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Longyearbyen kulturhus                  
Det var bred enighet om at et kulturhus uten kunst ikke er 

komplett.
Takket være gode krefter i byens næringsliv og støtte fra 

Kunst i Offentlig Rom fikk vi reist midler til kunstprosjektet.  
Etter en prekvalifisering, valgte kunstutvalget tre kunstnere 
som fikk ansvar for hver sitt område.

Svein Flygari Johansen har  partiet over inngangen til foajeen 
i Rabalder cafe´og bakeri, Stefan Törner står for kunsten på 
mezzaninen ved hovedinngangen til salen og Jenny Alnæs 
selve salen i kulturhuset. 

Tanken bak plasseringene er at kunstverk følger publikums 
vandring  i bygget fra det øyeblikket de kommer inn døren til 
kulturhuset og frem til de er på plass i salen.

Den overordnede ideen for kunstprosjektet er at det 
skal gjøre bygget komplett som et monument for kulturens 
selvfølgelige plass i samfunnet. Svalbard er i dag et moderne 
samfunn med gruvedrift, fangst, forskning og turisme. Nesten 
all aktivitet handler om relasjon mellom menneske og natur.

Det særpregede er få mennesker i en storslått natur 
i arktisk strøk. Kunstutvalget ønsket at kunsten som 
presenteres, skal kommunisere  med brukerne og forholde seg 
eksperimenterende og utfordrende i forhold til kunsttradisjonen 
som tar utgangspunkt i  inntrykk av natur og landskap. 

Svein Flygari Johansen (f.1959) “NOW you see it...” 
Prosjektet er en interaktiv installasjon av kullfelt og skjerm-

baserte uttrykk. Installasjonens venstre skjerm viser bilder fra 
et webkamera, mens den høyre via google maps`satellittbilder 
zoomer inn og ut hvor på kloden kameraet er plassert. 
Valget av kamera er ikke tilfeldig, men styres ut fra nivået 
på  energiproduksjonen til ethvert tidspunkt på energiverket i 
Longyearbyen, som har Norges eneste kullbaserte kraftverk.

Svein Flygari Johansen har jobbet med interaktive 
kunstinstallasjoner i over to tiår,  og er således en av veteranene 
på feltet i Norge. 

Han samarbeider med programmerer John Bradley om valg 
av webkameraer rundt i verden og justering av logaritmene 
opp mot strømproduksjonsnivået i Longyearbyen.

Jenny Alnæs (f.1962) “Ekvinoktium”
Når du går inn i salen trer lysvirkningen i Alnæs sitt verk frem 

langs veggene over trappen. Pastellfarger hvor hovedfargen er 
hvit med intervaller i langsomme skift.  4 uker i året endres lyset 
til 4 ulike karakterer for å markere sentrale faser i solens gang: 
Vårjevndøgn, sommersolverv, høstjevndøgn og vintersolverv, 
og arrangement som KunstPause og Solfestuka. Lyset har da 
sterkere karakter og hovedfargene er gul, grønn, blå og rød. 

Verket, med sitt lys og langstrakte form, leder publikum til 
plassene sine. Også i andre arrangementer er lyset ute alltid til 
stede inne gjennom “Ekvinoktium”.

Stefan Törner (f.1973) “Speilfotinger” 
Kunstneren har tidligere jobbet med speilmosaikk på store 

flater i offentlige rom. Han er opptatt av at brukerne skal være 
med i prosessen frem til det ferdige verket. Det er viktig for 
følelsen av eierskap til og deltagelse i verket. 

Stefan inviterte barna i Longyearbyens tre barnehager 
til samarbeid. Barna lagde tegninger med sola som tema. 
Kunstneren valgte ut en strektegning av sola og en som likner 
et menneske. Disse ble så til store konvekse former i speil-
mosaikkveggen. Veggen består av utallige små firkanta speil 
og er portal til salen. Refleksene i speilene skifter med lyset 
utenfra og med innelys når det er mørkt ute.

“Speilfotinger”“Ekvinoktium”“NOW you see it...”


