
Utsmykkingsforslag Borge ungdomsskole

Utsmykningen vil hovedsaklig bestå av steiner funnet i nærområdet satt inn i en geometri.  Arbeidet er 
inspirert av oldtidens bruk av stein, men satt inn i en moderne sammenheng.  Det er stor steinindustri i 
området med et overskudd av tilgjengelig stein.  Steinene utvelges i forhold til egnet størrelse og uttrykk.  

Vi ser for oss et hovedarbeid som består av 6-8 steiner som blir plassert i en sirkel eller en femkantform. 
Hver stein er i dialog med et geometrisk element i tre eller annet materiale.  Det geometriske elementet er 
variasjoner over kvadratet og vil skape spenningsfelt i møte med steinens form.  

Vi ønsker å skape et lekent og nysgjerrig møte mellom en bygget geometri og en natrulig form.  Kan utt-
rykket som oppstår invitere til ulike møter og ukonvensjonelt samvær?  Bruk av naturelementer som stein 
kan gi elevne gjenkjennelse i forhold til egne naturopplevelser.

Det geometriske elementet lages i tre, med innslag av betong, og vil fungerer som en benk man kan ta i 
bruk.  Elementene utformes i forhold til Fibbonaci tallfølgen; 0,1,1,2,3,5,8,13...



Plassering av skulpturell gruppe:

Steinringen plasseres i øverste delen av konkurranseområdet, for å være tilgjengelig for elevene i frik-
varterene (se illustrasjonen på side 4).

Skulpturområdet har en ca diameter på 15 meter, senkes noe ned og dekkes med egnet materiale feks. 
elvegrus.  Avgrensning mot gresset kan tegnes med brostein/ teglstein/ små natursteiner.  De store 
steinene og geometriske elementene fundamenteres forsvarlig. 

Området utformes i forhold til stedets topografi.  Vi ser for oss at det plantes trær og busker i nærheten, 
som har kvaliteter som veksler med årstidene; kirsebærtrær som blomstrer om våren, Jasmin som dufter 
om sommeren, hvit eller rød Rogn om høsten, vintergrønt og rød Bøk om vinteren. 

Inspirasjon valg av steiner: 
Valg av steiner og hvordan de vil komponeres i en gruppe er inspirert av tankegangen i de Japanske 
hager. Ulike steiner representerer ulike temperamenter og steminger.  



Ukonvensjonelt samvær: dingle, mingle, slenge, strekke, skravle, henge, hvile, lese…

Inspirasjon valg av geometriske elementer:

Kvadrat: 
- De fire himmelretninger, de fire elementer (ild, luft, vann, jord).
- Menneskets arena, det handlende stedet.
- Stabilitet, å slå røtter.
Sirkel: 
- helheten, uressensen, alle tings bevegelse, mulighet, det evige
Femkanten:
- Assosieres med menneske; de fem elementene + ånd.
- Sansene.
- Pentagrammet; hemmer onde krefter, handling, energi, kommunikasjon, bevegelse.

Fibonnacitallføkgen:
- Opptrer på mangfoldige steder i nature.
- Forholdet mellom to påfølgende tall nærmer seg stadig mer til Det Gylne Snitt.



BUDSJETT

Produksjon geometriske elementer    200.000,-
Steiner        100.000,-
Planering av området og fundamentering   200.000,-
Montering       100.000,-
Administrative utgifter       50.000,-
Reise, opphold, diett                   50.000,-
Honorarer                  450.000,-
Frakt, Forsikring        70.000,-
Dokumentasjon                   20.000,-
Annet          60.000,-      
 
---------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                1.300.000,-

---------------------------------------------------------------------------------------

Eventuell replikk ved inngang nord. 


