TILLDELNINGSBESLUT
UPPDRAG FÖR KONSTNÄRLIG GESTALTNING, NATRURVETENSKAP LIFE,
GÖTEBORGS UNIVERSITET, UPPDRAG 1: NY ENTRÉ, LÄNKBYGGNAD OCH
RESTAURANG

Upphandlingen har genomförts som ett selektivt förfarande enligt Lag (2016:1145)
om offentlig upphandling.

Upphandlande myndighet är Statens Konstråd. Upphandlingen görs i samverkan
med Akademiska Hus AB.

Följande konstnärer bjöds in att lämna anbud:
•
•
•

Laure Prouvost
Hanna Ljungh
Hanni Kamaly

Uppfyllande av kvalificeringskrav
Samtliga konstnärers anbud uppfyller kvalificeringskraven

Utvärdering
Utvärderingen av anbuden har skett mot de i upphandlingsunderlaget angivna
utvärderingskriterierna. Utvärderingen har skett i enlighet med vad som angivits i
2.3.5 Utvärdering av anbud, i upphandlingsunderlaget. Anbudsutvärderingen utvisar
att Hanna Ljunghs (pnr/org.nr. 7401169342) anbud är i enlighet med vad som följer
av upprättat samverkansavtal mellan Akademiska hus AB och Statens Konstråd och
därmed bäst motsvarar den curatoriella visionen för uppdraget. Beslutet bekräftar
det som samrådsgruppen för det konstnärliga projektet har överenskommit vid
protokollfört möte 2020-09-03, ur konstnärlig kvalitetssynpunkt granskat och beslutat
vid Statens konstråds produktionsmöte 2020-09-09.
Samrådsgruppen har beslutat att tilldela uppdraget till konstnären Hanna Ljungh
med följande motivering:
Hanna Ljunghs konstnärskap är det som av samrådsgruppen bedöms vara mest
förankrat med Naturvetenskap Lifes ämnesområden kemi, molekylärbiologi, biologi
och miljövetenskap, marina vetenskaper, samt det som bäst motsvarar

konstprogrammets curatoriella vision avseende Uppdrag 1. Ljungh undersöker
bland annat människokroppens kemiska beståndsdelar och hur dessa är
sammanflätade med natur, industri, teknologi och andra samhällsfenomen.
Konstnären skiljer med sitt anbud ut sig genom att ha ett uttalat och stort intresse för
att arbeta platsspecifikt med utgångspunkt i Medicinaberget och de människor som
verkar på platsen. Det ökar förutsättningarna för ett ömsesidigt kunskapsutbyte
mellan konstnär och verksamhet, och exceptionell potential för att utveckla ett
visionärt konstnärligt förslag, sett i förhållande till uppdraget.
Utvärderingen har skett i förhållande till för utlysningen listade kriterier.
Samrådsgruppen har i sin bedömning tagit hänsyn till konstnärskapens
komplementarietet i förhållande till de tre uppdragen som helhet i byggnaden
Natrium.

BESLUT
Avtal kommer att tecknas tidigast 2020-09-24, när den lagstadgade tidsfristen för
överprövning, s.k. avtalsspärr, har gått ut.

Ort och datum _________________

Henrik Orrje

_____________________________
För Statens konstråd
Henrik Orrje
Vikarierande direktör

Ort och datum _________________

Catarina Fritz
_____________________________
För Akademiska Hus AB
Catarina Fritz
Ekonomi och finansdirektör / vVD

TILLDELNINGSBESLUT
UPPDRAG FÖR KONSTNÄRLIG GESTALTNING, NATRURVETENSKAP LIFE,
GÖTEBORGS UNIVERSITET, UPPDRAG 2: ATRIET I BYGGNADEN NATRIUM

Upphandlingen har genomförts som ett selektivt förfanade enligt Lag (2016:1145) om
offentlig upphandling.

Upphandlande myndighet är Statens Konstråd. Upphandlingen görs i samverkan
med Akademiska Hus AB.

Följande konstnärer bjöds in att lämna anbud:
•
•
•

Larissa Sansour
Maria Theresa Alves
Allora & Calzadilla

Uppfyllande av kvalificeringskrav
Samtliga konstnärers anbud uppfyller kvalificeringskraven

Utvärdering
Utvärderingen av anbuden har skett mot de i upphandlingsunderlaget angivna
utvärderingskriterierna. Utvärderingen har skett i enlighet med vad som angivits i
2.3.5 Utvärdering av anbud, i upphandlingsunderlaget. Anbudsutvärderingen utvisar
att Allora & Calzadillas (org.nr. 660834288) anbud är i enlighet med vad som följer av
upprättat samverkansavtal mellan Akademiska hus AB och Statens Konstråd och
därmed bäst motsvarar den curatoriella visionen för uppdraget. Beslutet bekräftar
det som samrådsgruppen för det konstnärliga projektet har överenskommit vid
protokollfört möte 2020-09-03, ur konstnärlig kvalitetssynpunkt granskat och beslutat
vid Statens konstråds produktionsmöte 2020-09-09.
Samrådsgruppen har beslutat att tilldela uppdrag två till konstnärsduon Allora &
Calzadilla med följande motivering:
Uppdrag 2 anses av samrådsgruppen vara det mest komplexa konstnärliga
gestaltningsuppdraget, sett i relation till byggnadens arkitektur. Allora & Calzadilla
har mångsidig tidigare erfarenhet av storskaliga konstnärliga installationer,
erfarenhet av att arbeta med olika material i stor skala samt erfarenhet av nära

samverkan med andra kompetenser i helhetsintegrerade fysiska gestaltningar.
Konstnärskapet bedöms därför ha störst potential att skapa ett långsiktigt hållbart
byggnadsintegrerat verk av hög konstnärlg kvalitet kvalitet. Med humor, lekfullhet
och en unik berättarkonst, lyfter konstnärsduon komplexa frågeställningar som även
den curatoriella visionen adresserar, till exempel hur vi kan leva tillsammans med
flera livsfomer. Konstnärerna arbetar forskningsbaserat och tvärdisciplinärt, vilket
Samrådsgruppen ser som en förutsättning för uppdraget då Atriet är en social plats
där studenter och personal från olika forskningsfält samlas. De har genom sina
gestaltningar konsekvent förnyat och utvecklat sina uttryck. Samrådsgruppen
bedömer därför att mötet mellan dessa olika krafter – Atriet och Allora & Calzadillas
konstnärskap – har bäst utvecklingspotential, sett i relation till Uppdrag 2.
Utvärderingen har skett i förhållande till för utlysningen listade kriterier.
Samrådsgruppen har i sin bedömning tagit hänsyn till konstnärskapens
komplementarietet i förhållande till de tre uppdragen som helhet i byggnaden
Natrium.

BESLUT
Avtal kommer att tecknas tidigast 2020-09-24, när den lagstadgade tidsfristen för
överprövning, s.k. avtalsspärr, har gått ut.

Ort och datum _________________

Ort och datum _________________

_____________________________

Henrik Orrje

_____________________________

För Statens konstråd
Henrik Orrje
Vikarierande direktör

För Akademiska Hus AB
Catarina Fritz
Ekonomi och finansdirektör / vVD

Catarina Fritz

TILLDELNINGSBESLUT
UPPDRAG FÖR KONSTNÄRLIG GESTALTNING, NATRURVETENSKAP LIFE,
GÖTEBORGS UNIVERSITET, UPPDRAG 3: ÖVRIGA RUM RUNT OCH OMKRING
BYGGNADEN NATRIUM

Upphandlingen har genomförts som ett selektivt förfarande enligt Lag (2016:1145)
om offentlig upphandling.

Upphandlande myndighet är Statens Konstråd. Upphandlingen görs i samverkan
med Akademiska Hus AB.

Följande konstnärer bjöds in att lämna anbud:
•
•
•

Anne Duk Hee Jordan
Daniel Steegmann Mangrané
Fernando Garcia-Dory

Uppfyllande av kvalificeringskrav
Samtliga konstnärers anbud uppfyller kvalificeringskraven

Utvärdering
Utvärderingen av anbuden har skett mot de i upphandlingsunderlaget angivna
utvärderingskriterierna. Utvärderingen har skett i enlighet med vad som angivits i
2.3.5 Utvärdering av anbud, i upphandlingsunderlaget. Anbudsutvärderingen utvisar
att Daniel Steegmann Mangrané (org.nr. 38128693) anbud är i enlighet med vad som
följer av upprättat samverkansavtal mellan Akademiska hus AB och Statens
Konstråd och därmed bäst motsvarar den curatoriella visionen för uppdraget.
Beslutet bekräftar det som samrådsgruppen för det konstnärliga projektet har
överenskommit vid protokollfört möte 2020-09-03, ur konstnärlig kvalitetssynpunkt
granskat och beslutat vid Statens konstråds produktionsmöte 2020-09-09.
Samrådsgruppen har beslutat att tilldela uppdrag tre till konstnären Daniel
Steegmann Managré med följande motivering:
Daniel Steegmann Managré har som enda sökanden erfarenhet av att gestalta och
binda samman inomhus och utomhus miljöer, i såväl liten som stor skala. Något som
samrådsgruppen bedömer vara en förutsättning för en permanent gestaltning i

enlighet med Uppdrag 3. Daniel Steegmann Managré är utbildad biolog och
konstnär vilket direkt kopplar konstnärskapet till Natriums verksamhet. Detta
bedöms av samrådsgruppen ge extra goda förutsättningar för ett verk som kan
fördjupa såväl konstnärskapet som den forskning som bedrivs i Natrium.
Samrådsgruppen bedömer också möjligheterna till nyskapande av en konstnärlig
gestaltning i gränssnittet mellan konst och vetenskap som särskilt goda. Till exempel
arbetar konstnären med kopplingar mellan naturen med det artificiella, vilket gör
hans konstnärskap unikt i förhållande till övriga sökanden. Utvärderingen har skett i
förhållande till för utlysningen listade kriterier.
Samrådsgruppen har i sin bedömning tagit hänsyn till konstnärskapens
komplementarietet i förhållande till de tre uppdragen som helhet i byggnaden
Natrium.

BESLUT
Avtal kommer att tecknas tidigast 2020-09-24, när den lagstadgade tidsfristen för
överprövning, s.k. avtalsspärr, har gått ut.

Ort och datum _________________

Ort och datum _________________

_____________________________

Henrik Orrje

_____________________________

För Statens konstråd
Henrik Orrje
Vikarierande direktör

För Akademiska Hus AB
Catarina Fritz
Ekonomi och finansdirektör / vVD
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