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GENERATIONS
Skulpturserien GENERATIONS består af ophobede bøger og forlagte mobiltelefoner. Mobilerne er udvalgt af lærere og elever fra Nyager skole, bøgerne er fundet på Nyager Skole og indleveret af skolens
lærere og elever efter en introduktion af skulpturens idé og karakter.
De udvalgte bøger og mobiler afstøbes direkte i 1:1 i bronze og støbes ind i tre betonbænke, der flankerer de to skoleindgange. Bogskulpturerne er mørkpatinerede og mobiltelefonerne polerede. Begge
bronzevariationer fremhæves af den indfarvede mørke beton. Bøger og mobiler vil patinere mørkere og
grøntligt med tiden undtagen dér, hvor de berøres, hvor de vil fremstå blanke.
Ved skolens hovedindgang langs fagklassefløjen placeres to af skulpturerne. Ved indgangen til fagklassefløjen, på hjørnet, placeres den tredje skulptur. På siderne af bænkene placeres bunker af stablede bøger i forskellig højde. Bøgerne symboliserer den akkumulerede viden, som sammen med mobiltelefonerne tegner et opgraderet portræt af vores kilder til kommunikation og viden - et øjebliksbillede
på læringens ’laboratorie’, og læringsrummets kompleksitet.
GENERATIONS har en enkel skulpturel udformning, der arbejder positivt med koblingerne mellem skolens uderum og det vidensunivers, der gemmer sig i bogstablerne og mobiltelefonerne. Der kan siddes
på bænkene, og skulpturenes langstrakte karakter vil korrespondere fint med skolebygningens stringente arkitektur.

løs skitse - manipuleret foto

Eksempel på bronzebøger 90 cm

Eksempler på detaljering i broncen

Eksempel på bronze mobiltelefoner
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Stedsspecifik skulpturel udsmykning til Nyager Skole
af billedkunstner Tina Maria Nielsen

Bronze støbninger
10 bogbunker 15 cm – 70 cm
10 mobiltelefoner
2 computere
afformning og støbning + montering
tilbud fra Peter Jensen, bronstøberi
350.000,Bænk/plint
3 stk af længde ca 200 cm
Støbeforme + støbning + levering

120.000,-

Anlægsarbejde
Fundering, re-etablering

60.000,-

Transport

20.000,-

Kunstnerhonorar
Uforudsete udgifter 5 %

Samlede overslag - inkl. moms

200.000,37.500,-

787.500,-

Generations
Anslået tidsplan

Startdato ?

16. nov

Introduktion til projekt uge 47
og efterfølgende indsamling af bøger

1 uger

Opstilling, afformning i silikone uge 48 + 49

2 uger

Forme til bænke

Voksstøbninger, efterarbejde uge 50 + 51

2 uger

Støbning bænke

Ferie uge 52 + 53

2 uger

Bronzestøbning, efterarbejde uge 1 + 2

2 uger

Bænke tørrer/hærder

Montering/opstilling uge 3

1 uger

Uforudsete leveringer

2 uger

I alt

12 uger

Levering/ fernisering

6. Feb. 2017

