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NY TURISTVEGKUNST TAR FORM LANGS NASJONAL TURISTVEG RONDANE
Arbeidene med et nytt kunstverk langs Nasjonal turistveg Rondane er godt i gang.
Mosaikkverket «Skyldner» av Matias Faldbakken blir når det åpner i september
kunstverk nummer åtte i Statens vegvesens Turistvegprogram.
Langs fylkesveg 27 er det mange mindre parkeringsplasser som gir god utsikt mot
Rondanemassivet i tillegg til Sohlbergplassen. Kunstneren Matias Faldbakken konverterer nå en av
parkeringsplassene, Kjøllen, til en stor mosaikk, på oppdrag fra Statens vegvesen.
Med mosaikkverket «Skyldner» på 13X20 meter liggende flatt på bakken blir Kjøllen i seg selv en
begivenhet. Her tar Matias Faldbakken et kunstnerisk grep som hverken forstyrrer naturen eller
forkludrer utsikten. Det horisontale bildet fungerer som en plattform for publikum som vil se og nyte
utsikten og naturen.
«Skyldner» er en tegning av en liten byste i tre fra Nasjonalgalleriets samling, og som mest
sannsynlig er et Kristushode fra 1100-tallet. Dette er et motiv Faldbakken har brukt ved flere
anledninger.
Om lag 26.000 stein på 10X10 cm hver blir satt med vanlig teknikk for brosteinlegging av
profesjonelle steinleggere. Ifølge Faldbakken blir mosaikkbildet mer som et stykke veidekke man
kjører over, enn et verk man går rundt og ser på. Noe som ifølge kunstneren henger godt sammen med
Turistvegsatsingens grunntema; rasteplassen blir på en måte en «omvei» over en mosaikk.
Mosaikken som uttrykksform strekker seg flere tusen å r tilbake i tid og er ett av de eldste bevarte
bildeformatene. Kjente mosaikker fra f.eks. Mesopotamia, Hellas, Pompeii og Herculaneum er ofte lagt
på gulv og er bilder til å gå på .
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