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Hurdalsjøen Hotell eies av Utdanningsforbundet.Da hotellet fylte 50 
år i 2019, startet etableringen av en skulpturpark. Kunstprosjektet er 
nå utvidet og skal fremme unge kunstnere og omfatter årlig 
konkurranse og sommerutstilling i tillegg til mulighet for residency. 
Hotellet har store uteområder med mulighet for plassering av 
utendørs kunst. I tillegg har hotellet to til tre vegger utendørs som er 
velegnet for veggmaleri eller annen form for stedsspesifikk kunst.  

Bakgrunn



1.  SOMMERUTSTILLING

2. KONKURRANSE

3. RESIDENCY PROGRAM

KUNSTPROSJEKTET



HVORFOR ET 
KUNSTPROSJEKT?
• Stadig flere av oss er på utkikk etter det unike 

• Kunst fascinerer og er subjektive opplevelser

• Et kunstprosjekt er stimulerende

• Kunstneriske opplevelser deles med andre



«Hoteller som tilbyr noe spesielt, kan noen 
ganger være målet med reisen»





VERDIER
Våre kunstprosjekter må gjenspeile våre verdier:

• Kreativitet

• Kvalitetsbevissthet

• Inkluderende

Kreativitet: Kunst kan overraske og forbløffe

Kvalitetsbevissthet: Det årlige kunstprosjektet viser mangfold 
av uttrykk og materialer

Inkluderende: Vi vil gi plass til både ukjente og kjente , 
nasjonale og internasjonale kunstnere



MANGFOLD

Kunstprosjektet kan oppsummeres med ett ord:



HVORFOR MANGFOLD?
Mennesket er et mangfoldig vesen. Våre følelser spenner fra glad til 

sint, trist til fornøyd. Høyt oppe den ene dagen, langt nede den neste.

Kunstverkene kan være like mangfoldige.

Mangfold innebærer at vi samler både unge nyutdannede kunstnere 
og mer etablerte kunstnere, noe som er sjelden på kunstfeltet.



HVOR LIGGER 
HURDALSJØEN HOTELL?

Hurdalsjøen Hotell ligger i naturskjønne omgivelser ved Hurdalsjøen, 
43 km nordvest for Oslo Lufthavn, Gardermoen



 

 

Damvokteren 

Fragment In Motion 
https://www.youtub
e.com/watch?v=R_lw
dUe6Dhsin Motion 

Vegg mot parkering 

Fasade mot parkering 
Krans  

Hotell sett fra nord-øst 

Hotellet sett fra brygga 

Hotellet sett fra nord 

Vegg mot nord 

Nordsiden av eiendommen 

Sørøstsiden av hotellet 

Geometrisk Skulptur 

På Bølgen 

Kunstnervilla 

Norsk Rottepinscher 

Kunststien 

Kunststien – i skogen 

Kunststien – ved tjernet 

Hall for store arbeider 

Solskulptur 

Kart over omgivelsene rundt Hurdalsjøen hotell, samt plassering av noen av kunstverkene



Kunstprosjektet
(så langt)



Arkitekten 



Fra 50-års jubileet
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Hurdalsjøen	strategiprosess	

1.Presentere	oss	
2.Hva	vi	tror	på?	Rydde	vei	i	buzz.	(Alle	nye	medier	trenger	kreaAvitet	og	storytelling	før	man	lager	noe.	Rød	tråd)	
3.IDENTITET.	Gå	gjennom	Brand	Sprint	raskt	med	resultatene.	Diskutere	kort		
4.Hva,	Hvordan	og	Hvorfor	+	Verdiene.	Hva	betyr	deQe	videre?	
5.Overliggende.	For	A)	Kurs	og	konferanse	og	B)	
6.Verdi	1:	Varme/inkluderende	
7.Verdi	2:	KreaAvitet	
8.Verdi	3.	Kvalitetsbevisst	
9.Eksempler	på	verdi	1.	Hva	betyr	det	å	være	varm/inkluderende	for	Hurdalssjøen	Hotel?	
10.Eksempler	på	verdi	2.	Hva	betyr	det	å	være	kreaAv	for	Hurdalssjøen	Hotel?	
11.Eksempler	på	verdi	3.	Hva	betyr	det	å	være	kvalitetsbevisst	for	Hurdalssjøen	Hotell?	
12.DesAnasjoner	vs	hoteller.	Hub	i	Hurdal..	
13.Tone	of	voice.	Bilde	sAl.	Design,	logo,	fonter	osv	
14.EQerlaQ	inntrykk.	
15.(NeQsiden.	Funksjonalitet)	
16.EKSEMPEL	PÅ	HVORDAN	VI	KOMMUNISERER.	
17.KreaAv	prosess	
18.Høyballer.	Spraybokser	
19.
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URBAN LEGEND 
TEGNESERIE I STÅL 
UTLÅN FRA EIDSVOLL 
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