Trondheim kommune

Saksframlegg
UTLÅN AV MALERI AV LARS TILLER
Arkivsaksnr.: 11/14470
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken om utlån av maleri av Lars Tiller til orientering.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Saken gjelder:
Utlån og plassering av maleri av Lars Tiller.
Bakgrunn for saken:
I forbindelsen med oppføringen av Holtermannsveien 1 i begynnelsen av 70-tallet ble kunstneren Lars Tiller
engasjert for å lage en kunstnerisk utsmykking på en av veggene i entreen. Kunstverket, som til sammen er
6 meter langt og 2,4 meter høyt, er malt på 5 stk sponplater. Disse platene ble demontert da
Holtermannsveien 1 ble tømt i forbindelse med kommunens flytting til nye lokaler i sentrum. Maleriet har i
dag noen skader i tillegg til en generell slitasje som er naturlig etter at det har vært plassert i en entre med
stor gjennomstrømming av mennesker i 40 år.
Siden det var usikkert hva som ville skje med bygget i fremtiden, og hvor sannsynligheten for rivning var
betydelig, valgte kommunen å selge bygningen uten kunstverket. I etterkant har vi vurdert en ny plassering
for kunstverket, men ettersom maleriet er så vidt stort har det vært vanskelig å finne en ny plassering .
SpareBank 1 SMN har nettopp flyttet inn i nye lokaler i Søndre gate. I de nye lokalene har de i
underetasjen åpnet opp og tilrettelagt for kunst- og kulturopplevelser som kirkeruinene og
kunstinstallasjonen "Salamandernatten" av Kjell Erik Killi Olsen. Disse attraksjonene vil være åpent for
allmennheten i bankens åpningstider. SpareBank 1 SMN har i tillegg planlagt et eget visningsrom kun med
verker av Lars Tiller. I dette rommet er det mulig å montere maleriet fra Holtermannsveien 1. Da vil også
maleriet være tilgjengelig på dagtid for allmennheten.
Forslaget om å plassere kunstverket i Lars Tiller rommet er også presentert for Lars Tillers etterlevende
som er positive til en slik løsning..
Før en nymontering av maleriet må imidlertid verket restaureres. Det forutsettes at SpareBank 1 SMN vil
bekoste denne restaurering.
Det vil bli utarbeidet en avtale mellom Trondheim kommune og SpareBank 1 SMN som regulerer bruken
av verket i forhold tilvarighet, endring av rommet verket plasseres i, drift og vedlikehold samt øvrige ansvar
og rettigheter.
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Trondheim kommune
Trondheim kommune låner i en begrenset periode ut maleriet til SpareBank 1 SMN. Kunstverket skal
plasseres i underetasjen i rom som er plassert ved siden av kirkeruinene og rommet hvor kunstverket
"Salamandernatten" er montert. Det skal lages en avtale mellom Trondheim kommune og SpareBank 1
SMN som regulerer bruken av verket i forhold til varighet, eventuell endring av rommet verket blir plassert
i, restaurering, drift og vedlikehold samt øvrige ansvar og rettigheter partene i mellom.

Rådmannen i Trondheim, 18.03.2011

Morten Wolden
kommunaldirektør

Ulrika Johansen
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg: Bilde av verket
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