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Lommeparken trænger til at blive befolket af børn og voksne og der er masser af muligheder i det fine lille træområ-
de, som ligger ganske ubenyttet hen.

Der skal ikke meget til for at skabe interesse for et område – det er nok at gøre det tilgængeligt og lysne det op. Ved 
at lægge græs og sætte de hvide beton skulpturer op vil området kunne indbyde til leg og hygge.
Området vil blive sidde og lege venligt og jeg vil arbejde på at særligt børn tiltrækkes til arealet. Og kommer børnene 
så kommer de voksne jo også. 
Projektet vil kunne holde i mange år og kan fjernes når de nye planer for lommeparken aktiveres. Betonen er let at 
vedligeholde og såfremt det ønskes kan der lægges en særlig græs type som ikke kræver særlig pasning.



Den praktiske udførelse
Jeg vil helst arbejde og lave udgravningerne i området ved Lommeparken, men hvis det er for vanskeligt pladsmæs-
sigt, kan vi finde et andet sted.  Frederiksberg kommune kan måske låne os et areal til udformning og opgravning af 
skulpturerne. Disse skal så transporteres ind til Lommeparken.
Jeg vil foreslå at formerne på de oprejste huller bliver ganske enkle og læner sig op af f.eks. svampeformer og enkle 
organiske former.

Projektet kan laves indenfor den økonomiske ramme og vil være et projekt som rent praktisk udføres i fire tempi 
over fire til fem uger. Herunder er arbejdsprocessen skitseret: 

• Området forberedes: der fjernes nogle buske og jorden planeres.... der er også mulighed for at skabe et om-
råde som er kuperet mellem træerne

• jeg graver ned i jorden det tager nok en uges tid (evt. kunne jeg godt tænke mig at lege med støbesand som 
en ny tilføjelse. Det giver nye og meget præcise muligheder) Jeg vil gerne arbejde med skulpturer i en stor størrelsen 
Så vi kommer op i skulpturer på ca. 500 kg stykket.

• Støbebilen kommer og vi hælder betonen i (enten hvid eller lyseblå) og der sættes metal på formene (som på 
billederne så vi kan køre med skulpturerne)

• Skulpturerne vendes og sættes på plads evt. skal vi lave et fundament til skulpturerne (der kan vi bruge metal-
let som vi løfter i som stabilisator) og der lægges evt. rullegræs.

Der vil være brug for at jeg har en assistent og vi får brug for en minigraver samt en del tilladelser til forberedelserne 
af det grønne areal. Måske der er lokale kræfter som vil vande rullegræsset efterfølgende

Skitse som viser de skulpturelle former jeg ønsker at arbejde med i området - formerne relaterer til naturens 
egne former. Skulpturerne vil stå hvide og enkle i det lille træområde



Budget:
Normalt skal kunstneren have 25 % af de 80.000 kr. der er til udsmykning af området i honorar - samt atter 25 % af 
honoraret til skitseoplægget -  det vil sige 25.000 kr. i alt. 
Men da jeg allerede har brugt en del tid på ideoplæg og ture til Kbh. vil jeg foreslå at der afsættes 30.000 kr. i alt til 
skitseoplæg samt honorar.

Budget: 84.696 kr

Honorar:                     25.000 kr.
Skitsehonorar             5.000 kr.

4 retur Transport fra Århus til København
(114 km x 3,53 kr. + færge a 450 kr.) x 2 = 1,705      6.819 kr.

leje af mini gravemaskine i 2 uger
til at udførelse af værket     10.000 kr. 
   
evt. transport af støbninger- såfremt der ikke     3.000 kr.
er plads til at lave udgravningerne på sitet  

Chauffør på stor gravemaskine i 8 timer af 800 kr. 
samt transport af maskinen til stedet (3.000)     9.400 kr.

Hvid beton med hvide sten og glasfiber armering   15.000 kr.

Armeringsjern                     1.200 kr.

Assistent i 45 timer a 150 kr.      6.750 kr.

Diverse post                      2.527 kr.

I alt                                           84.696 kr.

Budgettet er lidt stramt og afhænger af at jeg kan bo hos familie og venner i København – men det regner jeg med kan lade sig gøre. 
Det vil være godt at få 3 paller rullegræs til at definere rummet inde mellem træerne med - men det vil betyde en merudgift på 4,416 kr. Dette 
beløb kan sagtens findes hvis jeg kan låne en mini gravemaskine af kommunen så der kan spares på den dyre maskine. Vi har heldigvis en diverse 
post på 2.527 kr. men den vil jeg gerne holde fast i da der kan blive brug for den til uforudsete udgifter.

På nuværende tidspunkt er der brugt af budgettet:  8.410 kr. (med moms 9.660 kr.)
Skitsehonorar                        5.000 kr.
2 retur Transport fra Århus til København
(114 km x 3,53 kr. + færge a 450 kr.) x 2 = 1,705=           3.410 kr.

De bedste hilsner
Marianne Jørgensen (Onsholtgårdsvej 1, 8260 Viby J, Århus)



Herunder ses et mindre projekt som jeg lavede i sommeren 2017 til  Huset for Kunst og Design i Holstebro. 
Dette projekt var et eksperiment hvor ideen var at trække børn ind i at grønt areal bag museets området - det 
er lykkedes at få både børn og voksne til at bruge området.
Her kan man se hvordan det hvide beton lyser op og skaber rum.
De skulpturer jeg ønsker at lave til Lommeparken vil være større og mere tætte og bringe tanken hen på 
organiske former i skovbunden (svampe og vækster). 


