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INDLEDNING
Hvidovre Hospital ligger næsten helt skjult i landskabet, med to etager under jorden og fire etager over. Et
haveanlæg skjuler dog meget af højden og hospitalets
storhed åbner sig først rigtigt, når du kommer indenfor
og opdager de lange gange. Der er en hovedindgang,
men mange ankommer til hospitalet via parkeringskælderen, hvorfra der er 4 indgange. Herfra går man ind på
hospitalet. De 4 trappeopgange/centre er derfor vigtige
pejlemærker, og et farvesystem (wayfinding) hjælper til
stedsbestemmelsen, så du kan orientere dig rundt via
farven.
Det er min opgave at tydeliggøre disse fire opgange og at
tilføre dem et æstetisk løft, som er i overensstemmelse
med hospitalets arkitektur og hospitalets hovedfunktion
at gøre folk sunde og raske. Mit bud på denne opgave
skal derfor ses om et forsøg på at danne helheder – dels
mellem arkitektur og funktion, dels mellem bygningens
etager. Mit bud er 4 markante favestrålende vægmalerier
som visuelt og rumligt forbinder etagerne i et vertikalt
greb.  
Min arbejdstitel er  ”handwoven stories from the
colorfields makes the blanket warm ” og refererer til
skønheden i, at vi alle er forskellige og kommer med
vores forskellige baggrunde og historier. Men en ting er
fælles - vi vil alle gerne være raske og vi kan alle være
noget for hinanden.
Et poetisk og flertydigt betydningslag der overordnet
bliver nedplantet i værket.
I det følgende beskrives udsmykningen, og de tanker der
ligger bag.
Center 2 - BLÅ
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OVERVEJELSER VEDRØRENDE UDSMYKNINGENS FORHOLD
TIL ARKITEKTUREN
En udsmykning skal ses i forhold til den kontekst, den skal fungere i. Udsmykningen
skal fungere i forhold til den eksisterende arkitektur og de tanker, som er nedplantet i
arkitekturens grundide, og den skal fungere i forhold til stedets funktion som hospital.
Hvidovre Hospital stod færdigbygget i 1976. Det er præget af en arkitektonisk
stramhed, idet grundstrukturen bygger på fire lodrette centre og to vandrette gangforbindelser, der binder den store ambulatorieetage og de fire sengebygninger
sammen. Nederst i kælderen findes parkeringskælder, og herfra kan man gå ind i de 4
centerindgange, som er markeret med centrets farve.
Hovedindgang med udsmykning af Palle Nielsen

Farvestrøg til ny udsmykning

Den ydre æstetik i arkitekturen er karakteriseret af samme princip. Et olivengrønt
farvefelt markerer etagernes horisontalitet, mens en serie af betonsøjler skærer sig
vertikalt og rytmisk ned gennem disse. De riflede betonsøjler bryder etageopdelingen, så der skabes rum. Man kan næsten sige at søjlerne virker beskyttende ved at
de lægger sig ovenpå og nedover bygningskroppen (et princip jeg gerne vil arbejde
med).
I hovedindgangen er der en udsmykning af billedkunstneren Palle Nielsen. Forskellige
former er udskåret i træ og sat sammen som en slags topografisk collage-relief. Nonfigurativt og tidstypisk for 70’erne.
Både den udendørs betonoverflade og den indendørs relief i træ er stærkt sanselige
og arbejder med råstoffet som grundprincip. Materialiteten er i fokus, overfladen er
vigtig.
Min ide til udsmykningen skal lægge sig mellem disse to kunstneriske greb, som
allerede eksisterer i hospitalet æstetiske DNA.  Jeg vil gerne medtage karakteristika,
som refererer til de vertikale riflede betonlinjer udenfor (mine strøg). Men også til
det collageagtige og reliefagtige i receptionsområdet (collageformen).
Mine strøg er pastose og meget sanselige. De kommunikerer i udtrykket med den
rillede beton udenfor. Men hvor de udendørs betonriller er maskinelt fremstillet er
mine strøg skabt med hånden, og dermed bliver udtrykket mere menneskeligt.
Collageformen lægger sig i forlængelse af trærelieffet i ankomsthallen. De forskellige størrelser i Nielsens relief bryder den arkitektoniske regelmæssighed og giver
det irrationelle plads. Palle Nielsens collager arbejder med træets muligheder, mine
collager vil arbejde med maleriet og maleriets grundelementer – komposition, farve,
gestik og overflade.

Ydre arkitektur med riflede betonsøjler

Udsmykningen skal give identitet. Centrene skal gøres særlige og genkendelige med
kunst og med farver, og genkendelighed skaber tryghed for både patienter og personale. Samtidig vil jeg gerne bringe kunsten op til vores tid. Give det er nutidigt udtryk
og formidle overgangen fra det gamle 70’er hospital til det nye fremtidige hospital,
hvor den nye tilbygning forventes klar i 2019.
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OVERVEJELSER VEDRØRENDE UDSMYKNINGENS FORHOLD TIL
STEDETS FUNKTION SOM HOSPITAL

Men udsmykningen skal også forholde sig til stedets funktion og til de mennesker,
som dagligt færdes og kommer i bygningen. Et hospital er et særligt sted, og dets
primære formål er at gøre mennesker raske. Oplevelsen af kunst på et hospital er
i særlig grad påvirket af, hvordan du har det. Om du er syg eller rask, bekymret,
deprimeret, i chok eller måske glad og lettet over et resultat. På et hospital er man
tæt på eksistentielle spørgsmål – liv og død.  Det er videnskabeligt bevist, at den
æstetiske dimension på hopsitaler er helbredende, da kunstens potentiale er at
flytte fokus fra det sygdomsrelaterede, skabe forundring, glæde, livslyst og fordybelse. Kunsten skal være livsbekræftende og forundringsskabende.

Center 2 - BLÅ

På et hospital kommer mange forskellige mennesker. Patienter, de besøgende,
personalet. Mange forskellige mennesker med forskellige kulturer, religioner og
dermed forskellige syn på og fortolkninger af kunst. Derfor bør man undgå det figurative billedsprog. Men også  organiske former, der kan minde for meget om noget
af det, der sker inde i kroppen. Mennesker der er syge ser og sanser på en anden
mere skærpet måde end raske. Farver opleves også anderledes af syge mennesker.
Farver og former associeres let med sygdom eller forestillinger om sygdommens
billedlige udtryk. Der er derfor en del ting, man skal tage hensyn til, når man udsmykker på et hospital.
Til gengæld er der billedkunstneriske elementer, som indvirker positivt, og som
virker beskyttende og opløftende for både syge og raske. Jeg vil gerne at udsmykningen skal udstråle stor skønhed og kraft, der fornemmes som helbredende og
energifremkaldende. Jeg har tænkt meget på hvilke billedkunstneriske elementer,
der kan have denne virkning. Hvilke former og hvilke farver, der kan opfattes som
positivt stimulerende.
Hvis dit barn er syg omfarver du det for at beskytte det og for at give din egen
varme videre. Du beroliger barnet ved at stryge det over håret eller over kroppen. Strygninger virker beroligende og det varmer. Du vugger måske barnet med
små rytmiske bevægelser. Du lægger et tæppe hen over barnets krop. Igen for at
beskytte det og for at give varme. Du sætter et plaster eller en forbinding på såret,
for at beskytte det åbne sår mod snavs og nye stød.
Disse menneskelige og automatiske reaktioner på sygdom eller begyndende
svaghed er arketypiske og benyttes verden over. De samme reaktioner sker hvis
det er din gamle far, din ven, din nabo eller et helt fremmede menneske, som du
slet ikke kender. Vi lægger vores frakke over en person, der er besvimet på gaden
eller vi sender tæpper til de nødstedte langt væk fra os. Vi beskytter de åbne rifter
eller sår med et plaster.
Jeg har derfor valgt at arbejde med ”tæppet” som reference. Tæppet som symbol
på helbredelse og omsorg.

Ambulatorie, Center 2 - BLÅ
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MIN KUNSTNERISKE PRAKSIS SET I FORHOLD TIL UDSMYKNINGEN PÅ HVIDOVRE HOSPITAL

Jeg har gennem en årrække arbejdet med penselsrøget. Det er blevet et af mine kendemærker. Jeg tager mit afsæt i ideen om, at jeg med
et koncentreret penselstrøg kan formidle et menneskeligt nærvær til en flade. At jeg ved at transformere et flydende stof til et fast stof kan
forevige kroppens bevægelse via et penselstrøg. Jeg forsøger at perfektionere mine bevægelser med redskabet til identiske, mekaniske
og gentagende bevægelser, men hånden og kroppen afslører sig altid – der kommer skævheder, små maleklumper….specielt ved pladens
begyndelse (fødder). Og der bliver tabt en maleklat hist og pist.
Hvert strøg repræsenterer et “her og nu” med det menneskelige nærvær. Det er mit håb, at dette strøg kan forplante sig videre til beskueren - måske som et healende og nærværende strøg til krop og sjæl.
Mit afsæt er også tanken om det uendelige maleri, hvor det jeg viser blot er et udsnit af noget større. Noget grænseløst og uendeligt.
Beskueren må gerne få en følelse af at være inde i maleriet og dermed være en del af noget større. Jeg har også arbejdet med at skære den
bemalede plade op i mindre stykker, for derefter at sætte den sammen i en ny orden. Der er mange retninger og mange muligheder for at
skabe et nyt og dynamisk sammenhæng og mønster.
Disse tanker passer specielt godt til en udsmykning på et hospital, hvor både patienter og personalet bliver konfronteret med eksistentielle
spørgsmål om liv og død. Kunstens væsen lader sig ikke altid forklare, men den indvirker på det underbevidste plan. Det er måske ikke det
beskueren tænker, men det er de tanker der er nedplantet i værket - på samme måde som tankerne og intentionerne omkring tæppe-symbolikken.

Reference til udsmykningen på LETT, Rådhuspladsen. Puslespilsteknikken.

Maling af strøg med kost. Alle strøg er forskellige.

Penselstrøg afslører kroppens bevægelser og det menneskelige nærvær.
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Collage med gul som hovedfarve. Center 3.

UDSMYKNINGEN

Idé
Min ide til udsmykning består af en stor nonfigurativ collage i hver centeropgang. Collagen er inddelt
i farvefelter med hver sin størrelse og materialitet. Collagen dækker hele den store vægflade oppe fra
øverste vinduesramme ned til gulvet, og den fortsætter nedenunder i ambulatoriet, hvor den slutter i
en afbrudt linje over gulvet. Altså hvert farvefelt afsluttes individuelt og uafhængig af arkitekturen.
Som tidligere beskrevet har jeg taget udgangspunkt i et tæppe eller et plaster og den symbolik på
beskyttelse, som dette repræsenterer. Jeg forestiller mig at hver farvefelt kan repræsentere et tæppe.
Tæpperne skal være forskellige i størrelse, farve og materialitet. De skal overlappe hinanden, så det
største tæppe hænger øverst og forrest, og de mindre tæpper titter frem bagved. Derved opnås et
overlap, som giver et dybdeperspektiv. Altså tæppet dækker over noget, beskytter noget og varmer
meget. Tæpperne fortsætter nedenunder i ambulatoriegangen, hvor de afsluttes individuelt, ligesom
når man lægger mange tæpper hen over en person.
Men collagen er først og fremmest en nonfigurativ og farverig abstrakt installation, som åbent kan
tolkes af den individuelle beskuer. Det er farveprincippet, overlapningsprincippet og diversiteten i
materialiteten og fremstillingsteknikken, der muligvis kan tolkes/associeres i retning af tæppe, plaster,
gardin, bedetæppe.
Collage med orange som hovedfarve. Center 1.
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Ambulatorie ved Center 1 - ORANGE.

Udstrækning og mål
Som centret er nu, er der ikke den store sammenhæng mellem etagerne, men ved center 1 og 3 har man
gennembrudt etagen med lysskakte, så der kommer lys ned i ambulatoriet. Dette betyder meget, og ved
at lade udsmykningen fortsætte ned til ambulatorieområdet, vil man forstærke oplevelsen af sammenhængen og den storhed det vertikale greb giver fra sig. Specielt i ambulatoriegangen vil man kunne se og
mærke at udsmykningen fortsætter ovenover – udsmykningen synes at falde ned gennem dækket ligesom
lyset.
Samtidig er der taget hensyn til, at de to vægcollager skal kunne opleves hver for sig. Ambulatoriet er
orienteret horisontalt og farvefelterne følger dette princip, dog således at felterne afsluttes i et dynamisk
svagt diagonalt forløb.
Modsat er collagen ovenpå orienteret vertikalt og fylder væggen helt ud.  Jeg har valgt at lade udsmykningens udstrækning (højde) være ens i alle centre, således at udsmykningen starter ved øverste vindueskant
i alle centre. Derfor skal væggene justeres og klargøres til dette. Det betyder at collagens højde kan blive
11 m, og bredden 8,20 m. Det er et stort og flot vertikalt format, som vil give pondus og storhed til hele
rummet.
Det samme format i alle 4 centre er også et greb, der skaber ro og autoritet, så de fire centre bliver pejlemærker i den overordnede oplevelse af hospitalsvolumet.

Kig ind i modellen. Udsmykningen fortsætter ned i ambulatoriet.
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Oversigt over de nuværende centerfarver
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Den røde i center 4 skal erstattes af en violet, da den røde skal bruges i det nye hospital
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Udsmykningen i hvert center har en farveholdning, som stemmer overens med centrets wayfindings farvesystem. Dog således at forstå
at farverne orange, blå, gul og violet er frit fortolket og kun overordnet tilkendegiver wayfindingssystemets farve. I collagen er der også
medtaget andre farver fra den samlede palet i en størrelsesorden ca. 70-30 %.
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Centerfarver med farvekoder
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Dette har jeg gjort for at differentiere det lidt stive wayfindingssystem. Men også for at tilføre et kunstnerisk og kontemporært tilsnit
til udtrykket. Der er mange farvefelter på hospitalet som er malet direkte på væggen og som kan komme til at virke institutionelle og
plastikagtige. Jeg vil1gerne, at mine farver løfter sig over dette niveau og giver et samlet kunstnerisk ’burst’ til centret som helhed.
Der skal ikke
2 herske tvivl om, at dette er en farverig vertikal akse, som med sin gennemgribende storhed og udstrækning løfter institutionen med sin skønhed. Der skal heller ikke herske tvivl om, at den samlede udsmykning i alle 4 centre skal opdatere hospitalet til
3
vores tid, og give det et nutidigt elaboreret udtryk, som kan skabe overgang til den nye hospitalstilbygning, som er på vej.
Hvis udsmykningen skal realiseres skal alle collager og farver efterjusteres og der skal laves prøver
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Center 1 - ORANGE
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Center 2 - BLÅ
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Center 3 - GUL
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Center 4 - VIOLET
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Materialer
Collagen består af bemalede plader, som monteres på væggen. Alle plader er bemalet med
akrylfarve, men pladerne har forskellig materialitet. Der males på akrylplade, dibbondplade,
sølv-dibbondplade, masonitplade/krydsfinerplade. Når pladen males i tynde lag som f.eks
mit penselstrøg, bliver pladens kvalitet vigtigt for udtrykket. Den spejlende dibbondplade får
et svagt reflekterende udtryk, som fanger lyset og giver pladen et pift. Men den forbinder sig
også til det omgivende rum. Lyset og rummet bliver svagt reflekteret i collagen, og det giver
dybde og stedslighed. På samme måde har jeg medtaget den brune farve i collagen, for at
den kan forbinde sig til rummet via brystværnets karakteristiske jernbrune materialitet.  
Jeg har de seneste år arbejdet med forskellige former for maleunderlag såsom stof, syntetiske polyestre, vinyler, perlemor, spejle eller nye tekniske samplingsmaterialer, som fås på
markedet i dag. Jeg kan godt lide at skubbe til sanseligheden gennem nye materialiteter. Det
er mit kendemærke. Og den sanselige forundring disse bringer, vil jeg gerne have med ind i
udsmykningen. Ved at sætte forskellige materialer op mod hinanden opstår der kontraster
og spændinger, og det appellerer til nysgerrighed og forundring.
På den måde får alle felter forskellige overflader og kommer derfor til at blive individuelle,
selv om de måske bærer den samme farve. Men det er intentionen, at når man kigger op på
den store væg skal farven brænde eller skinne igennem med de refleksioner som materialet
giver mulighed for. Matte eller skinnende.

Center 3 - GUL
Der males på forskellige materialer og med forskellige teknikker. Den brune farve går i dialog med brystværnets brune materialitet
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Teknik

Trappeopgang ved Center 3 - GUL

Mange plader males med mit karakteristiske malestrøg. Andre males med sprayteknik,
indfarvning og maling med rulle.
De forskellige teknikker betyder også at malingen bliver lagt på i varierende tykkelse. Jeg
kan variere det pastose udtryk mellem meget tynde lag og meget tykke og høje lag på
overfladen. Det bliver meget stofligt og pastost. Det appelerer beskueren til refleksion
over skabelsesakten, men også til sanseligheden. Man får lyst til at røre ved det.

Montering og vedligehold
Alle plader monteres direkte på væggen. Evt. skal der opsættes en hvidmalet træplade
først for at lette monteringen. De bemalede plader kan have forskellige tykkelser, så der vil
komme en svag dybdeperspektiv.
I ambulatoriegangen skal de små figurer fra Hans H. Kochs syvklodsspil flyttes og væggen
skal males hvid. Derefter monteres collagepladerne i individuelle størrelse, således at
underkanten bliver dynamisk.
Der kræves ikke nogen videre vedligeholdelse på udsmykningen. Den kan evt. støves af,
når man alligevel skal op og skifte en pære ud i lamperne. Men ellers kræves der ingenting. Og rengøring af gulvet kan fint foregå uden at berøre akrylpladerne. Der kan evt.
sættes en lille stålplade op som fodpanel for at undgå gulvkluden langs kanten.
Ambulatorie ved Center 3 - GUL
Farvefelterne afslutter individuelt over fodpanelet.
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Realisering
Skitsen her er et udkast og skal justeres og tilpasses hvis
udsmykningen skal realiseres. Her tænker jeg ikke på den
overordnede ide, men mere de specifikke forhold som
farvetilpasning  og størrelsesforhold i collagen. Modellen er
opbygget i 1:50 og stoflighederne fremgår derfor ikke. På
skitsen er der indtegnet blyantsstreger - dette repræsenterer puslespilsteknikken, som kan ses på referencebilledet (side 6) fra udsmykningen til advokatkontoret LETT på
Rådhuspladsen.
Realisering forventes at tage min. 1 år.
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PROSATEKSTER FRA 4 FORSKELLIGE BRUGERE
OMKRING KUNSTOPLEVELSEN

Den kroniske syge patient, der ofte kommer på hospitalet

Jeg har valgt at beskrive kunstoplevelsen, som en indre tankestrøm hos 4 brugere, sådan som jeg forestiller mig den kunne være hos en person, der i øvrigt ikke er kunstinteresseret og ikke kender noget til mit
kunstneriske sprog.

Det indlagte barn
Wauw det er flotte farver. Hvad mon det er ? Jeg må hen at røre ved det. Det ligner en legeplads med alle
de farver. Måske noget legetøj. Jeg kan godt lide den orange…og den blå. Wauw…det er stort. Jeg kigger
helt op og opdager vinduet og himlen udenfor. Det skinner i mine øjne. Jeg kan ikke se hvad det er, men jeg
får lyst til at lege. Og løbe. Løbe hen imod det. Løbe stærkt og mærke verden.

Jeg skal ind ved gul indgang. Mon der er lang ventetid i dag. Hvilken læge er det i dag?. Mon undersøgelsen tar lige så lang tid som sidst. Jeg synes ikke det her hjælper, smerterne er der jo stadigvæk.
Jeg når op til ambulatoriet, og lige når jeg træder ind, bliver jeg lidt glad over de flotte gule felter, der
ligesom kommer mig imøde. De hænger hen langs væggen bagved sofaerne. Jeg bliver overrasket hver
gang, jeg kommer ind her, fordi farvefelterne ikke flugter med væggen, men hænger lidt forskudte….sådan
lidt ovenpå hinanden. Hvorfor nu det ? Jeg ved ikke rigtig hvorfor det skal være sådan, men det er da meget
skægt. Jeg bliver alligevel lidt glad og lidt nysgerrig. Og det er flot med det lys, der falder ned over det. Det
er lidt som et gardin, eller nogle gardiner der lapper hen over hinanden, men de er jo ikke lige lange. Jeg
kan se, at det fortsætter op gennem lysskakten….. Nåh ja… den er også gul deroppe. Sidst jeg var indlagt
på hospitalet, var jeg også indlagt på gul afdeling. Jeg kan huske den store gule væg deroppe. Det var lidt
som en varm sommerdag, hvor solen skinner ….og de andre farver kunne være blomster eller en sommerkjole. Jeg kan godt lide den gule. Og alle de gule farver, som støder sammen. Det minder mig også om det
sengetæppe, der lå på min mormors gæsteværelse. Det var noget patchwork, som vist nok kom fra USA.
Hvordan mon hun egentlig havde fået fat i det ? Men jeg kan se de der striber da vist er lavet i hånden ?
Hvordan mon kunstneren har lavet det ? Nå nu er det allerede min tur til at komme ind.

Den nybagte mor
Ægtefælden til en ældre patient
Han ligger på den blå gang. Jeg ved, jeg skal ind her ved den blå farve. Jeg er lidt nervøs for, at hans
tilstand er forværret. Men jeg skal bare lige ind her ved den blå opgang, og så skal jeg forbi det store blå
vægmaleri, hvor der kommer et sus af højde, fordi væggen er så stor og omfattende. Det gir altid et lille
gip i én. Og farverne er så flotte. Jeg synes specielt, de der tre mørkeblå farver klinger godt sammen. Dem
lægger jeg altid mærke til. De er lidt forskellige hver gang jeg kommer, alt efter hvilken tid på dagen jeg
kommer og hvilken årstid det er. Og lige ovenover falder lyset ind på de mærkelige strøg der skinner lidt, så
det ser ud som om sollyset falder ind i en mørk skov. Det er så smukt og fredfyldt lige dér. Vores liv er lidt
som alle farverne på væggen. Der er forskellige nuancer. Livet byder på mange ting, livet har mange farver.
Ja og vi er jo alle sammen forskellige. Heldigvis. Og nu er jeg her. Jeg håber han har det godt i dag.

Jeg kan lige smutte en tur hen i kiosken inden den lille vågner. Der er sådan en flot væg derude i trappeopgangen. Det er ligesom et stort kludetæppe med mange nuancer af orange farver. Og helt oppe foroven
lyser den helt specielt. Jeg bliver helt høj når jeg kigger derop. Det er, som om jeg bliver helt lille herude,
fordi maleriet er så stort, og når jeg går ned af trappen, er jeg næsten ét med farven. Eller farverne, for der
er flere farver nedenunder. Jeg bliver helt opstemt af kontrasten, der får den orange til at lyse helt vildt.
Der er så meget at opdage i maleriet. Der er så mange forskellige mønstre. Så mange forskellige overflader.
Og det er så anderledes end alt andet på hospitalet. Jeg kunne godt lave et barnevognstæppe i de samme
farver. Det er livgivende med den der orange sammen med de andre farver …så vil den lille osse ha noget
at kigge på. Børn kan godt lide farver. Farver er livgivende. Jeg glæder mig til at komme hjem og starte
alt det nye. Alle de farvestrålende ting der nu skal begynde. Jeg er så taknemlig for det der er hændt mig.
Tænk engang det er hændt for mig.
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