bilde som er etset i messingfolie,
oksydert og laminert mellom 3 lag glass.
Sjablonmessing og glass.
Høyde: 2200 mm
Bredde: 6700 mm
Dybde:
70 mm

Motivet er satt sammen for å danne et spill av
tette og gjennomhullete flater. Intensjonen med
sammenstillingen av materialer, teknikk og
motiv er primært å lede tankene mot begrep
som hardhet og sårbarhet, konservering og
forvitring, vern og teknologi.
Innenfor disse begrepene aner vi sammenstillinger og spenninger som vi synes er relevante i
forhold til Svalbards natur og kultur.
Veggen grenser mot den indre kjernen som
generelt har ruglete, diffusgjørende flateteksturer som trådglass, murpuss og treverk. Vi
ønsker å skape kontrast med en hardere, blankere og mer reflekterende flate. Veggen skal
både konkret og i overført betydning, referere
til og reflektere vindusflatene og omgivelsene
utenfor og bortenfor.

Detalj fra innsiden
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Detalj fra utsiden

STATLIG SPESIALPEDAGOGISK SENTER FOR HØRSELSHEMMEDE

Polykarbonatplater,
delvis transparente,
delvis malt med
ådringsteknikk.
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Konstruksjon i rustfritt stål
spent opp på wire
diagonalt i rommet

Heimdal 2001

Bisbegra bo og omsorgssenter

Lysskulpturen står plassert på adkomstplassen ved Bisbegra omsorgssenter i Kristiansand.
Skulpturen er 7 meter høy og består av 3 søyler i rustfritt
stål som bærer 108 helt like hjerteformete polykarbonatplater som vrir seg i forhold til hverandre oppover søylene.
3 lyskastere belyser platene fra undersiden. På avstand
oppleves skulpturen som transparent og oppløst mot bakgrunnen. Når en nærmer seg skulpturen, materialiserer
den seg i tettere volumer som danner 3 "vridde" former. De
halvtransparente polykarbonatformene fanger opp og
reflekterer skiftende lys og værforhold. I sollys og med
kveldsbelysning fremtrer skulpturen som spenstig og livfull,
og i gråvær får den et mer stillferdig uttrykk.
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Skulpturen er en videreutvikling av skulpturen på plassen
foran Håkons Hall til OL på Lillehammer 1994.

Modell 1:20

3D Tegning

Kristiansand 2004

HÅKONS HALL

LILLEHAMMER 1994

Lysskulptur/Light sculpture
Skifer, stål og polykarbonat/
Slate, steel and polycarbonate
Produksjonsår/Year 1993
Mål/Size 14 m

Fra: "Kunst vil finne sted"
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Før man kommer inn på plassen foran Håkons Hall
møter man en høyreist lysskulptur av Kyrre Andersen og
Liv Anne Lundberg.
Fra en kompakt base omgitt av enorme bruddsteiner
skyter det opp to rader med tynne, horisontale plastskiver
(polykarbonat).
Platene holdes på plass av rustfrie stålmaster. De
horisontale skivene er formet som en dråpe, som
varieres i posisjon slik at de i en ende danner en rett,
vertikal linje, mens de på motsatt side danner en jevn
bølgebevegelse.

Om dagen blir det et iskaldt og diffusert lys i det volum
som dannes av disse to søylene, mens de etter mørket er
falt på blir belyst med kraftige lyskastere. Effekten i
mørket er kanskje mer spektakulær, men også om dagen
fanges lys i skulpturen.
Ved sin enkle og elegante utnyttelse av regelmessige
skiver og jevnt bølgende linjer, har Andersen og
Lundberg skapt en skulptur som blir et symbol for nordlyset. Her er naturstein, stål og moderne fremstilt stoff fint
forenet i et feirende og lite bombastisk verk.
De massive bruddhellene er bevisst brukt til å vise
retning i skulpturens base i forhold til den vei folk skal gå.
Fra vei, parkeringsplass og til arena og seremoniplass.
Deres eneste dekor er rester etter borre og kilemerker,
altså spor etter arbeidsprosessen med å ta dem ut av
fjellet.
Utsmykkingsprogrammet for de XVII Olympiske Vinterleker 1994

SERENADE OF THE SEAS
2003

Centrum Sculpture
From The Art Collection:

KYRRE ANDERSEN and LIV ANNE LUNDBERG
(b. 1958 and 1960, Norwegian)

"Bow"

Stainless steel, lacquered and formed aluminum, mesh,
light and gobos.
Kyrre Andersen and Liv Anne Lundberg are a young
Norwegian married couple who work together. They
have been involved in numerous projects on several
cruise vessels, and have completed monumental commissions in Norway, including one of the main sculptures for the Norwegian Olympic Games at Lillehammer
in 1994.
Artists' statement:
"When making sculptures intended to energize a space,
it is natural for us to strive to express lightness and
airiness. We have worked with themes such as wind,
sound waves, cordless communication, etc. We aspire
to render visibly something that cannot be seen, but
which can be proven to exist. We often opt for a playful,
naive approach to the topic in the beginning, even
though the final result may come out differently .
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"In making the sculpture "Bow", we selected an optical
phenomenon as the theme, i.e. a rainbow. While a
rainbow is highly visible, it also signifies visions of
treasure, riches and good fortune. We can either play
with dreams or take them seriously."

Produksjon

Gobos

NAVIGATOR OF THE SEAS
2002

Vårt verk på Navigator of the Seas er lokalisert til samme sted som vår
forrige skipsutsmykking som var på Voyager of the Seas. (Båtene er like)
Rommet er en hall med fire innvendige heiser. Det har en diameter på ca
10m og går over 9 dekk. Høyt oppe i denne hallen er det formet en buet og
tiltet vegg med svak konisk form. Veggen er egentlig en del av det som i
geometrien kalles en avskåret skrå sylinder.
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I forrige utsmykking forholdt vi oss til veggen som et seil og plasserte en
transparent og skisseaktig "vindbølge" av stål et stykke foran den. Denne
gangen har vi arbeidet direkte på veggen, og dette har ført til store
utfordringer og mange omganger med intrikate utregninger. Vår ide til dette
verket var nemlig basert på et presist rutenett, et ornament som gjentas
mange ganger i høyden og bredden. De vannrette linjene skulle se
vannrette ut, men det viste seg at linjene i utfoldet tilstand egentlig var del
av en sinuskurve.
Kyrre hadde arbeidet en tid med ideen om repeterende ornamentikk i form
av små prøver der han etset ut mønstret i tynne messingplater slik at de ble
kniplingsaktig gjennomhullet. Deler av ornamentene ble bøyd utover og
innover slik at det oppstod et skjørt relieff. Etseteknikken skapte oksydfarger
på metallet, interferensbrytning.
Gjennom eksperimentering med forskjellige fargete bakgrunner bak
ornamentflaten, samt lyssetting, fant vi fram til interessante uttrykk. Komposisjonene ga assosiasjoner til et karts lengdegrader og breddegrader, hav
og kontinenter, og vi så muligheten til og bruke dette uttrykket på den buete
veggen ombord på Navigator of the Seas.
Vi ønsket at skipet her kunne sees som en metafor for livet, og at verket
skulle gi assosiasjoner til et kart man har foran seg i skipets fartsretning.
Noe av det essensielle var å få fram et presist linjespill som refererer til
kartets organisering samt et fargerikt og reflekterende uttrykk.
Andre virkemidler var å føye sammen det organiserte og det kaotiske, det
ugjennomtrengelige og det transparente, varmt og kaldt, det skjøre i det
harde, lys og skygger, refleksjon og absorbering.
For å forstørre den lille materialskissen opp til en størrelse på 6m x 10m
måtte vi gå over til andre teknikker og materialer.
Arbeidet ble utført i blankvalset stål som ble lakkert med ådringsteknikk, og
skåret ut i et brikkeornament. Stålet er montert foran et malt motiv på
veggen.

VOYAGER OF THE SEAS
1999
Main Centrum Sculpture
“VINDBØLGE”
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Rustfritt, perforert, slipt stål
Farget lys, B=10m, H=12m

