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Tilvejebringelse af kunst i DNU sker for en stor del igennem
genanvendelse af kunstsamlingen fra de eksisterende hospitaler.
Derudover arbejdes der på at få ny kunst ind i hospitalet, for at
tilgodese ’find frem-strategi’ og muligheden for at møde et
patientvenligt hospital.
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Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) står overfor at
gennemføre et udsmykningsprojekt i:


Arkader (hovedfærdselsårer og venteområder i områderne
N1, N2, S2, S4) og



Gallerier (ankomst, udgangs- og venteområder).

Arkader og gallerier er de farvemarkerede områder i nedenstående
illustration.
Som vigtig del af DNUs kunststrategi og ’Finde frem-strategi’ – skal de kunstneriske
udsmykninger/ stedspecifikke værker, sammen med flere andre tiltag - give en række
primære offentlige rum karakter og derved hjælpe patienter og pårørende til lettere at
finde vej. Arkader og gallerier er sådanne hovedfærdselsårer/ primære offentlige rum.

Illustration over arkader og gallerier i DNU-projektet

De stedspecifikke værker, der skal findes med projektkonkurrencen, vil kunne bidrage til
at gøre det rart og imødekommende at gøre ophold i de større ventearealer, der er en del
af arkaderne og gallerierne. (Med stedspecifikt værk menes kunst, der er tilpasset den
bestemte lokalitets rum, flader og dimensioner – så stedet bliver ét med værket).

Konkurrencevilkår
Der udskrives en projektkonkurrence om udsmykning af arkader og gallerier i DNUprojektet. Konkurrenceperioden er planlagt til at løbe 3 måneder. Det forventes at
kåringen af vinderprojekterne vil ske ca. 1. maj 2013. Der bliver til konkurrencen
prækvalificeret 8 kunstnere. Konkurrencens 8 deltagere skal give et skitseforslag til
kunstopgaver på følgende to lokaliteter: Arkade og galleri.
Det er målet at kåre 4 vinderprojekter. Vinderprojekterne vil skulle udføres og integreres i
byggeriet i tæt samarbejde med Projektafdelingen DNU og Rådgivergruppen DNU.
Integrationen af den stedspecifikke kunst skal udføres over perioder af varierende
intensitet frem til projektets afslutning i 2018.
På baggrund af hospitalets historie, mål og visioner knytter en række temaer sig til stedet.
I relation til dette forventes det, at de stedspecifikke værker forholder sig til ét eller flere
af følgende temaer:
o

Helbrede, lindre og trøste

o

Forskning og læring

o

Celle, krop og eksistens

Økonomi for udførelse af kunstværket
Hver af de stedspecifikke værker til arkade skal kunne udføres og opstilles inden for en
samlet beløbsramme på 2.250.000 kr.
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Hver af de stedspecifikke værker til galleri skal kunne udføres inden for en samlet
beløbsramme på 1.000.000 kr.
Inden for disse rammer skal alle udgifter til materialer, udførelse, fundering, opstilling,
transport mv. indgå. Hvert af de fire projekter honoreres endvidere med 500.000 kr., som
udbetales i rater i takt med løsning af opgaven. Der skal afsættes mindst 15 % til
uforudsete udgifter. Sammen med de kunstneriske forslag til lokaliteterne hhv. arkade og
galleri skal der afleveres et budget, udarbejdet på grundlag af bindende tilbud.
Honorar
Hvert af de 8 skitseprojekter tildeles honorar på 85.000 kr. De 50.000 kr. udbetales når
DNU har fået tilsagn om deltagelse, medens de sidste 35.000 kr. udbetales ved forslagets
aflevering.

Betingelser for deltagelse
Udbuddet gennemføres som en annoncering efter tilbudslovens regler. Det er blevet
vurderet, at udsmykningen er en tjenesteydelse og er omfattet af udbudspligten efter
tilbudsloven.
Prækvalifikationen vil blive foretaget ud fra en vurdering af tilbudsgivers egnethed til at
levere kunstnerisk udsmykning. Vurderingen foretages i forhold til nedenstående
udvælgelseskriterier.

Indkøbet vil blive tildelt på baggrund af i hvor høj grad forslaget opfylder følgende:
Udvælgelseskriterier (til brug for prækvalifikation)
Ansøgers kunstfaglige formåen:


Referenceliste med relevante gennemførte opgaver gennem de seneste 5 år inden
for kunstfaglige projekter, udbud og kontraktindgåelse skal vedlægges
anmodningen om prækvalifikation. Der vil blive lagt vægt på erfaring med større
udsmykningsopgaver.

Tildelingskriterier (til brug for bedømmelse af konkurrencedeltagernes forslag)


Et tilbud i form af et stedspecifikt værk af høj kunstnerisk kvalitet.



Et tilbud i form af et stedspecifikt værk, der udviser forståelse for hospitalets vilkår såsom at:
tage hensyn til de kommende brugere af stedet; patienter, pårørende og medarbejdere.



Et tilbud i form af et stedspecifikt værk, der tager hensyn til rummenes funktionalitet, særligt
med hensyn til behovet for rengøring, hygiejne, færdsel, belysning og anden fast inventar,
der skal placeres i rummene.



Et tilbud i form af et stedspecifikt værk, der har en varig karakter og bliver udført i solide
materialer, der kræver et minimum af vedligeholdelse, og som er modstandsdygtigt overfor
det naturlige slid, som der vil være på et hospital.



Et tilbud i form af et stedspecifikt værk, der forholder sig til ét eller flere af følgende temaer:
o

Helbrede, lindre og trøste

o

Forskning og læring

o

Celle, krop og eksistens
Side 3

Dommerkomité
En dommerkomité skal vurdere de 8 skitseforslag i projektkonkurrencen. Mindst 2
uafhængige fagdommere med kunstfaglig ekspertise udvælges til komitéen. Uafhængig
betyder i denne sammenhæng, at fagdommerne ikke har igangværende eller nært
forestående rådgivningsopgaver for bygherren, og fagdommerne må ikke tidligere have
udført bedømmelsesopgaver for DNU.
De øvrige medlemmer af dommerkomitéen er: Projektdirektør for DNU: Frank Skriver
Mikkelsen, Chefsygeplejerske, Aarhus Universitetshospital: Vibeke Poulsby Krøll, Arkitekt,
DNU rådgiverkonsortium: Lars Juel Thiis og Kunstner: Nils Erik Gjerdevik. Sekretær for
gruppen er Kunstkurator for DNU Lene Laigaard Andersen.
Dommerkomitéen er valgt på baggrund af hvert enkelt medlems forståelse for kunstnerisk
arbejdspraksis, værkforståelse, internationalt udsyn og viden om hospitalet.
Dommerpanelet er således bredt sammensat af: Personer der nyder kunstnerisk respekt
blandt fagfæller, personer med praksiskendskab til hospitalet samt personer med
projekterings- og konkurrenceerfaringer. Dommerkomitéen skal producere en
dommerbetænkning, som offentliggøres inden 2 måneder efter at komitéen har fundet en
afgørelse. Dommerkomitéen kan vælge ikke at udpege konkurrenceforslag til udførelse.
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