
 

 
 

 

Kunstprosjektene ved Østsiden sykehjem 
 
Fredrikstad kommunes nye sykehjem på Østsiden skal 
være et av tre demenssentra i kommunen.  
Fredrikstad kommune har utarbeidet en helhetlig plan 
for kunst i hele anlegget. 

 
Kunstutvalget for nye Østsiden sykehjem 

Kari Agerup, Knut Håkensen, Kristin Sæterdal, 
Hege Liseth, Betten Sveberg,  
Inger Anne Kilde Storli 

 
Ambisjoner 
Kunstplanen er laget med ambisjoner om at kunsten 
skal gi positive opplevelser for alle brukere av bygget. 
Kunsten skal gi fellesarealene i inngangsområdet 
attraksjonsverdi. Det skal være kunst i alle avdelingene, 
med en bevisst pedagogisk tanke i forhold til demens. 
Kunst som kan vekke minner, være stimulerende og gi 
gode følelser. Kunsten skal ha høy kvalitet. Den skal 
kunne oppleves over tid og ikke bli utdatert etter få år.  

 
Steder for kunst og kunstutrykk 
Kunstutvalget har spesialbestilt tre nye kunstprosjekt til utvalgte soner i sykehjemmet.  
I tillegg har de utarbeidet en egen plan for innkjøp av løskunst til sykehjemmets 
boavdelinger. På møterom og andre fellesrom har det blitt plassert innlånt kunst fra 
kommunens egen kunstsamling. 

 
Nye spesialbestilte kunstprosjekt ved Østsiden sykehjem 

1. Small-talk og Løv - to kunstprosjekt av Hanne Heuch –  
inngangsparti og seremonirom 

2. Byggesett av Stefan Christiansen – Storstue 
3. Remember me av Maria Rodrigues – Dagsenteret  

 
 
Hanne Heuch har arbeidet med glasspartiene 
mellom inngangspartiet og seremonirommet. 
Fotoprint av motiv hentet fra nærområdet.  
Ulike landskap i ulike årstider, dyr, hus, hjem og 
miljøer. I verket Small-talk er alle motiv ment som 
minnestartere og næring til assosiasjoner.  
I verket Løv er motivet et sterkt forstørret utsnitt 
av løvtrær i motlys en vårkveld og markerer 
stillhet og alvor i seremonirommet. 

      
        
 

Løv 



 

Stefan Christiansen har skapt veggarbeidet Byggesett, laget i forskjellige tresorter.  
Arbeidet består av 38 deler, hvorav 10 av disse er skap med forskjellige innhold bak glass.  
Verket kan se ut som et stort byggesett som er i ferd med å settes sammen.  
Innholdet i de 10 skapene er modellandskaper og modeller, som kan tenkes er modeller  
av opplevde øyeblikk. Motivkretsen er i utstrakt grad forskjellige natur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maria Rodrigues er engasjert til å gjøre et relasjonelt kunstprosjekt sammen med beboerne  
i dagsenteret. Nærheten og samværet med de eldre er essensen i dette prosjektet. 
Rodrigues er tekstilkunstner, og inspirert av og hjulpet av beboerne vil det skapes tekstile 
verk for dagsenteret. Disse blir montert i august. 

 
I tillegg har det blitt innkjøpt løskunst til boavdelinger ut fra et kuratorisk grep som tar hensyn 
til helhet og variasjon i avdelingene.  
Kunstnere: Torbjørn Sørensen, Minna Lappalainen, Inger-Johanne Nygren, Andreas Glad, 
Kristine Fornes, Bente Vold Klausen, Gunhild Vegge & Lasse Koldsrud 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maleri av Minna Lappalainen 

Byggesett  


