PARKERINGSHUS STRØMSØ DRAMMEN

KUNSTUTVALGETS VISJON OG INTENSJON FOR KUNSTEN

•
•
•

Kunsten skal bidra til å omdanne et parkeringshus til et kunstverk i seg selv.
Kunsten skal reflektere miljøbevissthet og ha en miljøvennlig profil.
Kunsten skal ha høy kvalitet både i innhold og form

Kunsten skal bidra til å omdanne parkeringshuset til et kunstverk
Parkeringshuset på Strømsø er et spesielt prosjekt, både som byggeprosjekt og som
kunstprosjekt i offentlige rom. Parkeringshuset prosjekteres uten noen spesifisert
fasade slik at kunstprosjektet vil komme til å utgjøre fasaden. Således er de
kunstneriske løsningene og tilpasningen til omgivelsene, avgjørende for hvordan
parkeringshuset vil fremstå i bybildet og hvordan det oppleves fra innsiden av
bygget.
Kunsten skal reflektere miljøbevissthet og ha en miljøvennlig profil
Kunstprosjektet og parkeringshuset skal i sin utforming signalisere miljøbevissthet
på alle plan.  Gjennom et tydelig kunstnerisk uttrykk som formidler miljøtenkning
er det ønskelig at bygget fremstår som et kjennemerke i bybildet.
Det er ønskelig at kunstprosjektet, fra ide via produksjon til ferdig arbeid og
fremtidig drift, har en klar holdning til de miljømessige aspektene. Prosjektet er
åpent, for eksempel, for gjenbruk av materialer eller bruk av elementer utført i
resirkulert materiale.
Imidlertid vil kunstutvalget ikke sette som forutsetning at de miljømessige
aspektene som er lagt frem er absolutte krav, eller at disse skal tas hensyn til på
alle punkter.
Kunsten skal ha høy kvalitet både i innhold og form
Kunstprosjektet skal både i innhold og form reflektere at bærekraftig utvikling
er et prioritert satsningsområde i Drammen. Kunstprosjektet må både ”høre
hjemme” i sin samtid og tåle historiens blikk og tidens tann.
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Fasadene er bygd opp av plater i tre lag som danner organiske, nesten
skulpturelle virkninger i mønstre og myke linjer. Effekten fremstår omtrent
som i persienner med et behagelig lysspill. Dette gjør at man vil se lysvirkninger og deler av omgivelser innenifra, men ser lite av bilene utenfra.
Parkeringshusets standardbelysning vil virke inn på lyset i fasadene om
natten. Materialet som skal danne fasadebekledningen består av skiver i
fiberbetong med en lys matt overflate. Disse virkemidlene gir et rikt og
vennlig uttrykk som på en god måte skjuler byggets funksjon.
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