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386. Orientering om kunstnerisk udsmykning af den lille grønne Park ud for Bispeengbuen i Nordre 
Fasanvej Kvarteret

Åbent - 01.11.20-P20-37-15

Overskrift

Orientering om kunstnerisk udsmykning af Den lille, grønne Park ved Bispeengbuen i Nordre Fasanvej 
Kvarteret

Resumé

I forbindelse med kunstprogrammet i Områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret opstilles nogle skulpturer i 
Den lille, grønne Park ved Bispeengbuen, hvilket der hermed orienteres om. 

Beslutning

By- og Miljøudvalget udsatte sagen efter drøftelse.

Indstilling

By- og Miljøområdet indstiller, 
at orienteringen om kunstnerisk udsmykning af Den lille grønne park tages til efterretning. 

Sagsfremstilling

Kunstprogrammet i Områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret blev bevilget ved vedtagelsen af ”Strategi 
for bedre forbindelser” den 14. december 2014. Kunstprogrammet er et samarbejde med Områdefornyelse 
Fuglekvarteret i Københavns Kommune, og skal medvirke til at skabe nye oplevelser og tryggere 
forbindelser. Konceptet for Kunstprogrammet blev vedtaget den 12. december 2015.
 
Den lille, grønne Park blev indviet den 13. juni 2017, og dette værk bidrager til fornyelsen af parken. Værket 
er tænkt som 4-5 enkle skulpturer i hvid eller lyseblå gennemfarvet beton. Skulpturerne får form som 
blomsterhoveder eller svampe, og kan benyttes som siddepladser for børnene. Værket placeres i den østlige 
del parken, som ikke blev berørt af fornyelsen. Skulpturerne vil stå blandt træer og anden beplantning. 
Motivet - blomsterhoveder eller svampe - taler således ind i det grønne element, mens at materialet - beton - 
mere taler ind i den urbane sammenhæng, parken indgår i. Støbingen finder sted i parken, hvor formene 
udgraves i den jord, de skal stå i. Skulpturerne overfladebehandles mod graffiti.
 
Skulpturerne udføres af Marianne Jørgensen, som har arbejdet som kunstner siden midt-firserne og udstillet 
både nationalt og internationalt. Hun er modtager af en de største hæderspriser til billedehuggere i Danmark, 
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen Legatet i 2014. Samme år modtog hun også Statens Kunstfonds 
treårige arbejdsstipendium. For Marianne Jørgensen er udkant og urbanitet, mønstre i vores livsformer og 
relationer til omgivelserne og vores jord ofte omdrejningspunktet. Hun stiller spørgsmål til byplanlægning, 
naboskab, boligformer, samt hvordan og hvorfor vi indretter os, som vi gør. 
 
Udsmykningen forventes realiseret før sommeren 2018. 
 
By- og Miljøområdets vurdering
By- og Miljøområdet vurderer, at opstillingen af skulpturerne supplerer fornyelsen af Den lille grønne park og 
medvirker til at give parken et særligt kendetegn. Det vurderes endvidere, at skulptuerne bidrager positivt til 
oplevelsen af parken. 
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Økonomi

Orienteringen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Borgmesterpåtegning

Ingen

Behandling

By- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget,  
JD/BHW/HAA

Bilag

 Eksisterende forhold af stedet for placering af kunst
 Marianne Jørgensen_Den lille grønne Park

 

Bilag/Punkt_386_Bilag_1_Eksisterende_forhold_af_stedet_for_placering_af_kunst.pdf
Bilag/Punkt_386_Bilag_2_Marianne_Joergensen_Den_lille_groenne_Park.pdf
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