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Ved Egersund i Rogaland finnes det et sted hvor det laveste
tidevannet på jorda berører Norges bredder. Stedet er et såkalt
amfidromisk punkt: en form for nullpunkt i havet hvor tidevannet
utligner seg selv. Til alle tider har dette særegne fenomenet påvirket
det sosiale, økonomiske og fysiske livet langs kysten. Lenge har det
vært et ønske å markere det i kommunen. Med kunstprogrammet The
TIde is Changing er man nå kommet nærmere et realiserbart prosjekt.

The Tide is Changing er et kunst- og stedsutviklingsprosjekt, der
kunstnere inviteres til å se på tidevannet som materiale for
kunstneriske undersøkelser. Prosjektets formål er å åpne opp for nye
spørsmål, refleksjoner og perspektiver rundt hvordan vi kan leve i
samsvar med naturen, og hvordan kunst kan bidra til å utvikle
bærekraftige løsninger for fremtidens byer.

I denne sammenheng inviterer Eigersund Næring og Havn tre
kunstnere/kunstnergrupper til å sende inn ideer og skisseforslag til
programmets første internasjonale satsing: et kunstprosjekt til byens
havnefront, som skal markere det amfidromiske punktet. Dette er en
anledning til å jobbe med et unikt geologisk landskap, annerkjent av
UNESCO, og en invitasjon til å utfordre rammene for hvordan kunst, by
og landskap tenkes sammen. 

De tre kunstnere/kunstnergrupper inviteres da de alle har en praksis
som forholder seg til tematikken og tidligere har jobbet stedsspesifikt.
Juryen består av prosjektets kurator Ida Højgaard og et kunstutvalg
satt sammen av representanter fra lokale offentlige myndigheter,
Dalane Folkemuseum, Magma UNESCO Global Geopark, KAKE og
Velferden - Sokndals Scene for Samtidskunst. 

Konkurranseprogrammet introduserer oppdraget samt den overordnede
kuratoriske idéen, rammene for kunsten, en kort beskrivelse av stedet
og brukerene og konkurransebetingelsene. Om kunstner/
kunstnergruppe ønsker å sende inn forslag i samsvar med
konkurranseprogrammet, vil vi be om at dette gis beskjed om til
undertegnede, senest 26.5.2021. 

Kunstutvalget for The Tide is Changing håper du/dere vil delta i
prosessen og ønsker alle deltagende kunstnere lykke til!

Venlig hilsen

Ida Højgaard
Kurator og kunstfaglig prosjektleder
ida@idahojgaard.com / +45 52 49 32 46
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1. INVITASJON
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2. KUNSTOPPDRAGET
Kunstutvalget ber om ideer og forslag til et eller flere
kunstneriske design og metoder for utviklingen av Jernbanekaien
i Egersund - lokalt også kjent som “Byteltstomta”. Dette er byens
sosiale, økonomiske og kulturelle sentrum. Se vedlagt
kunstprogram The Tide is Changing for utdypende informasjon
om bakgrunn, visjon og tematiske rammer for prosjektet.

I konkurransen blir kunstnerne/kunstnergruppene invitert inn i
prosjektet på et tidlig tidspunkt, hvor arbeidet med “Byteltstomta”
fremdeles er på idéstadie. Formålet med konkurransen er å
skaffe forslag til kunstneriske design og ideer som kan danne
grunnlag for videre utvikling. Prosjektet gir kunstnere mulighet
for å samarbeide med arkitekter og byggherrer om viktige
designspørsmål i løpet av 2022.
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2.1 OPPDRAG OG OVERORDNET
KURATORISK IDÉ FOR KUNSTEN

Kunstprosjektet inngår i kunstprogrammet The Tide is
Changing, hvor den kuratoriske tematikken og det metodiske
rammeverket tar utgangspunkt i forholdet mellom tidevann,
industri og mennesker. I denne konteksten er det relevant å ta
for seg områdets unike amfidromiske punkt: et sted i fjorden
hvor tidevannet har null utslag. 

Ordet amfidromisk punkt (fra det greske amphi - omkring - og
dromos - løpende) referer til tidevannets rotasjon som, ikke
ulikt klokka, beveger seg i sirkler. Ordet foreslår en
undersøkelse av tid, av lineær og sirkulær rytme, og kan få oss
til å reflektere rundt hvordan vi tenker fortid og nåtid.

Egersunds havn har i århundrer vært et økosystem hvor både
fisk, mennesker, kultur, hav, landskap og industri må
sameksistere. Med et kunstprosjekt i et slikt miljø håper vi på å
inspirere til tenkning rund disse sammenhengene og til hvordan
vi kan sikre en bærekraftig framtid.

Kunsten kan integreres, være frittstående eller av en mer
konseptuell karakter og blir en del av den nye utformingen av
sentrum og havnefronten. Den bør fungere som et samlende og
interaktivt element for stedets gjester og lokale innbyggerne og
ha en visuell, sensorisk, sosial og funksjonell side. Kunstverket
kan være et eller flere skulpturelle grep i uterommet, en
møteplass på tvers av generasjoner og kan fungere som et sted
der kulturelle og sosiale arrangementer gjennomføres.

Kunstforslagene må tåle et liv utendørs i et norsk kystklima.
Kunstnerene/kunstnergruppene oppfordres til å tenke på
hvordan kunsten oppleves over tid, gjennom forskjellige årstider
og under ulike værforhold.

Prosjektets visjon er at kunstnerne/kunstnergruppene står fritt
til å utvikle et verk av både lokal, nasjonal og global karakter
som forhåpentlig kan fungere som et referanseverk og som
tilbyr et estetisk og refleksivt rom midt i byen.
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2.2 PRAKTISKE GJENNOMFØRING OG
FORELØPIG FREMDRIFTSPLAN

Skissekonkurransen løper fra mai til august, og vinnerforslaget
sendes inn til planbehandling i kommunen. Plan behandles i
kommunale utvalg i perioden august til november. Kontrakt med
kunstner/kunstnergruppe inngås.  

1. Skissekonkurranse og planbehandling i kommunen: 
Mai 2021 - Des 2021

2. Designutvikling og prosjektering: Des 2021 – Aug 2022        
I design- og prosjekteringsfasen har kunstner/kunstnergruppen
mulighet for å jobbe videre med konseptet sitt og oppfordres til
å samarbeide med relevante aktører (for eksempel arkitekter,
byggherrer, fageksperter og lokale deltakere). Dette betyr at
kunstners tilstedeværelse kan være nødvendig i Egersund for
møter og orienteringer (digitalt eller fysisk) mellom desember
2021 og august 2022, når planene for Byteltstomta skal
ferdigutvikles. Omfanget av arbeidet i denne fasen avhenger av
det kunstneriske konseptet. 

3. Implementering Aug 2022 - Des 2023*
Kunstner/kunstnergruppen og/eller byggherre utfører og
implementerer verket i byromsprosjektet; enten som en
integrert del av byggeprosessen for Byteltstomta eller parallelt
med byggeprosjektet - avhengig av det kunstneriske konsept.
Tidspunkt for installering tilpasses fremdriften av
byggeprosjektet. Kunstner/kunstnergruppens tilstedeværelse vil
være nødvendig i perioder i implementeringsfasen.
Ferdigstillelse er satt til oktober 2023.

*Da planleggingen av den nye Byteltstomta ennå ikke er ferdig,
er tidspunktet for implementering og ferdigstilling veiledende. 

2.3 STED FOR KUNST

Oppdraget skal utføres på det som lokalt er kjent som
"Byteltstomta", der det i en årrekke har stått et bytelt som har
huset lokale festivaler og kulturelle arrangementer. Det
egentlige navn på stedet er Jernbanekaien, da det i sin tid var
her Egersunds første jernbanestasjon ble bygget (for mere om
historien, se vedlagt Mulighetsstudie for Egersund sentrum). 
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Samtidig er stedet også et geosite, der vi ønsker å markere det
amfidromiske punktet, som gjennom århundrer har gjort
området til et spesielt egnet havneområde for lasting og
lossing, inn- og utseiling. 

2.4 MÅLGRUPPE

Den opprinnelige tanken bak den nye Jernbanekaien er å
utvikle en folkepark, da det er få plasser i byen hvor man kan
møtes på tvers av generasjoner. Det ønskes at kunstprosjektet  
henvender seg til mange forskjellige brukere: nåværende og
fremtidige generasjoner, lokale og gjester, skolegrupper,
naboer og barnefamilier. Parkens primære målgruppe er
barnefamilier, da det i sentrum er få plasser denne gruppen kan
oppholde seg i. 
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3. KONKURRANSE-
BETINGELSER

Deltakerne står fritt med hensyn til kunstprosjektets idé,
utforming og materiale innenfor den fastlagte rammen i pkt. 2. 

3.1 RAMME
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Deltakerhonoraret for kunstneren/kunstnergruppen er NOK
50.000. Deltakerhonoraret utbetales når konkurranseforslaget
er godkjent (jf. innleveringsmateriale pkt. 3.7 og 3.8). Faktura
sendes per e-post til Eigersund Næring og Havn. 

3.2 DELTAKERHONORAR

Reiseutgifter i forbindelse med befaring av stedet og eventuell
fysisk presentasjon av forslag (pkt. 3.7) er inkludert i
konkurransehonoraret. Grundet gjeldende reiseanbefalinger og
-restriksjoner, stilles det ingen krav om fysisk deltakelse. Det vil
være mulig å få en digital befaring (se pkt. 3.6). 

3.3 REISEUTGIFTER

Den økonomiske rammen for utførelse av kunstprosjektet
(oppdraget det konkurreres om) er anslått til NOK 800.000,
inkludert kunstners honorar som forventes å svare til 20-25% av
kontraktsummen. 

Etter innlevert forslag kan kurator komme til å be kunstner/
kunstnergruppe om å utvikle prosjektet innenfor endrede
kostnadsrammer. Det vil si at prosjektet kan få utvidede
rammer. 

3.4 ØKONOMISK RAMME FOR OPPDRAG



Kontrakt med utførende kunstner inngås vinteren 2021.
Kontrakten forutsetter at kunstner står ansvarlig for å overholde
de beregnede utgiftene.  

Kontraktsummen skal dekke alle kostnader i forbindelse med
prosjektet, inkludert honorar, material- og produksjons-
kostnader, transport- og reiseutgifter etc. Kontraktsummen
utbetales i rater i takt med fremdriften. Ved utbetaling skilles
det ikke mellom honorar og materialkostnader. 

3.5 KONTRAKT
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Kunstprogrammet The Tide is Changing 
Mulighetsstudie for Egersund Sentrum
Målfast plantegning over “Byteltstomta” 

Programmaterialet består, i tillegg til beskrivelsen i pkt. 2, av
følgende digitale vedlegg til invitasjonen. Det presenteres ved
første felles digitale befaring/infomøte d. 21.6 kl. 11.00-12.00:

3.6 PROGRAMMATERIALE OG BEFARING

Skisser som visualiserer forslaget.
Beskrivelse som redegjør for forslaget og dets intensjoner
(1-3 A4 sider).
En teknisk beskrivelse av konstruksjoner og materialbruk. 
Eventuelle fysiske eller digitale modeller som illustrerer
forslaget. 
Eventuell materialeprøve.
Estimert budsjett.

Innleveringsmaterialet skal ikke være et ferdig utarbeidet
forslag, men en grundig skisse av idé og plassering for det
foreslåtte kunstprosjekt. 

Fremstillingsformen er fri og eventuelle materialeprøver og
fysiske modeller kan leveres ved presentasjon.

3.7 INNLEVERINGSMATERIALE



Forslaget må være sendt innen 12. august 2021 kl. 12.00

Innleveringsmaterialet skal sendes til: ida@idahojgaard.com,
juste.druskiniene@eigersund.kommune.no og markeres med
“Tidevannets nullpunkt”.  

Det er hver enkelt deltakers ansvar å levere forslag i rett tid og
i overensstemmelse med konkurransebetingelsene, om dette
ikke skjer kan de utelukkes fra bedømmelse. 

3.8 INNLEVERING OG FRIST
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Deltakerne skal presentere deres forslag for juryen d. 16.
august 2021. Tidspunkt for presentasjon og innkallelse kommer.

Hver deltaker har 45 min til presentasjon og spørsmål.
Deltakerne kan presentere forslaget ved personlig oppmøte
eller via Teams, avhengig av COVID-19 situasjonen.

3.9 PRESENTASJON

Inneholder forslaget elementer som krever særlige
forberedelser og tilrettelegging av (landskaps)arkitektoniske
elementer, må dette komme tydelig frem i skisseforslaget. 

Juryens arbeid vil være avsluttet innen 1 uke etter at forslagene
er innlevert,

OBS! Juryen er ikke forpliktet til å anbefale utførelsen av noen
av de innleverte utkastene. 

3.10 KUNNGJØRING

mailto:ida@idahojgaard.com


Deltakende kunstnere eier skissene og annet materiale som
sendes inn i forbindelse med konkurransen og har følgelig
opphavsretten til dette. Eigersund Næring og Havn, samt
kurator, har rett til å bruke skissene og annet innlevert
materiale i forbindelse med kunstprosjektet og formidling av
kunstprogrammet The TIde is Changing. De forbeholder seg
retten til å fotografere materialet kostnadsfritt, og å gjengi disse
bildene i egne publikasjoner og nettsteder. Etter konkurransen
vil innleverte forslag bli presentert offentlig, sannsynligvis både
digitalt og i en fysisk utstilling.

3.11 EIERSKAP OG BRUKSRETT 
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Eigersund Næring og Havn arrangerer konkurransen, og vil, i
samarbeid med Eigersund kommunes byplanleggingsavdeling,
fungere som kunstners oppdragsgiver i den videre utvikling og
implementering av vinnerforslaget. Eigersund Kommune har
hovedansvaret for utviklingen av Byteltstomta. Magma UNESCO
Global Geopark er faglig partner i prosjektet. Prosjektet er
finansiert av Eigersund Næring og Havn, Eigersund Kommune,
KORO, Nordisk Kulturfond og Rogalands Fylkeskommune. 

Kurator Ida Højgaard er oppdragets kunstfaglige prosjektleder
og ansvarlig for koordinering, tilrettelegging og kvalitetssikring
av kunstprosjektet i det offentlige rom. Ida Højgaard fungerer
også som kunstners kontaktperson i prosjektet. 
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4. ORGANISERING
4.1 Oppdragsgiver og finansiering



KUNSTUTVALGET OG JURYEN

Juryen består av prosjektets kurator Ida Højgaard, samt
kunstutvalget for kunstprogrammet The Tide is Changing. Dette
utvalget danner en gruppe av ni medlemmer som består av et
mangfold av ulike fagligheter; deriblant kunstnerisk
kompetanse, lokal, maritim og geologisk viten og prosjekt- og
planleggingskompetanse. Juryen samarbeider om utformingen
av oppdraget og i utvelgelsen av  de tre deltakende kunstnere/
kunstnergrupper. I juryen sitter:

Ida Højgaard, Juryens leder, 
Kurator og kunstfaglig prosjektleder

Anne Vigdis Ellingsen, Daglig leder av Eigersund Næring og
Havn KF

Juste Druskiniene, Rådgiver næringsutvikling, Reiseliv og
nyskaping, Eigersund Næring og Havn KF

Cathrine Johannessen Skogen, Formidler og prosjektleder,
Magma UNESCO Global Geopark

June Stuen, Direktør, Dalane Folkemuseum

Kari Reianes Spangen, Kulturhusleder, 
Eigersund Kommune

Dag Kjetil Tonheim, Plansjef, Eigersund Kommune

Maiken Stene, Billedkunstner, Leder av Velferden Sokndals
Scene for Samtidskunst 

Miriam Løyning, Billedkunstner, Leder av KAKE - Katalysator
for Kultur i Egersund
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SPØRSMÅL

Spørsmål om forhold knyttet til materialer, stedet og
konkurranseprogrammet kan stilles til juryen via utvalgsleder
Ida Højgaard, e-post: ida@idahojgaard.com.



Prosjektet er støttet av:


