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Prekvalifisering for kunstprosjekt i uterom, Eg – Lars Verket, foto 
 

Dato: 9. januar 2022 
 
Gjennom foto ønsker jeg å bidra til et helsefremmende miljø som ivaretar mennesker, og 
bringer naturen inn i byggene. På samme måte som uterommet blir en naturlig forlengelse 
av innerommet, blir innerommet på denne måten preget av uterommet. Slik skapes 
transparens, der naturen går igjen både ute og inne. 
Jeg mener dette tilfører verdi i behandlingen på følgende måter: 
 

• Tilhørighet (minner om at mennesket også er natur) 
• Sammenheng (vi er også dypt vevd sammen med denne; pust, mat osv) 
• Forandring (skjer hele tiden – gjennom døgnet, årstider mv.) 
• Mening (naturens livsvev bærer i seg en grunnleggende form for mening.) 
• Natur gir en kroppslig/emosjonell inngang, fremfor en kognitiv. 
• Bilder av nærnatur skaper motivasjon til å gå ut – tilSTEDEværelse. (Ta stedet inn.) 
• Grønt som tema symboliserer liv (våren sin «klorofylla») 
• Drømmer (skape ønske om å benytte nærnaturen) 
• Forundring (eng: «awe». Stoppe opp, tenke nytt, la seg bevege.) 

 
Dette er også evidensbasert, se f.eks. masteroppg. til Anne Hagerup Larsen (2020). 
Uttrykksmessig kan dette komme frem gjennom bl.a. bruk av storformat og lys gjennom 
bildeplater. Jeg samarbeider nært med Xpressprint i Kristiansand. 
 

 
Figur 1 "Grønt øye" - Bøkeskog i Ravnedalen, Kristiansand. God egnet for bakgrunnsbelysning. 
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Installasjon: "Årstidsrommet" 
 
I invitasjonen til prekvalifiseringen er det bare omtalt uterom/skulptur. 
 
I stillehagen (sort på kartet) ser jeg for meg et «årstidsrom» i en luftig utførelse, der 
pasientene gjennom hele året kan få kontakt med årstidene gjennom foto. 
Xpressprint har lang erfaring i å trykke ting til utendørs bruk, og hvordan dette kan 
lyssettes. 
 
Praktisk gjennomføring/utseende må vi evt. komme tilbake til, men resten av dette 
dokumentet viser hvordan jeg tenker rundt fotoets rolle i den teraputiske prosessen – 
samtidig som det fungerer som utsmykning. 
 

 
Figur 2 Høst - endringer i natur - livets sykluser. 

Selv om jeg har en idé om hvordan bilder også kan brukes utendørs, så er det 
innendørs om er mitt spesialområde. Her ser jeg at det allerede er gjort et 
grunnarbeid med fargepaletter/vinduer, og jeg ønsker å spille videre på dette. 
 
På de neste sidene vil jeg vise eksempler på hvordan bilder kan brukes.  
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Storformat – ta nærnatur/steder inn i rommet 
 
Ved Sørlandet rehabiliteringssenter leverte jeg i 2018 to bilder på ca 17m2 til et 
treningsrom og ett undervisningsrom. Felles for begge bildene er at de er tatt ca 
100m utenfor bygget, og på denne måten bringer nærnaturen inn: 
 

 
Figur 3 Lygne en stille morgen. 

 
Figur 4 Lygne i det tåka letter. 

I tillegg til bildene skrev jeg to tekster. Disse kan leses i min portfolio på 
larsverket.photography. 
 
I behandlingen ved Sørlandet rehabiliteringssenter brukes ACT, og også her er 
lokale naturbilder brukt for å «minne» pasientene på terapien: 
 

 
Figur 5 Stikkord som #perspektiv #oppdage fra terapien er lagt på bildet. 
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Stillhet 
 
Stille vann og storslått natur kan invitere til at tankekjør også stilner. Selv om effekten av 
foto ikke kan sammenlignes med å være der, så er min oppfatning (basert på evidens) at den 
nærmere full effekt enn ingen effekt. 
 

 
Figur 6 Makro - strå i stille vann. 

 
Figur 7 Oksøy fyr ved innløpet til Kristiansand - en stille kveld. Fyr har mye symbolikk som kan brukes i terapi også.  
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Grønt – liv 
 
Denne sterke grønnfargen om våren (spesielt hos bøk) gir energi og nærkontakt med 
liv som våkner til live igjen. Her er det mange metaforer som kan brukes i terapi. Det 
samme gjelder for trær, skog og detaljer i nærnaturen rundt Eg sykehus. 
 

 
Figur 8 Våren bugner av liv i naturen, og kan gi håp. 

 

 
Figur 9 I terapi kan det være behov for å finne rotfeste igjen... 
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Stien – veien videre 
 
Mye av terapi handler om å finne retning, og stiene i Bymarka kan være gode symboler på 
nettopp dette – i et landskap som endres kontinuerlig gjennom årstidene. 
 

 
Figur 10 Tidlig vår - rett før Bervann. 

 
Figur 11 Årets første snøfall - rett ved Eg sykehus. 
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Forundring – montasje 
 
Foto kan skape undring i seg selv. Ved hjelp av speiling/rotering kan dette tas et 
skritt videre. Forundring er et sterkt voksende forskningsfelt (eng. «awe»), og viser 
seg å ha mange gode helseeffekter. 
 

 
Figur 12 Makrobilde som både er speilet og rotert. 

 
Figur 13 Panoramabilder som speiles og roteres kan få et drømmende uttrykk, og blir også svært store. Slik at de kan prege 
store flater. 

  



 8 

Curriculum Vitae  
– Lars Verket, fotograf 
 

Profil: Jeg ønsker å fremme naturnærvær, naturglede 
og tilstedeværelse gjennom bildene mine. Gjennom 
over 20 år har jeg tatt bilder av spesielt natur, 
leirplasser, kajakkpadling og fyr. Jeg er spesielt opptatt 
av panoramaformatet og å fange lyset gjennom 
døgnet/årstidene. 
 
Portfolio: http://larsverket.photography/ 
 

Kontaktinfo: 
Lars Verket, Kongens gate 80, 4608 Kristiansand 
Mobil: 911 311 03 
 
Utdanning: 

• Hovedfag i sosialøkonomi (1995) 
• Bachelor i friluftsliv (2005) 

 
Yrkeserfaring (utvalg): 

• Prosjektleder i Fædrelandsvennens nettavis – starter med foto (1996-2000) 
• Eget firma som blant annet har gitt ut 6 padlebøker der jeg har tatt alle bildene 

(heltid fra 2005 – 2016, så deltid.) 
• Sørlandet rehabiliteringssenter, Livsstyrketrener (2017 – dd i halv tid.) 

 
Utstillinger: 

• Lindesnes fyrmuseum 
• Ryvingen fyr 
• Bymisjonen i Kristiansand 
• Nes Kulturhus 
• TilStede mat og mer 

 
Bildesalg: 

• Lindesnes fyrmuseum (panorama av Homborsund fyr) 
• Utenriksdepartementet (Norgesbilder til nettsidene til utenriksstasjonene) 
• Sørlandet rehabiliteringssenter (se s. 3) 
• Vest-Agder sykepleieforbund (storformat av Lindesnes fyr i møterom) 
• Kristiansand Parkeringsselskap (storformat i parkeringshus Kilden) 
• Sørlandet sykehus avd. Kongsgård (panoramabilder i ganger/trappeavsatser) 

 
Kilde: Larsen, Anne Hagerup (2020) Terapeuters erfaringer med hvordan Friluftssykehuset 
virker inn på terapi med alvorlig og kronisk syke barn: En kvalitativ studie. 
Master i miljøpsykologi, Høgskolen i Innlandet 
 
Alle bildene i denne prekvalifiseringen er tatt i Kristiansand, bortsett fra de til Sørlandet 
rehabiliteringssenter – som er tatt i nærnaturen deres. 
Xpressprint har vært min samarbeidspartner i over 10 år, og jeg er svært imponert over deres 
profesjonalitet og servicinnstilling: «Alt» er mulig! 


