Invitasjon til åpen pre-kvalifisering for kunstnere
Bærum kommune bygger Oksenøya senter, det første prosjektet der kommunen samlokaliserer
skole, barnehage og bo- og behandlingssenter i tre bygg som er fysisk bundet sammen.
Det inviteres til åpen prekvalifisering for innendørs kunstprosjekter. Formålet med prekvalifiseringen
er først og fremst å finne kandidater til to lukkete konkurranser, men også til direkte innkjøp av
eksisterende verk.
Det søkes etter kunstnere som har god forståelse for rom og for brukerne av anlegget. Vi ser for oss
at bruk av lys er interessant, men det er ingen betingelse.

Budsjett:
Søknadsfrist:

NOK 2 000 000,- til fordeling på 2-3 kunstprosjekter
1. mai 2020

>>> Les hele utlysningen i vedlagt pdf!
Mvh
Kyrre Andersen og Ellen Reksterberg
Kuratorer

INVITASJON TIL ÅPEN PRE-KVALIFISERING

Oksenøya senter
Bærum kommune bygger Oksenøya senter. Dette er det første og største prosjektet der kommunen
samlokaliserer skole, barnehage og bo- og behandlingssenter i tre separate bygg som er fysisk
bundet sammen under bakkenivå. De tre byggene og måten de forholder seg til hverandre på, gir
følelsen av et enhetlig kvartal. Hvert bygg har sin egen karakter, egen fasadeutforming og identitet,
men samtidig gir helheten et samlende uttrykk. Det sentrale torget i midten, med kafé og
uteservering, binder kvartalet sammen. Målet med utformingen av kvartalet er å gjøre Oksenøya
senter til et levende lokalmiljø hvor ulike brukere og naboer vil føle tilhørighet og samhold.
Det etableres en barneskole for 1000 elever, barnehage for 300 barn, og bo- og behandlingssentre
med 150 boenheter. I tillegg skal anlegget inneholde flerbrukshall og fotballbane, samt
nærmiljøanlegg. Flerbrukshall og parkering med fellesfunksjoner legges under bakken, slik at dekket
over disse kan benyttes som uteareal.
Prosjektet er kommunens første steg for å skape et nullutslippsamfunn på Fornebu. Oksenøya senter
vil bli et innovativt, energivennlig, miljøriktig og klimaklokt prosjekt. Prosjektet oppfyller alle krav
som et pilotprosjekt for FutureBuilt, og skal BREEAM-sertifiseres som «outstanding».
Formålet med prekvalifiseringen er først og fremst å finne kandidater til lukkete konkurranser, men
også til direkte innkjøp av eksisterende verk. Det søkes etter kunstnere som har god forståelse for
rom og brukerne av anlegget. Vi ser for oss at bruk av lys er interessant, men det er ingen betingelse.

Det blir 2 lukkete konkurranser om kunstprosjekter til følgende områder:
1. Vitenrommet
Vitenrommet er et sentralt blikkfang, godt synlig både utenfra og innenfra ved
hovedinngangen til barneskolen. Det er et rom i to etasjehøyder med store vindusflater.
Vitenrommet er skolens bibliotek. I rom- og funksjonsprogrammet er funksjonen beskrevet
slik: «Stille lesning, utlån av bøker, gruppearbeid, høytlesning, filmfremvisning, spill og
lyttekrok for en hel klasse».
2. Kaféen og et trapperom
Kaféen, senterets storstue, ligger på bakkeplan i bo- og behandlingssenteret, ved det sentrale
torget. Den store takterrassen over kaféen har to takoppbygde, gjennomgående lyssjakter
som gir ekstra dagslys til kaféen. Visuelt bindes terrassen og kaféen sammen gjennom
lyssjaktene.
Trapperommet ligger mellom kaféen og bo- og behandlingssenterets vestibyle, og går opp til
takterrassen. Det er godt synlig både innenfra og utenfra.
Vi ønsker at kunstprofilen i Oksenøya senter skal ha en identitetsskapende kraft, at den gir rom for
lekenhet, utforsking og nysgjerrighet og at kunsten utfordrer fantasien og tør å være modig og åpen
mot verden. Det kunstneriske uttrykket ønsker vi skal ha en fortellende kraft som kan engasjere
både barna og lokalsamfunnet de lever i.
Kunstbudsjettet:
Byggherre:
Arkitekt skole:
Arkitekt bo- og behandlingssenter og barnehage:
Landskapsarkitekt:

NOK 2 000 000,Bærum kommune
Arkitektgruppen Lille Frøen AS
Arkitema AS
Østengen og Bergo AS

Fremdriftsplan
Innlevering til prekvalifisering:
Innlevering til konkurranse:
Ferdigstillelse og montering av kunst:

1. mai 2020
1. september 2020
2. kvartal 2022

Materiale for innlevering
Én PDF-fil bestående av CV, bilder fra tidligere relevante prosjekter og en kort tekst på maks 1/2
A4- side som begrunner interessen for prosjektet. Den totale størrelsen på PDF-filen må ikke
overstige 5 MB. Merk både PDF-fil og e-post med:
Navn_ Prekvalifisering til Oksenøya senter
De inviterte kunstnere vil midtveis i arbeidet med konkurranseforslaget, bli invitert til en
førpresentasjon. Da er det mulig å komme med feedback og eventuelle korreksjoner.
Presentasjoner sendes til: oksenoya@kunstprosjekt.info
Med vennlig hilsen
Kyrre Andersen og Ellen Reksterberg
kuratorer

