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Notat

Samarbejde om kunststrategi i byggeprojekterne Nyt OUH og SUND
Region Syddanmark opfører et nyt universitetshospital (arbejdstitel Nyt OUH) på et areal umiddelbart syd for
Syddansk Universitet i Odense. Samtidig planlægger Bygningsstyrelsen (tidligere: Universitets- og Bygningsstyrelsen) at opføre et nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet (SUND) ved Syddansk Universitet på
Campus Odense. Den planlagte bygningsmæssige nærhed mellem et af landets tre store universitetshospitaler og et komplet universitet er unik i Danmark og forventes at have en stor synergieffekt i relation til forskning, uddannelse og innovation.
Den tætte relation mellem de to institutioner kan blandt andet forstærkes via den kunstneriske udsmykning af
bygningerne. Mellem Projektorganisationen for Nyt OUH, der er Region Syddanmark bygherreorganisation
for Nyt OUH, Syddansk Universitet og Bygningsstyrelsen er det derfor aftalt, at der formuleres en fælles
kunststrategi.
Notatet beskriver kort formålet med den fælles kunststrategi og organisering af samarbejdet med formulering
af en kunststrategi.
Baggrund
Det er nærliggende at tænke i samarbejde mellem Nyt OUH og Syddansk Universitet/SUND om kunstnerisk
udsmykning og eventuelt gennemgående bygningsintegreret kunst, som en måde at binde de to byggerier
sammen både i og udenfor bygningerne.
Der skal på Nyt OUH skabes nogle rammer, som gør, at patienter og pårørende vil opleve at være ventet og
blive budt velkommen. Der skal være respekt for patienters og pårørendes samlede oplevelse samt overskud til at skabe gode forhold for patienter og pårørende, herunder tryghed, nærvær og omsorg. Ligeledes
skal der på Nyt OUH for medarbejderne skabes nogle attraktive fysiske rammer, der i kraft af indretning, farver, kunst, indeklima, lys og lydforhold påvirker medarbejderne positivt samt er med til at skabe arbejdsglæde og engagement.
Kunst på Nyt OUH skal således medvirke til at skabe tankevækkende, udfordrende, overraskende og oplevelsesrige omgivelser for patienter, pårørende og medarbejdere. Her tænkes på både interaktive som på
traditionelle kunstværker. I kontrast til hospitalets rationelle og strukturerende dimension og universitets faglige og forskningsrettede fokus taler kunsten til vores følelser, stimulerer vores sanser og bidrager til positive
distraktioner fra patientrollen. Undersøgelser viser, at kunst kan medvirke til at lindre smerte, nedsætte
stress og formidle overvejelser omkring svære spørgsmål og inspirere til nye tanker og tilgange. At møde
kunsten kan give et frirum.
Kunsten bør integreres i den arkitektoniske udformning af projekterne tidligt i projektfaserne, således at
kunst og arkitektur kan berige og understøtte hinanden i arbejdet med at skabe de bedste rammer om helings- og læringsprocesser. Kunsten skal integreres i både de kliniske og de offentlige arealer, såvel inde
som ude.
Med en klar kunststrategi vil Nyt OUH og SUND bidrage til en bydel, hvor kunst, arkitektur og landskab indgår i en sund symbiose. Her findes de optimale vilkår for liv, læring, forskning og helbredelse.
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I Region Syddanmarks byggeprojekter afsættes 0,5 % af håndværkerudgifterne til udsmykning. Bygningsstyrelsen afsætter 1,5 % af håndværkerudgifterne til udsmykning af SUND-byggeriet.

Organisering
Der nedsættes et fælles kunstudvalg, der indleder sit arbejde fra årsskiftet 2012/2013.
Repræsentanter i kunstudvalget udpeges fra:
• Syddansk Universitet/SUND
• Bygningsstyrelsen
• Odense Universitetshospital
• Psykiatrien i Region Syddanmark
• Region Syddanmark, politisk deltagelse ved et antal medlemmer af regionsrådet
• Projektorganisationen for Nyt OUH
• Totalrådgiverkonsortiet Medic OUH
1
• 2 kunstkonsulenter (udpeges af Akademiraadet )
Det fælles kunstudvalg sekretariatsbetjenes af Projektorganisationen for Nyt OUH.
Udvalgets opgave består i at udarbejde en kunststrategi for de to byggeprojekter. Kunststrategien skal formulere en vision for kunsten, formulere en række overordnede temaer for kunsten, så samtidskunst og design bliver en integreret del af arkitekturen, funktionaliteten og landskabet.
Endvidere skal strategien indeholde overvejelser om den eksisterende kunst på Odense Universitetshospital,
i Psykiatrien og i SUND, hvordan kan denne indgå i og supplere en ny kunststrategi.
Det fælles kunstudvalg afslutter arbejdet med formulering af en kunststrategi ved udgangen af 2013.

1

Akademiet (Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster) virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for områderne arkitektur og billedkunst samt tilgrænsende kunstarter. Akademiets arbejde udøves gennem Akademiraadet.
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