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Arbeidsmetodene anvendt av kunstner Birthe Marie Løveid i prosjekt Møteplass – Torvbyen
(Fredrikstad)
Torvbyen som er en del av Steen & Strøm –konsernet, har flere ganger vunnet årets utmerkelse i kjeden.
Det bygges nå ut og alliansearbeidet med ØKS ble knyttet oppå mot dette for å styrke Torvbyen som
Østfolds største møteplass. Dette er en beskrivelse av kunstnerens metoder og arbeidsredskap. Se i tilleg
bildevedlegg.

PP-presentasjoner for å nå store grupper ansatte, men også som ”skissebok” i møtesammenheng:
Presentasjon for styret i Torvbyen i forkant av prosjektet
Presentasjon av meg som kunstner på kick-off for alle ansatte
Presentasjon av idèutviklingsarbeid under øktene første dag på Senterskolen (brukte her et redskap,
Senterskolen som allerede var innarbeidet i organisasjonen for å nå flest mulig av 400 ansatte)
Møte med interiørarkitekt
Presentasjon av idèutviklingen underveis i arbeidet under øktene andre dag på Senterskolen
Møte med arbeidsgruppen
Møte med potensielle produsenter
Møte med IA
Det er kommet inn mange flott idèer.
Vi har gått gjennom dem og satt opp så mange fellesnevnere vi kunne finne:
gjenkjennelse
pause
intimitet
veiviser
lyd
lys
WOW-effekt
Vi identifiserte 3 temaer/områder som vi ønsker å gå videre med:
LOGOEN:
Bygge en stor installasjon av logoen som en del av inngangspartiet.
Lage flere mindre elementer som benker som kan plasseres rundt om på naturlige plasser i
Torvbyen.

Gjenkjennelse – Pause – Intimitet – Veiviser - WOW-

effekt

BILLEDKAVALKADE:
Fotografere alle ansatte i helfigur.
Vise bildene på skjerm ett og ett i ”flow” . Hver butikk kan bruke dubletter av bildene på
sine ansatte som de ønsker det.
Gjenkjennelse – Intimitet – Veiviser – Lys - WOW-effekt
HJERTELYD:
Inne i installasjonen i inngangspartiet.

Gjenkjennelse – Pause – Intimitet – Lyd - WOW-effekt


    
   

Øra Industripark (ØIP) var tidlig ute med å melde interesse for en allianse. Kunstner har vært Laila
Kongevold med assistent Kristin Romberg. Mandatet for alliansen HYDROGENFABRIKKEN var å
utrede forutsetningene for å utvikle og drifte et nasjonalt kunstsenter på ØIP's område mot Vaterland og
Gamlebyen Fredrikstad. Et gjerde som skiller en stor park med skulpturer fra boligene på Vaterland skal
flyttes bak hydrogenfabrikken i flg. planene, slik at et stort rekreasjonsområde åpnes for
publikum.Samarbeidet er unikt i sin kategori fordi bedriften her ønsket kunstnerisk kompetanse for å
prosjektere bruken av en gammel verneverdig industribygning for at det kan driftes som en kunsthall. Dvs
at brukergruppene får direkte påvirkning på utvikling av bygningene slik at verksteder, felles
produksjonslokaler etc. kan bli mest mulig hensiktsmessige og til en pris overkommelig for forskjellige
kunstnere/kulturelle næringsgrupper. Kunsthallen er tenkt som en flerbrukshall med verksteder og vil
dekke et behov på Østlandsområdet for sjangeroverskridende produksjonshall som kan romme alt fra
billedkunst, film, musikk til dans og publikumsfasiliteter.
Kunstnerne utviklet en webside som kommunikasjons og utredningsverktøy som på kort tid ble et
effektivt redskap for å innhente et stort materiale av erfaringer og kontakter. Se linken:
www.oipkunst.wordpress.com. Gjennom prosessen drev kunstnernes kompetanse og kontaktflate
prosjektet framover slik at perspektivene på mulighetene raskt ble utvidet og de fikk på kort tid innhentet
viktige erfaringer for og ideer som ga prosjektet en ny dimensjon i det Hydrogenfabrikken nå kan bli et
sentralt element i en hel bydels utvikling og gi rom for en kulturbasert næringsklynge.

Fra
invitasjonsprospekt til kunstnere og kulturaktører fra prosjektet. Se ellers websiden for mer info:
www.Oipkunst.wordpress.com

Forprosjekt og symposium:
For å få erfaringer og interesse nok til å kunne sette i gang de første 3 prosjektene, ble det gjennomført en
pilot i samarbeid med FREVAR og billedkunstner Siw Amina Bech. Oppgaven var å utvikle ideer rundt

problemstillingen: Hvordan få Fredrikstad befolkning til å forstå betydningen av å beskytte byens
vannkilde, 2. Dam.
Resultatet av prosjektet ble lagt fram på et nordisk symposium som ØKS arrangerte i juni 2008 for å hente
inn erfaringer rundt slike allianseprosjekter og starte en grundig diskusjon blant kunstnere og
næringslivsledere om slike prosjekter. Se brosjyren: Symposium 2008
Forskning:
I tilknytning til de tre prosjektene 2008/2009 vil høgskolelektor
Bente Støa i tilknytning til et forskningsprosjekt knyttet opp mot Høgskolen i Telemark og Universitetet i
Bergen, gjennomføre en studie som tar utgangspunkt i kunstnerens ståsted. Hvordan ser kunstnerne på sin
rolle i allianseprosjektene og hvilken påvirkning har prosjektene på deres senere kunstneriske virke.
Pågående prosjekter:
KIA – Kunstnerisk interaksjon i Arbeidslivet
Høsten 2009 forbereder ØKS med sine samarbeidspartnere til sammen 22 nordiske prosjekter.
ØKS har ansvaret for 6 nye allianser, en so skal være av lang varighet og gå over ca. ett år.
I en av alliansene vil vi prøve å får til en utveksling av kunstnere mellom de tre landene og
Vi bestreber oss også på at alliansens kunstnere også får en assistent fra et av de andre landene.
Vi vil opprette en kunstnerpool – en webside som et redskap for alliansenes kunstnere i de tre landene i
tillegg til felles skoleringsopplegg, workshops og seminarer.
Tillt i Göteborg som altså har nesten 9 års erfaringer med å gjennomføre slike allianser, har tatt på seg
hovedansvaret for vårt felles skoleringsprogram. På den måten kan vi sikre at vi alle kan dra nytte av
deres grundige arbeid og erfaringer og heve skoleringen opp på et høyere felles nivå.

Fra

søknaden:



