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PROJEKTMODNING:
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AALBORG SLIDE PROJECT

Kunsten

ANSØGNING
Kunsten Museum of Modern Art Aalborg er et museum i rivende udvikling. Den præmierede
museumsarkitektur tegnet af den verdensberømte finske arkitekt Alvar Aalto har siden
genåbningen af et restaureret og revitaliseret museum i januar 2016 dannet ramme om et ambitiøst
program. Nu ønsker vi at give et markant løft til Kunstens Museumspark, der som en naturskøn
perle med kunstværker af danske såvel som internationale kunstnere er et værdifuldt aktiv for
museet, der tiltrækker mange forskellige gæster og danner ramme for en lang række events.
Vi ønsker at installere et spektakulært og publikumsengagerende værk af den tyske kunstner
Carsten Höller, som Kunsten også viser en stor udstilling med i 2019. Et værk, der vil komme den
brede befolkning til gode og tiltrække endnu flere gæster. Et storstilet destinationskunstværk, The
Aalborg Slide Project/ Aalborg Rutsjebane Projektet, der vil forbinde Kunsten med Aalborg Tårnet.
Værket vil være med til at udvikle Kunsten til et endnu mere familievenligt museum og bidrage til
at gøre Aalborg til en attraktiv kunst- og kulturby, der tiltrækker turister fra nær og fjern –
herunder legeglade familier, der søger kvalitetsoplevelser sammen. Projektet, der vil kræve
omkring kr. 17,5 mio. private fondsmidler, er krævende og kompliceret. Vi ansøger derfor Kulturens
Rum og Rammer Pulje om kr. 250.000 til formodning af projektet, så Kunsten vil kunne skabe et
kvalificeret grundlag for sine ansøgninger til private fonde.
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OM KUNSTENS MUSEUMSPARK
Som en aktiv del af museet er Kunstens Museumspark et sted, hvor alle kan deltage, opleve, lære
og være. Kunstens Museumspark har fra starten været tænkt ind som en central del af Alvar Aaltos
bygningsværk. Foruden en række væsentlige skulpturer har parken gennem årene dannet ramme
om en lang række aktiviteter, heriblandt teateropførelser, workshops, koncerter m.v. Senest i
sommeren 2018 har parken dannet ramme om aktiviteten Kunsten Summer Lounge, der som en
helhedsoplevelse målrettet unge sommeren over har omdannet parken til et sted for koncerter,
talks og street food.
Kunstens Museumspark rummer en lang række værker af væsentlige, primært danske kunstnere så
som Jeppe Hein, Olafur Eliasson, Bjørn Nørgaard, Elmgreen & Dragset, Gunnar Aagaard Andersen
og Ruth Campau. Disse er gennem årene løbende blevet erhvervet og placeret rundt om i parken
med det formål at stimulere både krop og sanser. Som kunstværker skaber de forskellige
oplevelseszoner i Kunstens Museumpark. Særligt Jeppe Heins interaktive springvand Water Pavillon
(2011) og Olafur Eliassons kalejdoskopiske spejlværk Den trekantede himmel (2013) taler ind i
Kunstens ambition om at inddrage publikum kropsligt og engagere til – gennem kunsten – aktivt at
deltage. Siden 2011 har Jeppe Heins springvand været et decideret udflugtsmål for familier både i
og uden for regionen. Hvert år tænder vi springvandet på St. Bededag, som vi har omdøbt til ”Store
Badedag”, hvor gratis is og underholdning tiltrækker hundredevis af børnefamilier.
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BAGGRUND FOR PROJEKTET
Kunstens Museumspark rummer potentialet til endnu mere. Vi kan se, hvordan Jeppe Heins
springvand hvert år tiltrækker tusinder af gæster, der nyder at deltage aktivt og gøre
museumsturen til en familiebegivenhed. Derfor ønsker vi at lave en massiv styrkelse af
museumsparken i form af et betydeligt værk, der sætter mennesket i centrum og bringer
oplevelsen i parken til nye højder. Det drejer sig om værket The Aalborg Slide Project af den tyskbelgiske verdensstjerne Carsten Höller; en gigantisk rutsjebane, der skal opstilles ved Aalborg
Tårnet på skrænten ned til museet, og som forbinder museet med det kendte tårn. Med dette
projekt går Kunsten nye veje for at udforske kunstmuseets potentiale som et indbydende og
relevant sted. Projektet er en fortsættelse og udvidelse af det udviklingsarbejde, som Kunsten
gennem de sidste år har udfordret sig selv igennem. Samtidig kan projektet ses en naturlig
forlængelse af en stor formidlingssatsning, Kunstens Kreativitarium, der med kr. 11,2 mio. i støtte
fra Nordea-fonden tager sit startskud i 2018, og som vil foregå i vores museumspark, i kreative
værksteder og i vores udstillinger for at give publikum mulighed for direkte hands-on
medskabelser og møde med levende kunstnere og formidlere.
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THE AALBORG SLIDE PROJECT
I forlængelse af en stor særudstilling i 2019 med den tysk-belgiske kunstner Carsten Höller ønsker
Kunsten at installere ét af kunstnerens værker i Kunstens Museumspark; en gigantisk, snoet
rutsjebane. Værket nyproduceres og vil blive opført som et nyt permanent værk til
Museumsparken, hvor det vil stå som et markant destinationsværk med udsigt ud over byen og
hele museet og tilbyde museets gæster en anderledes, sanseberusende og sindsoprivende
oplevelse, når de besøger Kunsten.
Carsten Höller (f. 1961) har med sine overraskende og involverende værker markeret sig som et af
de største navne på den internationale samtidskunstscenen. Publikum er en altafgørende del af
Höllers kunstneriske materiale, hvor den enkelte tilbydes underholdning og selvudforskning
gennem deltagelse i legende eksperimenter, der involverer kroppens sanseapparat som
udgangspunkt for videnskabelige forsøg. Höller forener videnskab, kunst og leg i et forsøg på at
transformere museet til et laboratorium for adfærd.
Siden slutningen af 1990’erne har Carsten Höller opført flere rutsjebaner rundt om i verden både
fritstående og på bygninger. Netop rutsjebanen er blevet Carsten Höllers signaturværk, siden han
transformerede Turbinehallen på TATE Modern med sine rutsjebaner i 2007. I Höllers rutsjebaner
såvel som hans øvrige værker handler det i høj grad om at turde gå nye veje; at overskride egne
grænser, turde udsætte sig selv for de videnskabelige forsøg i kunstens navn og potentielt opnå
ny indsigt om både sig selv og omverdenen. Rutsjebanen kan ses som et eksperiment, der
balancerer mellem leg, kunst og videnskab og som har til formål at undersøge den menneskelige
respons på en specifik stimuli.
Höllers rutsjebane fratager os vores faste, trygge ståsted og tvinger os til at møde, bruge og
definere os selv på nye måder. Omdrejningspunktet er kroppen, tilstedeværelsen og de valg, vi
hver især træffer, hvad enten du tør at tage en tur i den gigantiske rutsjebane eller blot betragter
de andre, der tager turen ned. Dermed er der et tydeligt slægtskab med Jeppe Heins interaktive
springvand Water Pavillon, der også står som et permanent værk i Kunstens Museumspark. På
samme vis som i Heins værk kan man i Höllers værker møde selv og andre på nye måder.
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TIDSPLAN OG BUDGET
Det er vores ambition, at projektet er færdigmodnet i februar 2019, hvorefter ansøgninger sendes
ud til private fonde. Tidsplanen ser ud som følger:
September 2018:

Teknisk oplæg fra Carsten Höller

Oktober 2018:

Teknisk gennemgang af ingeniører og arkitekt

November 2018:

Kontakt til Naturstyrelse, By & Landskab

December 2018:

Endelig projekt klargøres

Januar 2018:

Ansøgninger formuleres

Februar 2018:

Ansøgninger fremsendes

Budgettet ser ud som følger:
Projektledelse, deltid, 5 mdr.:

120.000

Ingeniørbistand:

60.000

Arkitektbistand:

60.000

Møder, rejser, div.:

10.000

I alt:

250.000
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FORELØBIGE SKITSER – AALBORG SLIDE-TOWER (2019)

Rutsjebanen til Kunstens
Museumspark, Aalborg SlideTower, opføres på skråningen af
skovdalen, der grænser op til
museet og parken.
Værket vil bestå af en tårnlignende
struktur med en udsigtspost
foroven. En gangsti vil lede
besøgende til toppen af bakken,
hvor de kan nyde udsigten ud over
museets Museumspark såvel som
Aalborg by.
Fra udsigtsposten vil det være
muligt at tage rutsjebanen ned.
Turen ned vil foregå i en snoende
bevægelse inden man lander i
Kunstens Museumspark.
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