
Kunstprosjekt Longyearbyen kulturhus.  Invitasjon til prekvalifisering. 

                                                                                                                                                                           
Fotomontasje: PW Arkitekter as /Kyrre S. Fledsberg 

Kunstkomiteen ved Longyearbyen kulturhus inviterer kunstnere til prekvalifisering for kunst til det nye kulturhuset. 
  
Arkitekter er PW Arkitekter as Harstad. Longyearbyen ble grunnlagt av John Munroe Longyear i 1906 som drev 
kullgruvedrift. Gruvedriften ble senere kjøpt av Store Norske Spitsbergen kulkompani AS.  De opprettet i 1988 Svalbard 
Samfunnsdrift AS med formål «å drive og videreutvikle de norske lokalsamfunn på Svalbard». 1. januar 2002 ble 
Longyearbyen lokalstyre opprettet, og alle aksjene i Svalbard Samfunnsdrift AS ble overført fra staten. Lokalstyret har 
blant annet et foretak som heter Kultur- og fritidsforetak, og kulturhuset er en del av denne.   

Longyearbyen kulturhus er lokalisert i sentrum av byen oppunder fjellet. Den store skrå veggen vender ut mot 
hovedveien.  

Kunstprosjektet skal være innendørs. Områdene det gjelder er veggflate over hovedinngang, vegg ved inngang sal/scene 
og sidevegger i sal. 
                    
Visjon for kunstprosjektet 
Det ønskes kunst som skal gjøre bygget komplett som et monument for kulturens selvfølgelige plass i samfunnet. 
Svalbard er i dag et moderne samfunn med gruvedrift, fangst, høyere undervisning, forskning og turisme. Nesten all 
aktivitet handler om relasjon mellom menneske og natur.  Det særprega er få mennesker i en storslått natur i arktisk strøk.  
Kunstkomiteen ønsker at kunsten som presenteres, skal kommunisere med brukerne og forholde seg eksperimenterende 
og utfordrene i forhold til kunsttradisjonen som tar utgangspunkt i inntrykk av natur og landskap. 

Hensikten med prekvalifisering er å finne fram til kunstnere til oppdrag. Kunstprosjektets størrelse er kr. 645 000.  
 
Prekvalifiseringsmaterialet 
Interesserte kunstnere bes om å sende inn: CV, kort begrunnelse for deltakelse og en presentasjon av tidligere relevante 
arbeider. Aktuelle linker kan oppgis i tillegg. Utvalget ønsker i denne omgang ingen konkrete ideer eller skisser av mulige 
kunstneriske løsninger. Materialet skal være på maks 10 A4-sider, og leveres på e-post. Eventuelt videomateriale sendes: 
Kultur- og fritidsforetak v/kulturhusleder Roger Zahl Ødegård, Boks 350, 9171 LONGYEARBYEN.  
Kunstkonsulent for prosjektet er Sigfrid Hernes 
Søknadsfrist: 15. august 2012.  
Søknaden sendes digitalt som PDF - fil til rogerzoe@lokalstyre.no 
Materialet merkes med: Prekvalifisering - kunst.   


