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Resume
Med denne sag bedes henholdsvis Ældre- og Omsorgsudvalget samt Forebyggelsesog Socialudvalget tage stilling til valg af kunster til udsmykning af plejecenter Trekroner
og HP-boligerne.
Beslutningskompetence
Ældre- og Omsorgsudvalget
Sagsfremstilling
Som udvalget blev orienteret om den 10. april 2012 skrider byggeriet af plejecenter
Trekroner samt HP-boligerne frem i henhold til tidsplanen, og byggeudvalget er nu i
færd med planlægning af indretning og udsmykning af byggeriet.
Forvaltningen har i samarbejde med kulturkonsulenten i Børn og Kultur undersøgt mulighederne for at finde en kvalificeret kunstner til udsmykningen af både plejecenteret
og HP-boligerne på specielt fællesarealerne. Kriterierne har været, at kunstneren skulle
være lokal forankret, være parat til at indgå i en dialog med den kommende ledelse og
brugergrupperne om udformning af udsmykningen samt være parat til at udarbejde
kunst, der kunne skabe identitet og genkendelighed i forhold til motiver fra Roskilde.
Disse kriterier er baseret på de positive erfaringer blandt andet plejecenter Kristiansmindes beboere har opnået ved valg af kunstværker, der signalerer genkendelighed.
På den baggrund indstilles det, at der etableres samarbejde med den lokale 39-årige
Trekronerkunster Jacob Brostrup om udsmykning af plejecenter Trekroner samt HPboligerne. Det er vurderingen at der kan anskaffes kunstnerisk udsmykning indenfor en
økonomisk ramme på ca. 200.000 kr.
Jacob Brostrup er en yngre lokal kunster med et imponerende cv med blandt andet
salg af malerier til Statens Kunstfond samt flere internationale udstillinger.
I forhold til at skabe en historisk sammenhæng mellem de plejecentre og botilbud som
udfases og de nye som oprettes i Trekroner, er det hensigten at gå i dialog med Jacob
Brostrup om at skabe en genkendelighed i kunstudsmykningen på Trekroner i forhold
til plejecentrene Domsognet og Sct. Peders Stræde samt botilbuddene Pilehuset og
Haraldsborg.
Eksempler på Jacob Brostrups kunst vil blive præsenteret på udvalgets møde.
Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
Udgiften indenfor en økonomisk ramme på ca. 200.000 kr. kan afholdes indenfor det
samlede anlægsbudget.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Jacob Brostrup vælges til at foretage den kunstneriske udsmykning af plejecenter Trekroner.
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Godkendt.

