Bilag 1 - Beskrivelse af kunstskitser

NØRREPORTKVARTERET SOM KUNSTDESTINATION

- værker af unge danske samtidskunstnere

I 2014 vedtog et enigt byråd ‘Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa’. Udviklingsplanen er en
ambitiøs plan, der skitserer byens udvikling frem mod købstadsjubilæet i 2035, med visionen om
at være en levende og attraktiv hovedby, der favner både fortiden, nutiden og fremtiden.
Udviklingsplanen indeholder forskellige projekter, der alle er med til at løfte og udvikle byen. Et af
projekterne er omdannelsen af den nordlige del af bymidten, herunder en del af gågaden samt
de omkringliggende arealer og parkeringspladser. I arbejdet med omdannelsen har området, der
også kaldes Nørreportkvarteret, fået en ny og særegen identitet med fokus på kvalitet, kreativitet
og oplevelser.
Nørreportkvarteret har i store træk bibeholdt middelalderbyens struktur med den lange handelsgade og smalle passager. Passagerne er karakteristiske for Aabenraa og medvirkende til at skabe
stedsidentitet og giver samtidig mulighed for at gå på opdagelse i byen. Flere af passagerne fremstår imidlertid nedslidte og inviterer ikke til gennemgang. Som et led i omdannelsen og opgraderingen af passagerne er der udarbejdet en kunststrategi, der blandt andet peger på, at kunstværker
kan være med til at understrege kvarterets identitet. Samtidig opgraderes passagerne opgraderes,
og forbindelsen mellem den historiske bykerne og de omkringliggende arealer og området løftes.
Kunstpassagerne skal bidrage til at trække besøgende til området og give dem en oplevelse, de
ellers ikke ville have fået.
Med projektet ønskes der udført permanente offentlige kunstværker af unge danske samtidskunstnere placeret i Nørreportkvarterets passager. Ved at pege på den unge kunst skues der ind i fremtiden, samtidig med at borgere og besøgende får en unik mulighed for at opleve kunstnere af høj
kvalitet, hvoraf flere endnu ikke har store permanente værker offentligt tilgængeligt andre steder i
landet. At valget er faldet på unge kunstnere ses som værende visionært ligesom det for de unge
kunstnere med en offentlig udsmykning i stor skala er en vigtig milepæl på et formende tidspunkt i
deres karriere. De udvalgte kunstnere arbejder i forskellige materialer og medier, der sikrer varierede oplevelser og medvirker til, at hver af passagerne får et personligt udtryk.
Der arbejdes med kunstværker i syv af passagerne i Nørreportkvarteret, dog er der på nuværende
tidspunkt kun udpeget seks kunstnere. Den syvende kunstner udpeges i samarbejde med Billedkunstrådet og bydelsambassadørerne i løbet af vinteren 2022. Grunden til at den syvende kunstner endnu ikke er udpeget, er blandt andet, at det har været nødvendigt at afvente nedrivningen af
ejendommene på projektområdet for at få et billede af gavlen i passagen, ligesom Byrumsforbindelsen (passage 11) først skal fastlægges for at kunstneren kan få rammerne for projektet.
Opførelsen af værkerne er alle afhængige af ejendomsejerens accept og der kan derfor forekomme ændringer til projektet i takt med at værkerne detaljeres og ejerne skal give endelig accept.
Det forventes at værkerne kan realiseres i løbet af 2022.
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Passage 1 - Oskar Koliander

Det er en undersøgelse af nye syntetiske materialer, herunder aluminium, kulfiber, elektronik med
mere, der ligger til grund for Oskar Kolianders (f. 1986) praksis. Til Nørreportkvarterets passage 1,
Rebekkagang, har Oskar Koliander skabt et kombineret lysværk og skulptur med udgangspunkt
i de oversvømmelser, der historisk har præget bunden af passagen ved Madevej samt både den
bibelske og lokale Rebekka, der har lagt navn til passagen.
Værket, Strømmen, har fået sit navn, dels fordi værket minder om et vandløb men også i reference til den elektricitet, som løber gennem værket, samt passagens aktivitet med en strøm af mennesker, der bevæger sig til og fra byen. Skulpturen forbinder gågaden med byudviklingsområdet
ved Kilen og det kommende museum, og bidrager med belysning i passagen. I Strømmen bevæger vandet sig over vores hoveder – om dagen skinnende som en makrel, og om natten som et
vandløb i bevægelse i blå nuancer gennem bånd af animerede LED-lys.
Både den bibelske og lokale Rebekka er forbundet med en bevægelse til og fra vand, og ligeledes
er det ønsket, at skulpturen forstærker Aabenraa midtbys kobling til havneområdet.

Passage 4 - Rune Bosse

Rune Bosse (f. 1987) arbejder med naturen og dens flora og fauna som materiale. Med stor præcision indsamler og benytter han naturens vækster som udgangspunkt for sine værker, der tematisk kredser om forholdet mellem menneske og natur.
I passage 4 sætter Rune Bosse med sit værk Imagine Possible Trees tidsligheden i en poetisk
ramme i form af en refleksionshave og en imaginær skov. En portal af metaltræer vil accentuere
‘kigget’ gennem den historiske passage og forlænge den fra Ramsherred ned mod Skrænten.
Her åbnes der op til en lille have, hvor man kan sætte sig mellem sine indkøb. Blandt meterhøje
grønne planter indbyder en bænk til eftertænksomhed. Fra bænken kan man betragte trærelieffer
mejslet i muren og forestille sig de træer og store skove, der afgrænser Aabenraa mod vest. Træer bringer ro, binder og omdanner forurening til ilt, og deres langsommelighed kontrasterer den
hastighed, hvorved vores hverdag accelererer. Årstidernes skiften tydeliggøres i planternes farver,
der markerer tidens gang.

Passage 5 - Sif Itona Westerberg

Med udgangspunkt i en mytologisk verden, befolket af fabeldyr og væsner og vækster fremmaner
Sif Itona Westerberg (f. 1985) forestillingen om det posthumane.
Til passage 5 har Sif Itona Westerberg taget udgangspunkt i Aabenraas særlige forbindelse til havet, og den middelalderfortid som præger byen. Værket er en ode til sirenen som mytologisk figur,
en karakter der ofte er biperson i fortællinger om søfarende. Fem sirener i stor skala monteres på
passagens røde murstensvæg. Sirenerne er støbt i indfarvet beton, der i sin råhed kontrasterer
værkernes fine detaljer.
Reliefferne giver passagen et nyt liv og tilbyder et unikt blikfang fra gågaden. Både når der tales
køn og klima, kan man med fordel kigge tilbage i kulturhistorien og genbesøge nogle af de kvinder,
som har repræsenteret en magisk, intuitiv naturforbindelse og give dem plads i blandt os i dag.
Det er ønsket med udsmykningen i passage 5.

Passage 7 - Helene Nymann

Helene Nymann (f. 1982) er optaget af emner som erindring og minder og undersøger i sine værker, hvordan vi mennesker husker og ikke mindst, hvordan vi skaber og bevarer minder. Nymann
arbejder både skulpturelt og rummeligt i en lang række af medier.
Til passage 7 har Helene Nymann i samarbejde med den lokale orgelbygger Marcussen & Søn
skabt et skulpturelt og interaktivt lydværk, Aabenraaorgan. Seks lange kobberorgelpiber vil pryde
passagens vægge og lyse stemningsfuldt op om aftenen. En sensor registrerer al aktivitet i passagen, der i de lyse timer vil blive omdannet til flerstemmige klange ved hjælp af en blæsemotor
installeret i orgelpiberne.
Det interaktive værk anvender og gentænker lokal faglighed, historiske instrumenter og nutidige
teknologier i samspil med de forbipasserende i det offentlige rum. En strid vind der suser gennem
passagerne, er til tider karakteristisk for Aabenraa, og gennem deres lyd minder piberne os om det
lokale fænomen.

Passage 8 - Mathias & Mathias

Kunstnerduoen Mathias & Mathias (f. 1988 og 1991) skaber legende værker, der gerne indeholder
et stærkt element af iscenesættelse og en rumlig fortælling. De balancerer ofte mellem at være et
faktuelt og fiktivt univers. Mathias & Mathias har længe i deres fælles praksis beskæftiget sig med
folkekultur og ornamentik. Til Nørreportkvarteret får de på bedste vis samlet deres arbejdsmetoder
med respekt for og inspiration fra Aabenraas historie.
Værket til passage 8 tager afsæt i Aabenraas folkelige tradition omkring ringridning. Ved at forstørre tre elementer fra ringridning og gøre dem til arkitektoniske fragmenter i passagen, dannes
der et forløb som minder om ringridningsaktiviteten i sig selv. Således vil man bevæge sig under
ringen, igennem hestskoen og forbi lansen, eller den anden vej rundt. Værket har sit navn, OUI,
fra de tre former. Hesteskoen er udformet som en makrel med reference til Aabenraas byvåben.

Passage 9 - Torben Ribe

Torben Ribe (f. 1978) har en årelang interesse for banale dagligdagsobjekter. I sin praksis undersøger han, hvordan trivielle ting opfører sig, når de bliver ophøjet til æstetiske kunstværker i stort
format. Især madvarer har haft hans fokus, da de ofte går under radaren i hverdagen som en del
af vores rutiner. Kigger man ordentligt efter, er de fleste fødevarer jo egentlig ret interessante og
skulpturelle. Disse undervurderede kunstneriske kvaliteter, samt det absurde og humoristiske
møde med en forstørret, banal genstand fra privaten midt i det travle offentlige rum, er nogle af de
ting, som Torben Ribe er på jagt efter i sit forslag til Kilegaard.
På muren ind mod Aabenraa Antikvitetshandel er en hypernaturalistisk gengivelse af en paneret
fiskefilet monteret. Fileten, der er udført i glasfiberarmeret epoxy, er en opskaleret 3D-scanning
af en reel paneret fiskefilet, som med sin længde på ca. tre meter vil gøre sig bemærket i byrummet. Dens ‘fejlplacering’, størrelse og detaljeringsgrad gør den til surreelt objekt, der kan få os til
trække på smilebåndene men også indvarsler gågadens begyndelse med dertilhørende konsum,
fortæring og hverdagsmagi. Fiskefileten er desuden en hilsen til Aabenraas stolte skibstradition og
afhængighed til fjorden.

