Visualisering og vurdering af
placering af Telemuren syd
for Arena Aabenraa
BAGGRUND

Telemuren er skabt til Aabenraa by for næsten 25 år
siden, af den internationalt anerkendte kunstner, Ulla Viotti. Ideen med Telemuren var at den skulle være en del
af byens liv.
Dens tilblivelse er også fortællingen om to meget kunstbevidste sønderjyske virksomheder. Det daværende Tele
Sønderjylland, der finansierede Telemuren og det nu
internationalt kendte teglværk Petersen Tegl, der producerede værket. Med Telemuren begyndte et frugtbart
samarbejde mellem Petersen Tegl og mange kendte
kunstnere.
Telemuren er 45 meter lang, 1,80 m høj og det svungne
forløb betyder en bredde på ca. 4,5 meter.

PLACERING 2
- Syd for Arena Aabenraa
•

Omfang: Telemuren kan placeres i sammenhæng med Campusramblaforløbet syd om Arena Aabenraa.

•

Kontekst - Landskab: Der er stor kontrast mellem det flade
udstrakte landkab syd for arenaen og telemuren. Der er behov
for en landskablig bearbejdning - i form af niveauer, for at skabe sammenhæng.

•

Kontekst - materiale: Telemuren vil med denne placering være
trukket ud af bykontektsen. Materialemæssigt kan de røde
teglsten imidlertid fungerer i sammenhæng med Arena Aabenraas brunlige nuancer.

•

Beliggenhed: Central placering i Aktiv Campus, og kan indgå
som en del af CampusRambla.

•

Form: Telemurens svungne forløb og bløde formsprog kan danne grundlag for CampusRamblaens forløb og den landskabelig
bearbejdning.

•

Miljø: Telemuren vil introducere læ, ly og ophold langs Ramblaen.

•

Trafik og sikkerhed: Denne placering af Telemuren vil have
begrænsede konsekvenser for trafikken, da det kun vil omfatte
bløde trafikanter.

•

Anvendelse: Telemuren vil med denne placering blive brugt aktivt den vil blive: lænet op ad, kravlet på, siddet på osv. dette
er et vigtgt hensyn ved placering - den vil blive brugt og slidt.
Ramblaen kan kan løbe på begge sider af Telemuren.

KONKLUSION
•

Placering i ikke bymæssig kontekst er en udfordring - stor kontrast mellem landskab og Telemuren.

•

Ved at sammentænke Telemuren med Ramblaen syd om Arena
Aabenraa, kan der skabes gode betingelser for begge projekter, men det vil lægge nogle restiktioner på Ramblaens udtryk
og materialer.

•

Telemuren kan blive en spændede tilføjelse til Ramblaen, men
med denne placering følger også øget benyttelse og deraf slid.
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