








PROSJEKT // BW OFFSHORE/BERGESEN ga Kunstverket i oppdrag å komme med flere forslag til utsmykking av fire 
møterom. Med likt interiør på møterommene valgte vi å engasjere én kunstner til oppdraget. Kunstneren Christine Istad valgte 
ut fire forskjellige motiver som hadde en klar fargekontrast til hverandre samtidig som de hadde en fellesnevner. 

KUNSTNER // CHRISTINE ISTAD (foto) er utdannet ved Parsons School of Design i New York og på Westerdals 
Reklameskole. Hun har hatt en rekke separat- og kollektivutstillinger, blant annet flere på Henie Onstad Kunstsenter, 
og flere utsmykkingsoppdrag både i offentlig og privat regi. I Istads bilder registreres en opptatthet av lys, rom, bev-
egelse, perspektiv og relasjon mellom fargene. Alle motivene er basert på analogt fotografi som ikke redigeres, eller 
på annen måte bearbeides i etterkant.



PROSJEKT // DSB, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap ga Kunstverket i oppdrag å komme med forslag 
til utsmykking av en sentral heissjakt i hovedatriet. Arbeidet skulle både oppleves på avstand som et helhetlig verk, og 
også fungere på nært hold i sosiale soner. I tillegg var det en utfordring for kunstnerne visuelt ”å løse opp” det domi-
nerende arkitektoniske elementet midt i rommet. Harald Fenns løsning av oppgaven ble foretrukket. Arbeidet ble utført 
med airbrush på tre av heissjaktens 17m høye sider.

KUNSTNER // HARALD FENN (maleri) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunst- 
akademi. Han har hatt en rekke separat- og kollektivutstillinger, og er innkjøpt av de fremste institusjoner og kunstsam-
linger i Norge. Blant annet Museet for Samtidskunst, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst og Norsk Kulturråd. 
Han har hatt flere utsmykkingsoppdrag både i offentlig og privat regi. I Fenns arbeider skapes en egen spenning i 
billedflaten mellom det forestillende og det abstraherte, og de opererer i spenningsfeltet mellom natur og kultur, flate 
og dybde, det fokuserte og det ufokuserte. 



PROSJEKT // RCCL, Royal Caribbean Cruise Lines bestilte gjennom Kunstverket hovedutsmykkingen til ”Liberty of the Seas”, 
vedens største cruise skip. Kunstneren Miguel Chevalier og designeren Arik Levy ble engasjert til dette oppdraget. Verkene be-
stod av skulpturer i Corian som ble projisert med virtuelle ”verdener”. Flere av installasjonene var interaktive med sensorer, slik at 
publikum kunne påvirke verkenes bevegelser. Installasjonene skapte en kontinuerlig strøm av spektakulære opplevelser.

KUNSTNERE // MIGUEL CHEVALIER er en av pionerene innenfor ”new media” og feltet virtuell kunst. Han er utdannet ved 
Ecole de Beaux Art de Paris, og har i tillegg til kunstutdannelsen studert industridesign og arkeologi. Disse fagfeltene har 
hatt innflytelse på hans kunstneriske uttrykk, som kan karakteriseres som en søken etter nye visuelle uttrykksmidler ved 
hjelp av avansert teknologi. Chevalier har hatt utallige separat- og kollektivutstillinger verden over.

ARIK LEVY  er en verdenskjent designer, kunstner, fotograf og filmskaper. Han er utdannet ved “Art Center Europe” i Sveits 
på linjen for Industri- og grafisk design. Levys ferdigheter spenner over mange kunstneriske felt, og hans arbeider kan sees 
i prestisjetunge gallerier og museer verden over. 



PROSJEKT // GJENSIDIGE FORSIKRING rehabiliterte sine lokaler og ønsket å oppgradere den kunstneriske utsmykkingen 
i sentrale deler av bygget, blant annet i inngangspartiet. De ønsket oppgaven utført av etablerte og velrenommerte kunst-
nere for å underbygge deres nøkkelverdier trygghet og seriøsitet. 

KUNSTNERE // INGER SITTER (maleri) er en av Norges mest anerkjente kunstnere, utdannet ved Statens Kunstakademi 
og Institut Supèrieur des Beaux-Arts i Antwerpen. Sitter er innkjøpt av alle de fremste institusjoner i Skandinavia. Hun var 
professor ved Statens Kunstakademi i perioden 1981-84, og ble utnevnt til Ridder av 1. Klasse av St.Olavs orden i 1998. Sitter 
har et helt eget malerisk uttrykk, der organiske former og landskaper ofte får tjene som utgangspunkt for hennes lyriske 
og meget ekspressive abstraksjoner.

ØRNULF OPDAHL (maleri) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Opdahl 
er innkjøpt av de fremste institusjonene i Norge. Han var professor ved Statens Kunstakademi i perioden 1985–92. Opdahls 
malerier karakteriseres av røff tekstur, kompleks palett og eksemplarisk håndverk og teknikk.



PROSJEKT // PFIZER skulle lage en pilot til et nybygg. Et pilotprosjekt gjennomføres ved at utvalgte kunstnere smyk-
ker ut et mindre lokale for å se hvordan det vil kunne fungere i et planlagt større prosjekt. I denne piloten fikk Harald 
Fenn i oppdrag å lage en serie malerier til møterommene. Oppdragsgiver ønsket en moderne og dynamisk profil som 
ga inspirasjon til omgivelsene.

KUNSTNER // HARALD FENN (maleri) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunst- 
akademi. Han har hatt en rekke separat- og kollektivutstillinger, og er innkjøpt av de fremste institusjoner og kunstsam-
linger i Norge. Blant annet Museet for Samtidskunst, Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst og Norsk Kulturråd. 
Han har hatt flere utsmykkingsoppdrag både i offentlig og privat regi. Fenn opererer i et dualistisk spenn – mellom det 
skarpe og slørete, det mekaniske og organiske, natur og kultur – alt plassert i en pendlende bevegelse mellom strikt 
orden og oppløsende kaos.



PROSJEKT // REGJERINGSKVARTALET. Regjeringskvartalet er de senere årene delvis rehabilitert, og i den anledning 
har man gått til innkjøp av en rekke kunstverk. Ut i fra ønsket profil og i samspill med interiøret falt falt blant annet valget 
på maleri av Ørnulf Opdahl i inngangspartiet og skulpturer av Terje Roalkvam i den interne trappen.

ØRNULF OPDAHL (maleri) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Opdahl 
er innkjøpt av alle de viktigste institusjonene Norge. Han var professor ved Statens Kunstakademi i perioden 1985–92.

TERJE ROALKVAM (skulptur) er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskolen i Oslo og Akademii Sztuk 
Pieknych i Warszawa. Han har hatt mange separat- og kollektivutstillinger i inn- og utland, og er innkjøpt av en rekke 
institusjoner i inn- og utland.



• Prosjektanalyse / befaring / rådgiving

• Utarbeidelse av forslag innenfor ønsket Uttrykk og gitt bUdsjett

• Utarbeidelse av kontrakter med involverte Parter

• dialog med kUnstnere og Underleverandører 

• teknisk gjennomføring av Prosjekt

• montering / ferdigstillelse

• koordinering av Prosjekt i samarbeid med oPPdragsgiver, 

   byggherre og arkitekt



kunstnerisk utsmykking kan bidra til å skape et signalbygg som reflekterer og 

underbygger selskapets kultur og verdi utad. ved å skape synlighet og iden-

titet vil kunsten være både en inspirasjons- og miljøskapende faktor internt og 

en katalysator for ekstern relasjonsbygging. et signalbygg med en profesjonell 

utsmykking kan også gi omtale og anerkjennelse, øke attraktiviteten og gi 

merverdi for bygget. 

å skape et signalbygg fordrer en helhetlig og unik utsmykking utført av en pro-

fesjonell kunstfaglig rådgiver. det er en fordel å starte planleggingen av kunst-

nerisk utsmykking tidlig i prosessen. da vil man kunne se og kartlegge mulighet-

er for kunstnerisk utsmykking integrert og delvis integrert i bygningsmassen, og 

dermed skape synergi i byggeprosjektet.



I SITUASJONER DER BEDRIFTER HAR EN EKSISTERENDE 

KUNSTSAMLING TAR KUNSTVERKET OPPDRAG På TIMEBASIS. 

DOKUMENTASJON, VERDIVURDERING, MONTERING, 

REINRAMMING OG NY PLASSERING AV 

EKSISTERENDE VERK GJØRES.  

Pris Pr. time: kr. 650 + mva   




