
Hedrende omtale på Betongtavlen 2017 fikk:  

 

Hardanger Skyspace 

Dette skriver juryen om Hardanger Skyspace: 

I år har juryen hatt en spesielt stor utfordring ved at Hardanger Skyspace på en helt særegen måte 

utfordrer mange sanser i tillegg til å imponere med fine betongarbeider. Juryen har derfor bestemt å dele ut 

hedrende omtale til dette kunstverket av et bygg som skiller seg svært mye ut fra tradisjonelle 

tavlekandidater. Juryen skriver blant annet om prosjektet: 

Himmelen har vært der langt over oss helt siden evighetens begynnelse. I den lille bygda Øystese midt 

inne i Hardangerfjorden mellom høye snøkledte fjell og bugnende grønne epleranker er himmelen bragt 

ned på jorda som et levende maleri av en av verdens mest betydningsfulle kunstnere James Turrell. 

Kunstneren sier at det hele handler om å se. Det er vanskelig å beskrive. Det må oppleves. Man sitter 

komfortabelt tilbakelent på en benk i et lukket rom og ser opp på himmelen og skyene som driver forbi 

skarpt innrammet i dust skiftende farger. Pupillene er vid åpne og mottakelige. Den ene fargen går sakte 

over i den andre, og den samme evige himmelen skifter farge ettersom omgivelsene skifter og danser 

sammen med synssansen. Det hele er godt for øyet og beroligende for kroppen. Den gjennomfargede 

betongen utvendig er inspirert av Hardangerskiferens gråfarge. Dette er Skyspace. Prosjektet er svært 

presist, gjennomarbeidet, vakkert detaljert, og et prakteksempel på høykvalitets utførelse i betong. Det er 

tydelig at samarbeidet mellom de ulike aktørene har vært meget godt og at alle har lagt seg i selen for å 

oppnå et best mulig resultat. Derfor får Hardanger Skyspace hedrende omtale. 

Prosjektdeltakere Hardanger Skyspace: 

Tiltakshaver: Kunsthuset Kabuso, Hardanger og Voss museum 

Arkitekt: a-works 

Kunstner: James Turrell 

Byggeteknisk råddgiver: NODE rådgivende ingeniører as 

Entreprenør: Voss Bygg og Landskap as 

Betongunderentreprenør: Tunge Ting as 

Betongleverandør: OH Betong as 

 

 

Juryens leder er Jan Eldegard Hjelle, e-post: jan@byggutengrenser.no 
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