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Når Fritidsparken endelig åpner, kan
gjestene dukke etter kunst, eller finne
roen på en fargerik lekeøy.

F

or tiden er Skien Fritidspark full av arbeidende
menn. Det hamres, borres,
og ropes på portugisisk fra
stilaser. Bare det å finne inngangen kan være et problem i byggekaoset, men først må du beskytte
både ben og hode. Inne i Skienshallen står tekstilkunstner
Solveig Aalberg og keramikeren
Eirik Gjedrem på høyden og
beskuer arbeidene sine. Iført kjæledress, hjelm og vernesko, kan
de fort bli forvekslet med bygningsarbeiderne.
- Det er litt uvant å jobbe i slike
klær, men jeg liker det i grunnen
godt, sier Solveig Aalberg og smiler. Kunstnerne holder på å dekorere den åtte meter høye søylen
med glassmosaikk du kan speile
deg i. De 52 ovalene består av
750 000 glassmosaikker 16 forskjellige farger. Når du har gått
opp trappene på søylen, kan du
skli ned vannsklien.
- Jeg har aldri jobbet med dette
materialet før. Mosaikken ser ut
som non stop, og forandrer seg i
forhold til lyset, sier Solveig Aalberg. Materialene må tåle vann
og har blitt testet i laboratorier.
VANT KONKURRANSE
Kunstnerne har hatt utsmykkingen i tankene siden de vant den
lukkede konkurransen, for to år
siden. «Overraskelser, farger og
funderinger» er tittelen på kunstprosjektet, der Anne Stabell fra
Skien og Ingrid Lene Langedok
fra Notodden er konsulenter. De
er innom med jevne mellomrom
for å godkjenne arbeidet. Solveig
Aalberg er selv kunstnerisk konsulent i KORO (Kunst i offentlige
rom).
- Jeg jobber mye med å se rom,
sier hun. Den erfaringen får hun
også bruk for nå.
- Den største utfordringen er å
binde utsmykkingen sammen, sier
Eirik Gjedrem, fra Søgne. Ser du
deg rundt, er det rundinger som
preger rommet.
- Felles for oss er at vi gjerne
jobber med ovaler, forteller kunstnerne.
KUNST UNDER VANN
Verneombud Jørn Kristiansen
stikker innom for å kikke litt, og
er fornøyd med det han får se:
- Jeg tror det kommer til å bli

fint. Det lyser jo opp på sånne
plasser som dette.
Tekstilkunstneren og keramikerens mål er å vekke nysgjerrighet blant de badende gjestene, og
hva er vel mer gåtefullt enn kunst
under vann? Solveig Aalberg har
tegnet en u-båt, en månefisk og
en havhest som etterhvert vil
komme under vannflaten. Bare de
fargerike boblene over vannet vil
antyde det som skjuler seg i bassenget. Kulltegningene ble overført på fliser.
- Grunnen til at de er figurative,
er at folk fort skal kunne se hva
de forestiller. Du trenger bare å
dukke fort ned for å se, sier Aalberg. Å se hva fontenen som skal
settes opp like ved Gjedrems lekeøy forestiller, er ikke like enkelt.
- Arkitekten hadde tegnet inn
en delfin, men vi syntes ikke den
passet inn med resten av utsmykkingen, sier keramikeren. Nå har
han laget et abstrakt sjødyr som er
svært så rundt i kantene.
FARGESTERK ØY
Eirik Gjedrems fargesterke lekeøy er nesten ferdig. Nå pusser
han sementstøv av steinene, og
sterke farger kommer til syne.
- Jeg ble litt skuffet over at jeg
ikke hadde kommet lenger med
de steinene jeg hadde laget, men
nå må jeg lage flere, sier han.
- Noen syntes det lignet et norgeskart. Det kan nok stemme,
smiler han.
Egentlig skulle lekeøya vært
dekorert med steiner av porselen,
men det fungerte ikke. I stede
lagde han dem av lys steingodsleire. Ikke alt er like lett å forutse på
forhånd.
- Noe løses ved planlegging,
mens andre ting løses på stedet,
sier Aalberg. Hun hadde først
tenkt at fargen på søylen skulle
bli rødrosa, men praktiske hensyn gjorde at den ble blå. Det plager ikke kunstneren.
- Blått er en farge jeg liker å
jobbe med, og den passer godt inn
i resten av miljøet, understreker
kunstneren fra Asker. Når badehallen åpner i april, tar hun seg en
dukkert og beskuer sin egen fisk
under vann.
- Jeg gleder meg til å ta med
meg hele familien hit, smiler Aalberg.

LEKEØY: I Skien Fritidspark holder keramikeren Eirik Gjedrem på å lage en kunstig øy i bassenget. Øya er dekorert med

FAKTA
Skien Fritidspark og
Hjalmar Johansen videregående skole
KUNSTNERE: Liv Anne Lundeberg og Kyrre Andersen, Solveig Aalberg og Eirik Gjedrem,
Elise Storsveen, Ann-Kathrin Samuelsen, Wagle & Løvås, Ebba Bring, Hanne Øverland
m.fl.
AVSATT AV BYGGHERRE: 3 800 000 kroner
KUNSTNERISK
KONSULENT: Anne Stabell og Ingrid Lene Langedok
40455324

JOBB MED HJELM: Kunstnerne Eirik Gjedrem og Solveig Aalberg jobber med hjelm når de utsmykker badehallen i
Skien Fritidspark.
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HAVHEST: Dukker du under vann,
kan du hilse på denne lille skapningen, laget av Solveig Aalberg.

eggformede steiner, som står i kontrast til rommets rette linjer.
FOTO:BÅRD SPERRUD

KUL KUNST: Kunstnerparet Liv Anne Lundberg og Kyrre Andersen fra Kragerø har laget kulene utenfor Hjalmar
40455324
Johansen videregående skole. Den lille, gule kula er laget av elever ved elektromekanisk linje i Skien.

MÅNEFISK: Bare boblene vil antyde at det er noe mer å se på under vannflaten.
Fortsetter neste side

