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Billedkunstneren Malene Landgreen og Karlsson arkitekter anmoder hermed om 
at komme i betragtning til FARVEPRISEN 2016 på baggrund af arbejdet med 

farvesætning og udsmykning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse for Region 
Sjælland.

Projektet er med 44.000 m2 og en investering på ca. 1.2 mia. er det største og 
mest ambitiøse danske psykiatribyggeri i mere end 100 år og vil rumme plads til 

ca. 200 indlagte patienter og 2-300 daglige ambulante patienter, ca. 650 ansatte 
og herudover pårørende, organisationer m.m.

Projektet står på den danske psykiatriplan, med patienten i centrum og klare mål 
om at psykiske diagnoser kan behandles og på et unikt engagement fra mange i 

afprøvning og realisering af en stor vision om at de fysiske rammer kan understøtte 
arbejdet med behandling og helbredelse af den enkelte patient med psykiatrisk 

diagnose – at byggeri og behandling er et og samme.
Projektet er udviklet gennem et to faset konkurrenceforløb og gennem et snævert 

og engageret samarbejde mellem på den ene side arkitekt, ingeniører, tekniske 
specialister, kunstnere m.m. og på den anden side ledelse og psykiatrifaglige kom-

petencepersoner, pårørendeorganisationer og patienter. 

Allerede tidligt i projektet har psykiatriens ledelse, medarbejdere og patienter haft 
fokus på hvordan en bevist og oplevelsesrig farvesætning kan medvirke til en vel-

lykket behandling af mennesker psykiatriske diagnoser.
Arkitekter og kunstnere har derfor tidligt i projekteringen etableret samarbejdet, 
som spænder over udvikling af ideer og konkret farvesætning af alle byggeriets 

overflader, materialevalg i øvrigt, billedkunst, kunstlys m.m.

Malene Landgreen har udviklet en række både afdæmpede og alligevel 
udfordrende paletter til vægge, folier og inventar. Farvesætningen giver hvert en-

kelte område særlig karakter og fungerer som en overordnet let opfattelig 
wayfinding.

Vi bruger varierede farvepaletter til bygningsdele og inventar som en enkel 
iscenesættelse af de væsentlige funktioner – farverne er med til at guide den 

enkelte i hvad man kan og må som patient og pårørende i huset.

De mange glasvægge i huset er udsmykket med tekster skrevet af digteren 
Ursula Andkjær Olsen - en tekst til hvert sted, mere end 2000 m2 digte! 
Grafikken er udført af os i samarbejde med Ursula og udstandset i 
selvklæbende glasfolier tilpasset det enkelte rum, samt farve og funktion. 

Huset er meget transparent og åbner sig mod en række smukke gårdhaver, 
hvor beplantning, lys, sol og vejrlig giver en naturlig påvirkning af farve-
sætningen i bygningen. Vi bruger bygningens overflader som reflektorer af både 
dags- og kunstlys således at der også på grå dage skabes et varmt og trygt 
karakter i de enkelte rum.
Natten kan være svær for psykiatripatienter og vi har haft et særligt fokus 
på, at arbejdet med observation og aktivitet faktisk foregår over hele døgnet 
gennem udviklet af et banebrydende kunstlyskoncept. Designet er baseret 
på den nyeste viden om, hvordan lyset påvirker hjernen – det kolde lys skaber 
aktivitet og det varme lys afslapning. Kunstlyset er derfor, styret af døgnets 
naturlige rytme, forskelligt i farve, styrke og komposition gennem dagen og 
natten.  Det betyder meget at få reetableret patientens normale søvn og aktiv-
itetsrytme og skaber bedre vilkår for personale på skiftende vagter.

Byggeriet blev officielt indviet af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary 
i august 2015 og i perioden efter viste der sig meget stor interesse om byggeri-
et fra både ind – og udland. Og også fra offentligheden. Som et eksempel kan 
nævnes, at der til et åbent hus arrangement kom mere end 10.000 mennesker, 
som ønskede at se og forstå de nye muligheder for behandling af patienter 
med psykiatrisk diagnose.

Vi håber på baggrund af det vedlagte materiale at kunne komme i betragtning 
til Farveprisen 2016.

Med venlig hilsen

Til rette vedkommende ved Farveprisen

Christian Karlsson, 
Adm.Direktør Karlsson Arkitekter

Malene Landgreen, 
Billedkunstner



“Det er en ganske særlig opgave at lave en så omfattende, total farvesætning og 
kunstnerisk in situ udsmykning i et psykiatrisk sygehus og ’fængsel’. (sikringsafsnit)

Med bevidstheden om den menneskelige dimension følger en vision om, i kraft af 
de varierede og udogmatiske farvesystemer, at kunne skabe sanselige og visuelt 
harmoniske overgange og synlige farvemæssige sammenhænge i sygehuset. Jeg 

bærer et håb om at plante en nærværende følelse af at man er dér, hvor man kan 
være en del af noget ’større’.”

Malene Landgreen, Billedkunstner
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Præmie i konkurrence,år: 
1.præmie i åben idékonkurrence 2010 - Karlsson arkitekter
1. præmie i indbudt projektkonkurrence 2011 - Karlsson arkitekter /VLA

Totalrådgiver: Karlsson arkitekter/VLA  

Ingeniører: MOE Rådgivende Ingeniører, NNE Pharmaplan, Cenergia 

Landskabsarkitekter: Schønherr 

Farvesætning & Kunstnerisk udsmykning: Malene Landgreen 

Tekst til udsmykning: Ursula Andkjær Olsen

Belysning: Bartenbach

Med 44.000 m2 og en investering på ca. 1.2 mia. er det nye psykiatri-
sygehus det største og mest ambitiøse psykiatribyggeri siden de store 

sygehusbyggerier i slutningen det 19. århundrede. 
Byggeriet indeholder plads til 194 indlagte patienter, ambulatorier for 

andre 200 daglige konsultationer, aktivitets- og idrætsfaciliteter, åbne ak-
tivitetsbaserede arbejdspladsmiljøer for de mange faggrupper som arbejder 

med behandling af patienter, forskning og uddannelse. 

Huset fremstår udadtil enkelt, med mure i gule håndstrøgne sten i 
samspil med et let kuperet landskab af vilde græsser og grupper af 

egetræer. Patientafsnit er alle i 1 etage, mens ambulatoriets kompetence-
center rejser sig markant i 5 etager omkring et indre atriumrum.

Indvendig er huset disponeret og udformet åbent og transparent omkring 
oplevelsesrige rumforløb og haver.

Der er brugt glasvægge mellem en række funktionsområder og overalt er 
der adgang til oplevelsesrige udearealer i forskellig størrelse og indretning 

og de mange inde liggende haverum. 

Den totale farvesætningen i huset er udarbejdet af Malene Landgreen og 
de mange glasvægge i huset er udsmykket med tekster af digteren 

Ursula Andkjær Olsen, farvet med Malene Landgreens særlige farvepalet 
til Psykiatrisygehuset.  

I samarbejde med belysningsdesignerne i Bartenbach fra Østrig har vi  også
udviklet af et banebrydende kunstlys koncept, baseret på den nyeste viden 

om, hvordan lyset påvirker hjernen. 



”Regionens psykiatriledelse har lige fra begyndelsen 
haft en ambition om, at vi skulle benytte byggeriet her til 
at tage et kæmpeskridt i udvikling af psykiatribehandlingen. 
Det blev også afgørende for valget af vinderforslaget, der 
havde den innovative tilgang, man ønskede – og løsningerne 
er så yderligere blevet udviklet i den efterfølgende proces 
mellem arkitekt, psykiatriledelse og personale”

Henrik Bendix Olsen, Region Sjællands Projektchef 
for psykiatrisygehuset i Slagelse
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 PALETTE A - Områdefarver ML-GAPS-A

FARVEPROJEKT AF MALENE LANDGREEN
‘OMRÅDEFARVER’
Tegningen viser områdernes primære farver som ses på døre døre og udvalgte folier.

Den skal blot give et indblik i husets farvesætning

FOLIER

ETAGER

FÆLLESOMRÅDER

AFSNIT

OMRÅDEFARVER 

GYLDEN

GUL

LYS GRØN

GRÆSGRØN

GRÅRØD

VIOLETLAVENDELBLÅ

BLÅ

KLAR BLÅ

MALENE LANDGREEN

OFFICE

OmrådefarverOmrådefarver for Almen & retspsykiatri



Farveprojektet er tilrettelagt udfra en serie til stedet særligt 
komponerede farvepaletter og farveforløb, som er organiseret efter 
en overordnet, farvemæssig områdeinddeling af stedets afdelinger, 
afsnit og etager. Til hver af de ti områdefarver knytter sig en række 
farver fra henholdsvis vægfarve- og inventarfarvepalet, tre farver fra 
en lys inventarfarvepalet og tre særligt udvalgte dør- og inventarfarver, 
som sammen med foliefarverne matcher og komplementerer områ-
defarverne. Dette farveudvalg manifesteres i ti farvepaletter som er 
farvesætningens enkle og gennemgående hovedgreb. 

Områdefarverne udgør en overordnet klar, mættet, farveharmoni, som 
kun optræder i afgrænsede nedslag, som f.eks. indgangspartier ved 
afsnit, døre, køkkenmoduler, stole/møbler, skiltning/nummerering og 
folier i begrænset omfang, hvor det har lokalitetsbærende betydning. 
Væg-, inventar- og dørfarver forholder sig til altid områdefarven og 
bruges altid i sammenhæng i cirkelpaletternes farveorden.

Paletterne kombinerer de særlige og genkendelige farveharmonier og 
lysere neutralfarver. Er en afdeling blå betyder det IKKE at alle farver 
er blåtonede, men at alle farver forholder sig kompositorisk til det blå. 
Farverne varierer i det blå eller afviger forholdsmæssigt det blå for at 
skabe kontrast, spænding, energi og vitalitet i en nedtonet farve-
systematik der differentierer den gennemgående struktur og facettererer 
helheden.

Farveprojektet
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G u l v e
De lokale farvesætninger ses som et stort billede eller opleves som en 
farve mod en anden farve og altid med gulvfarven som medspiller. 
Gulvfarverne forholder sig til gangzoner, arbejdsområder, mødelokaler 
og fællesrum, caferum mv. og vil stedvist og undtagelsesvist brydes 
f.eks. til markering af en fælles opholdszone eller udvalgte funktioner 
eller personaleområder. 

I gang- fælles- og patientområder holdes gulvpaletten i neutrale farver 
markeret med diskrete gulvfarveskift. 

I dueslag, celle-kontorer og møderum varieres gulvfarverne og fremstår 
mere kontrastfuldt farvesat. 
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Vægfarver



V æ g g e
Vægge med mange dørpartier i lange korridorer i beboelsesafsnit bear-
bejdes som en stor farvekomposition, som forholder sig matchende til 
afsnittets overordnede områdefarve. Døre har anden farve på inderside 
fra den lyse inventarpalet.
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Opstalt af døre



D ø r e
Dørfarverne holdes i områdefarver, matchende farver indikerende 
områdefarver og farver fra den lyse inventarpalet. Farverne veksler i 
forhold til funktion eller adgang. Dørfarven er lys og neutral hvor der 
ikke er patientadgang.

Et gennemgående element i farvesætningen er døre med forskellig 
farve på inder- og yderside, for at møde både det private, de mindre 
og lukkede funktioner med det sarte og det lyse og møde de mere ud-
advendte aktiviteter og afsnit med en mere robust områdedefinerende 
palet. De 2-farvede døre er et skønt og yderligere farvevarieret tilskud 
til en altid inkluderende farvepalet.
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B e l y s n i n g
Som en del af kunstprojektet har vi samarbejde med belysnings-
designerne fra Bartenbach i Østrig har vi udviklet et kunstlyskoncept og 
tilsvarende armaturer.

Belysningen følger døgnets og årets dagslysfarve, koldt om morgenen 
og varmt om aftenen. Det farvede lys understøtter hjernens oplevelse 
af døgnets rytme og dermed at man får sovet om natten. 

Både for patienter, samt personale som arbejder om aftenen og natten, 
vil det være en stor gevinst. 
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A t r i e t
Atrierummet bliver en stor farverig og varieret komposition. Hver etage 
har sin egen områdefarve. Dette udtrykkes i dørpartier og folier, inventar 
mv. Vægfarverne på atriekernerne og rækværkernes indersider er bear-
bejdet i forhold til etagefarven. 
I Atriet åbenbares den fulde vægfarvepalet i udsynet mellem etagerne. 

De farvesatte vægflader består af enkle ét eller flerfarvede komposi-
tioner med forhold til rum og funktion. Farvesætningen danner rum 
for oplevelse i de lokale enheder, men ses også på afstand, over lange 
stræk, gennem de semi-transparente glasvægge og er altid en del af en 
større harmoni og sammenhæng. 

Vægfarverne kan yderligere fungere som baggrund for den ophængning 
der kan foretages i rummet.
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Glasprojektet
Glasprojektets translucente foliers farvesætning indikerer områdefar-
ven. Hver farve i foliepaletten komplementeres af henholdsvis en lysere 
grundfarve som bruges ved mere neutrale områder og funktioner og en 
transparent områdefarve til fælles- og aktivitetsområderne.

PATIENTSTUE AFSNIT FÆLLESOMRÅDER

ZONER: Princip for farvemætning

Foliepalette 

Stimuli-hierarki
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”Nogle gange kan kunsten jo udtrykke indviklede ting mere 
præcist end noget andet, og jeg tænkte, at det kunne være 
spændende at lade en digter sætte ord på det sted. 
Så jeg tog kontakt til Ursula Andkjær Olsen, som i mine øjne 
er en af vore største danske sproglige fornyere, og hun greb 
udfordringen. 

Nu står resultatet på hver eneste glasvæg i hele byggeriet   
– ét kæmpemæssigt digt gennem hele huset, i samspil med 
farvesætningen, både ord og farver beskriver det konkrete 
sted og understøtter den aktivitet, der foregår. 

Det er ganske enkelt enestående!”

Christian Karlsson, Partner i Karlsson Arkitekter
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I REFLEKSIONERNE ER 
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F(4-I)0-06Svømmehal

Glasprojektet er et samarbejde mellem kunstner 
Malene Landgreen, Karlsson Arkitekter og poet 
Ursula Andkjær Olsen. Ursula har i samarbejde 
med brugere skabt en række større og min-
dre digte, der er omskabt til et grafisk udtryk i 
farvede folier på samtlige af hospitalets mange 
glasvægge. 

Resultatet er flere hundre meter digte igennem 
hele byggeriet. Her  fra husets wellness område.

I landskabet

er bygnIngen

I bygnInger er bassInet

I bassInet er vandet

I vandet er bølgerne

I bølgerne er reflektIonerne

I reflektIonerne er

landskabet

Ursula Andkjær Olsen



Farveplette for glasvæg



Grundstruktur og metode
Glasudsmykningens motiver er rumlige, abstrakte og organiske. 
Glasudsmykningen er opbygget som et stort, koloristisk patchwork af 
forskellige farvekvadrater.

En organisk cirkel- eller spiralstruktur tegnes med transparente streger 
på hver sit ensfarvede kvadrat á 60 x 60, under-inddelt i 4 (kvarte) 
glasplader á hver 30 x 30 cm. Hvert kvart-motiv er en del af en hel 
spiral, og disse del-motiver komponeres nu frit på den store samlede 
flade. Hver hele spiral eller cirkel findes således i helheden et sted. Man 
fornemmer stregernes indbyrdes familiaritet, at de er lavet af samme 
slags bevægelser, energi og helheder, og man ser hvordan tegningerne 
gerne lægger sig i forlængelse af hinanden. Der opstår nye sammen-
hænge. Nye figurationer. Landskabelige åbninger og poetiske skitser. 
De mange forskellige glas farver blander sig tilsyneladende vilkårligt i et 
stort samlet billede. Koloritten er taget fra den allerede implementerede 
farvesætning i bygningen og afspejler på denne måde Sygehuset i sin 
helhed.

Malene Landgreens omfattende arbejde med farvesætningen på 
Psykiatrisk Sygehus i Slagelse er manifesteret i en decideret kunstnerisk 

udsmykning med en central placering, ved hospitalets hovedindgang, 
der så at sige samler den store palet i et unikt værk.

 
Glasudsmykningen er et intenst og farverigt visuelt og rumligt greb, 

der sammen med arkitekturen og lyssætningen i alle døgnets timer kan 
blive et samlende og signikant pejlemærke for sygehusets gæster og 

mange brugere og ansatte. Glasvæggen mellem de to receptionsområder 
udsmykkes med et roligt, harmonisk og stemningsgivende værk på en 

glasade centralt i sygehusets indgangsparti. Glassets translucente flader 
evner, via lyset, at præge rummet med varme og intense farveklange. 

Det daglige liv, årstidernes skiftende lysforhold i rummet og ikke mindst 
menneskenes bevægelse i og omkring værket er en væsentlig og vital 

medspiller. Med lyset bringes farverne og kunsten ind i Sygehusets
indgangsparti. Udsmykningen bliver en integreret del af det dobbelthøje

rum, der er indgang, og danner velkomsten til stedet. 

Den transparente og semitransparente glasudsmykning vil på samme tid 
samle det store rum og fungere som rumdeler. Udsmykningen ses også på 

afstand, over lange stræk gennem andre transparente glasvægge, og er 
således altid en del af en større harmoni og sammenhæng.

G l a s v æ g g e n

Idé- og skitsegrundlag til kunstnerisk udsmykning
Kunstprojekt GAPS

Malene Landgreen

Glasvæggen mellem de to receptionsområder 
udsmykkes med et roligt, harmonisk og stemnings-
givende værk på en glas�ade centralt i sygehusets 
indgangsparti. Udsmykningen udføres i indfarvet, 
mundblæst antikglas – et yderst ra�neret og attrak-
tivt materiale, som kendetegnes ved sin meget 
farvestærke og livlige struktur og en lysfølsomhed, 
der bevirker at værket altid er i forandring med lyset i 
omgivelserne. 
Glassets translucente �ader evner, via lyset, at præge 
rummet med varme og intense farveklange.  
Det daglige liv, årstidernes skiftende lysforhold i 
rummet og ikke mindst menneskenes bevægelse i og 
omkring værket er en væsentlig og vital medspiller. 
Med lyset bringes farverne og kunsten ind i Syge-
husets indgangsparti. 

Udsmykningen bliver en integreret del af det dob-
belthøje rum, der er indgang, og danner velkomsten 
til stedet.  Den transparente og semitransparente 
glasudsmykning vil på samme tid samle det store 
rum og fungere som rumdeler. 
Udsmykningen ses også på afstand, over lange 
stræk gennem andre transparente glasvægge, og er 
således altid en del af en større harmoni og sam-
menhæng.

Grundstruktur og metode
Glasudsmykningens motiver er rumlige, abstrakte 
og organiske. Glasudsmykningen er opbygget som 
et stort, koloristisk patchwork af forskellige farve-
kvadrater. En organisk cirkel- eller spiralstruktur 
tegnes med en fortinnet streg på hver sit ensfarvede 

kvadrat á 80 x 80, under-inddelt i 4 (kvarte) glas-
plader á hver 40 x 40 cm.  Hvert kvart-motiv er en del 
af en hel spiral, og disse del-motiver komponeres nu frit 
på den store samlede �ade. Hver hele spiral eller cirkel 
�ndes således i helheden et sted. Man fornemmer 
stregernes indbyrdes familiaritet, at de er lavet af 
samme slags bevægelser, energi og helheder, og man 
ser hvordan tegningerne gerne lægger sig i forlængelse 
af hinanden. Der opstår nye sammenhænge. Nye 
�gurationer. Landskabelige åbninger og poetiske 
skitser. De mange forskellige glas farver blander sig 
tilsyneladende vilkårligt i et stort samlet billede. Kolorit-
ten er taget fra den allerede implementerede farvesæt-
ning i bygningen og afspejler på denne måde Syge-
huset i sin helhed. 

Teknisk                 
Kunstnerisk udsmykning af glasvæg i indgangsparti á ca. 350 x 1520 cm. I alt ca. 53 m2 
glasmosaik udført i mundblæst antikglas og påsat in situ på det eksisterende glasparti.
Spiraltegningerne tænkes udført som en klassisk blyinfatning, med en tinover�ade.

Det anbefales at glasudsmykningen påsættes på indersiden af et lag hærdet glas mellem 
to lag glas. Således er både spørgsmål om rengøring støj og sikkerheden i top.

Glasudsmykningerne opbygges som mosaikker af antikglasplader á 40 x 40 cm.
Mosaikken opsættes indvendigt på vinduesglasset og monteres på stedet fra stillads 
opbygget til formålet. Glasmosaikkerne hæftes med silicone, (Akvariesilikone fra Dana)

Det kunstneriske udtryk varetages af Malene Landgreen og glasarbejdet udføres i tæt 
samarbejde med Per Steen Hebsgaard, som er den førende glarmester herhjemme 
indenfor dette felt.

Detalje. 40 x 80 cm.

80 x 80 cmCirkel-/Spiralmotiv

Idé- og skitsegrundlag til kunstnerisk udsmykning
Kunstprojekt GAPS

Malene Landgreen

Glasvæggen mellem de to receptionsområder 
udsmykkes med et roligt, harmonisk og stemnings-
givende værk på en glas�ade centralt i sygehusets 
indgangsparti. Udsmykningen udføres i indfarvet, 
mundblæst antikglas – et yderst ra�neret og attrak-
tivt materiale, som kendetegnes ved sin meget 
farvestærke og livlige struktur og en lysfølsomhed, 
der bevirker at værket altid er i forandring med lyset i 
omgivelserne. 
Glassets translucente �ader evner, via lyset, at præge 
rummet med varme og intense farveklange.  
Det daglige liv, årstidernes skiftende lysforhold i 
rummet og ikke mindst menneskenes bevægelse i og 
omkring værket er en væsentlig og vital medspiller. 
Med lyset bringes farverne og kunsten ind i Syge-
husets indgangsparti. 

Udsmykningen bliver en integreret del af det dob-
belthøje rum, der er indgang, og danner velkomsten 
til stedet.  Den transparente og semitransparente 
glasudsmykning vil på samme tid samle det store 
rum og fungere som rumdeler. 
Udsmykningen ses også på afstand, over lange 
stræk gennem andre transparente glasvægge, og er 
således altid en del af en større harmoni og sam-
menhæng.

Grundstruktur og metode
Glasudsmykningens motiver er rumlige, abstrakte 
og organiske. Glasudsmykningen er opbygget som 
et stort, koloristisk patchwork af forskellige farve-
kvadrater. En organisk cirkel- eller spiralstruktur 
tegnes med en fortinnet streg på hver sit ensfarvede 

kvadrat á 80 x 80, under-inddelt i 4 (kvarte) glas-
plader á hver 40 x 40 cm.  Hvert kvart-motiv er en del 
af en hel spiral, og disse del-motiver komponeres nu frit 
på den store samlede �ade. Hver hele spiral eller cirkel 
�ndes således i helheden et sted. Man fornemmer 
stregernes indbyrdes familiaritet, at de er lavet af 
samme slags bevægelser, energi og helheder, og man 
ser hvordan tegningerne gerne lægger sig i forlængelse 
af hinanden. Der opstår nye sammenhænge. Nye 
�gurationer. Landskabelige åbninger og poetiske 
skitser. De mange forskellige glas farver blander sig 
tilsyneladende vilkårligt i et stort samlet billede. Kolorit-
ten er taget fra den allerede implementerede farvesæt-
ning i bygningen og afspejler på denne måde Syge-
huset i sin helhed. 

Teknisk                 
Kunstnerisk udsmykning af glasvæg i indgangsparti á ca. 350 x 1520 cm. I alt ca. 53 m2 
glasmosaik udført i mundblæst antikglas og påsat in situ på det eksisterende glasparti.
Spiraltegningerne tænkes udført som en klassisk blyinfatning, med en tinover�ade.

Det anbefales at glasudsmykningen påsættes på indersiden af et lag hærdet glas mellem 
to lag glas. Således er både spørgsmål om rengøring støj og sikkerheden i top.

Glasudsmykningerne opbygges som mosaikker af antikglasplader á 40 x 40 cm.
Mosaikken opsættes indvendigt på vinduesglasset og monteres på stedet fra stillads 
opbygget til formålet. Glasmosaikkerne hæftes med silicone, (Akvariesilikone fra Dana)

Det kunstneriske udtryk varetages af Malene Landgreen og glasarbejdet udføres i tæt 
samarbejde med Per Steen Hebsgaard, som er den førende glarmester herhjemme 
indenfor dette felt.

Detalje. 40 x 80 cm.

80 x 80 cmCirkel-/Spiralmotiv

Idé- og skitsegrundlag til kunstnerisk udsmykning
Kunstprojekt GAPS

Malene Landgreen

Glasvæggen mellem de to receptionsområder 
udsmykkes med et roligt, harmonisk og stemnings-
givende værk på en glas�ade centralt i sygehusets 
indgangsparti. Udsmykningen udføres i indfarvet, 
mundblæst antikglas – et yderst ra�neret og attrak-
tivt materiale, som kendetegnes ved sin meget 
farvestærke og livlige struktur og en lysfølsomhed, 
der bevirker at værket altid er i forandring med lyset i 
omgivelserne. 
Glassets translucente �ader evner, via lyset, at præge 
rummet med varme og intense farveklange.  
Det daglige liv, årstidernes skiftende lysforhold i 
rummet og ikke mindst menneskenes bevægelse i og 
omkring værket er en væsentlig og vital medspiller. 
Med lyset bringes farverne og kunsten ind i Syge-
husets indgangsparti. 

Udsmykningen bliver en integreret del af det dob-
belthøje rum, der er indgang, og danner velkomsten 
til stedet.  Den transparente og semitransparente 
glasudsmykning vil på samme tid samle det store 
rum og fungere som rumdeler. 
Udsmykningen ses også på afstand, over lange 
stræk gennem andre transparente glasvægge, og er 
således altid en del af en større harmoni og sam-
menhæng.

Grundstruktur og metode
Glasudsmykningens motiver er rumlige, abstrakte 
og organiske. Glasudsmykningen er opbygget som 
et stort, koloristisk patchwork af forskellige farve-
kvadrater. En organisk cirkel- eller spiralstruktur 
tegnes med en fortinnet streg på hver sit ensfarvede 

kvadrat á 80 x 80, under-inddelt i 4 (kvarte) glas-
plader á hver 40 x 40 cm.  Hvert kvart-motiv er en del 
af en hel spiral, og disse del-motiver komponeres nu frit 
på den store samlede �ade. Hver hele spiral eller cirkel 
�ndes således i helheden et sted. Man fornemmer 
stregernes indbyrdes familiaritet, at de er lavet af 
samme slags bevægelser, energi og helheder, og man 
ser hvordan tegningerne gerne lægger sig i forlængelse 
af hinanden. Der opstår nye sammenhænge. Nye 
�gurationer. Landskabelige åbninger og poetiske 
skitser. De mange forskellige glas farver blander sig 
tilsyneladende vilkårligt i et stort samlet billede. Kolorit-
ten er taget fra den allerede implementerede farvesæt-
ning i bygningen og afspejler på denne måde Syge-
huset i sin helhed. 

Teknisk                 
Kunstnerisk udsmykning af glasvæg i indgangsparti á ca. 350 x 1520 cm. I alt ca. 53 m2 
glasmosaik udført i mundblæst antikglas og påsat in situ på det eksisterende glasparti.
Spiraltegningerne tænkes udført som en klassisk blyinfatning, med en tinover�ade.

Det anbefales at glasudsmykningen påsættes på indersiden af et lag hærdet glas mellem 
to lag glas. Således er både spørgsmål om rengøring støj og sikkerheden i top.

Glasudsmykningerne opbygges som mosaikker af antikglasplader á 40 x 40 cm.
Mosaikken opsættes indvendigt på vinduesglasset og monteres på stedet fra stillads 
opbygget til formålet. Glasmosaikkerne hæftes med silicone, (Akvariesilikone fra Dana)

Det kunstneriske udtryk varetages af Malene Landgreen og glasarbejdet udføres i tæt 
samarbejde med Per Steen Hebsgaard, som er den førende glarmester herhjemme 
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Idé- og skitsegrundlag til kunstnerisk udsmykning
Kunstprojekt GAPS

Malene Landgreen
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tivt materiale, som kendetegnes ved sin meget 
farvestærke og livlige struktur og en lysfølsomhed, 
der bevirker at værket altid er i forandring med lyset i 
omgivelserne. 
Glassets translucente �ader evner, via lyset, at præge 
rummet med varme og intense farveklange.  
Det daglige liv, årstidernes skiftende lysforhold i 
rummet og ikke mindst menneskenes bevægelse i og 
omkring værket er en væsentlig og vital medspiller. 
Med lyset bringes farverne og kunsten ind i Syge-
husets indgangsparti. 

Udsmykningen bliver en integreret del af det dob-
belthøje rum, der er indgang, og danner velkomsten 
til stedet.  Den transparente og semitransparente 
glasudsmykning vil på samme tid samle det store 
rum og fungere som rumdeler. 
Udsmykningen ses også på afstand, over lange 
stræk gennem andre transparente glasvægge, og er 
således altid en del af en større harmoni og sam-
menhæng.

Grundstruktur og metode
Glasudsmykningens motiver er rumlige, abstrakte 
og organiske. Glasudsmykningen er opbygget som 
et stort, koloristisk patchwork af forskellige farve-
kvadrater. En organisk cirkel- eller spiralstruktur 
tegnes med en fortinnet streg på hver sit ensfarvede 

kvadrat á 80 x 80, under-inddelt i 4 (kvarte) glas-
plader á hver 40 x 40 cm.  Hvert kvart-motiv er en del 
af en hel spiral, og disse del-motiver komponeres nu frit 
på den store samlede �ade. Hver hele spiral eller cirkel 
�ndes således i helheden et sted. Man fornemmer 
stregernes indbyrdes familiaritet, at de er lavet af 
samme slags bevægelser, energi og helheder, og man 
ser hvordan tegningerne gerne lægger sig i forlængelse 
af hinanden. Der opstår nye sammenhænge. Nye 
�gurationer. Landskabelige åbninger og poetiske 
skitser. De mange forskellige glas farver blander sig 
tilsyneladende vilkårligt i et stort samlet billede. Kolorit-
ten er taget fra den allerede implementerede farvesæt-
ning i bygningen og afspejler på denne måde Syge-
huset i sin helhed. 
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Karlsson arkitekter er en dansk tegnestue, grundlagt i 2007. Tegnestuen 
drives af ejerne Christian Karlsson og Hedvig Molnár Karlsson, der begge 

har baggrund fra de store danske tegnestuer. Christian,tegnestuens 
grundlægger, har baggrund som associeret partner hos KHR og bygning-
schef i Slots og Ejendomsstyrelsen. Hedvig er indtrådt som partner hos 

Karlsson Arkitekter i 2011 efter 22 år på VLA arkitekter, hvor hun har 
arbejdet som sagsarkitekt og projekteringsleder. 

I 2007 vandt Karlsson arkitekter 1. præmie i Realdania´s konkurrencekom-
pleks om fremtidens bebyggelse i de åbne landskaber. Projektet indbragte 

tegnestuen Tyndpladeprisen 2009 – bla. med professor og billedhugger 
Bjørn Nørgaards ord:“Der er tale om fremragende arkitektonisk brug af en-

kle standardkomponenter. Med enkle greb forvandles et ordinært halprojekt 
til en arkitektonisk form, der forholder sig smukt til landskabet, 1. class !”

Karlsson arkitekter arbejder med arkitektur som sunde rammer for 
mennesker, der på bedst mulig måde varetager vores helbred både fysik og 

mentalt, er ikke bare vigtigt inden for sundhedsbyggeri, 
men for alle byggerier. 

Her ligger selve kernen for alle af tegnestuens arbejder; at skabe arkitek-
tur der fungerer som gode rammer, der muliggør det gode liv gennem lys, 

oplevelsesrigdom, programmatisk og visuel sammenhæng, åbenhed og 
transparens både ude og inde.

Karlsson arkitekter
Disse kundskaber og dette engagement er med i alle af tegnestuens 
projekter og samarbejder, om det er i arbejde med sygehuse eller pleje-
hjem, boliger for sindslidende, museumskonkurren-cer, skoler, kontorer, 
ombygninger, eller villahuse.

Karlsson arkitekter ønsker at tage del i samfundet og er beviste om det 
ansvar man har som arkitekter. 
Derfor stræber tegnestuen efter at arbejde bæredygtigt med alle op-
gaver, i funktion, udformning, materialer, kvalitet og æstetik. Målet er 
at lave bygninger der er tidløse, og tåler fremtidens udfordringer.

I 2009 vandt tegnestuen den åbne idékonkurrence om det store nye 
psykiatri sygehus i Slagelse – GAPS. I 2010 vandt vi den efterfølgende 
totalrådgiverkonkurrence i samarbejde med VLA, og i de efterfølgende 
5 år har Karlsson Arkitekter som totalrådgiver for Region Sjælland under 
ledelse af Christian Karlsson forestået projekteringen og gennemførels-
en af psykiatri bygget, som med  de 44 000 m² og et samlet budget på 
ca. 1.2 mia. dkr er Danmarks største og mest avancerede.





UTVALGTE STIPENDER
Eckersberg Medaillen 2005, 
Medaille af Aalborg Kommune for Aalborg Airport 2001, 
The Danish Art Foundation 2004-2007, 
The Danish Art Foundations Exhibition Award: 2006, 2008 and 2009, 
Niels Wessel Bagges Artist Grant, 
Ole Haslund Artist’s Grant,
Yelva and Aage Nimb’s Artist’s Grant, 
Martha and René Gauguin’s Foundations Artist Grant,
Henry Heerup’s Grant of Honour.

Selected to receive the prestigious lifelong grant from 
the Danish Ministry of Culture 2011.

REPRESENTERET af
Ny Carlsberg Foundation
The Danish Art Foundation
SMK - The
National Museum of Art
Køge Skitsesamling- KØS
Kobberstiksamlingen, Skive
Kunstmuseum, AROS

UDDANNELSE
1987 – 1988 Academy of Fine Arts, Budapest, Hungary
1984 – 1991 The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, Denmark
1992 – 1994 The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, Denmark
(MA Hons. Fine Arts) 

Malene landgreen (f. 1962) er uddannet billedkunstner på 
Kunstakademiet København og Budapest 1984-94 

og har desuden Cand. Phil i Kunstteori.

Hun bor og arbejder i København og Berlin.

Arbejdet med at udforske maleriet of farvens potentiale i lys og rum har vist sig 
som en rød tråd i alle Landgreens arbejder gennem tiden. 

Malene Landgreen har gjort sig bemærket med en lang række stedsspecikke 
in situ værker i både ind og udland.

Hun har senest færdiggjort kunstneriskudsmykning og farvesætning til 
Ny Kirkebjerg Skole i Vanløse, og Egedal Rådhus samt et stort loftsmaleri til 

Hospice på Sct. Lucas Stiftelsen. For tiden arbejder Malene Landgreen med en 
større opgave til det nye Rigshospital.

Landgreen har etableret sig som en af de mest efterspurgte i Danmark, når det 
drejer sig om at udsmykke vores daglige omgivelser. 

Hun har modtaget Eckersberg medaljen i 2006 og har modtaget en lang række 
andre priser, præmieringer og udmærkelser herunder Statens Kunstfonds livsvarige 

ydelse (2011).
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2002 Novo Nordisk, Hillerød, Denmark
2001 Aalborg Airport, Aalborg, Denmark (Awarded*)
2000 DONG, Dansk Olie og Naturgas, Stenlille, Denmark
2000 SAS Commuter, Copenhagen Airport, Copenhagen, Denmark
1999 Den Sociale Ankestyrelse, Copenhagen, Denmark
1999 Viborg Stadionhal, Viborg, Denmark
(Awarded*) = Awarded by the Danish Art Foundation

EXHIBITIONS
2015 Ikke til salg. Trapholt, Kolding, DK.
2015 International Standard - Spatial Surfaces #1, Geisberg Exhibition, Berlin, DE
2015 Crossing a Line, Galleri Kirk, Aalborg, DK
2015 Formen - Farven - Fladen. Special Exhibition. AROS, Aarhus, DK
2015 Intervention ApArt, Apart Hotel Kong Arthur, CPH, DK
2015 Grønningen 100 år, Den Frie, Copenhagen, DK
2015 Avantgarde Mecanique, Homage a Franciska Clausen, PLU41, Berlin, DE
2014 Avantgarde Mecanique, Homage a Franciska Clausen, Galleri Tom Christoffersen, CPH, DK 
2014 Galerie MøllerWitt, Aarhus, Denmark (solo)
2014 Colour Me In, Esbjerg Kunstmuseum, DK 
2013 LUST & COLOURS, Museumsbygningen, Copenhagen, DK 
2013 Ballroom, Maison du Danemark, Paris, FR (Solo)
2013 Auf Zeit, Staatlische Kunsthalle Baden-Baden, DE 
2013 Form – Signage. Sophienholm, Kngs. Lyngby, DK 
2013 Et rum med udsigt, Rønnebæksholm, Næstved, DK
2012 Megízlelt formák / Tasted shapes, Budapest Galéria Kiállítóházába, Budapest, Hungary
2012 Voyage and Rhythm, Alejandra von Hartz Gallery, Miami, USA
2012 Every Story Tells a Picture, CUBO og Kunsten, Utzon Center, Aalborg, Denmark
2012 Salutes in Color, Galerie MøllerWitt, Aarhus, Denmark (solo)

IN SITU PROJECTS
2015 Kirkebjerg Skole, Vanløse, DK
2014 Egedal Rådhus, Egedal, DK
2014 Fondenes Hus, Copenhagen, DK
2014 HOLBÆK ART, Mural in Bysøgade 2, Holbæk, DK
2013 Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Aarhus University, DK 
2013 ROCKWOOL C2 Building, Hedehusene, DK 
2012 Københavns Hovedbibliotek [Main Library in Copenhagen], DK  
2012 Scenefortæppe [Stage curtain], Aalborg Hallen, Aalborg Kultur og Kongres Center, DK 
2011 Hospice, Sankt Lukas Stiftelsen, 
2011 Ballerup Rådhus, Denmark
2010 Silkeborg Gymnasium, Denmark
2010/11 Vestforbrændingen, Glostrup, Denmark
2009 Ny Postterminal, Oslo, Norway
2009 VM pavillion 2011, Oslo, Norway
2008 Vestforbrændingen, Glostrup, Denmark
2007 Forsamlingshus, Mors, Denmark
2007 FMT, Forsvarets Materiel Tjeneste, Ballerup, Denmark
2007 Forsvarskommandoen, Holmen, Denmark
2006 DR Byen, Segment3/ Ørestaden, Denmark
2006 Egaa Gymnasie, Aarhus, Denmark
2005 Danfoss, Nordborg, Denmark
2005 Konkurrence Styrelsen, Copenhagen, Denmark
2005 Vestforbrændingen, Glostrup, Denmark
2004 Flyvestation Karup, Karup, Denmark
2004 Frederiksberg Gymnasium, Copenhagen, Denmark
2003 Teknisk Forvaltning, Aalborg, Denmark
2002 NOVI 6, Aalborg, Denmark
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2004 Grønningen, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, Denmark
2004 Puzzle Parade, Køge Skitsesamling, Køge, Denmark
2003 Puzzle Parade, White Box Gallery, New York, USA
2003 Kunsträume im Norden, Bayer AG, Leverkusen, Germany
2003 In situ projekter og skitser, Køge Skitsesamling, Køge, Denmark (solo)
2002 Outside-Life, Galerie Asbæk, Copenhagen, Denmark (solo)
2001 Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, Denmark (solo)
2001 Color Volume, Kunsthallen Brandts, Odense, Denmark
2001 Ingenmandsland, Galleri Hummeluhre, Århus, Denmark (solo)
2001 Clear Red City - Transport, Overgaden, Institut for Samtidskunst, Cph, Denmark 
(solo)
2001 Centro Cultural Andratx, Mallorca, Spain
2001 Grønningen, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, Denmark
2000 Samspilsramte Fænomener 1+2, Munkeruphus/Hishult Kunstmuseum, DK/SE
2000 Galleri Jespersen, Odense, Denmark (solo)
2000 Brief Encounter, Opera Paese, Rome, Italy
1999 Color means and causes, Galleri Søren Houmann, Copenhagen, Denmark (solo)

2011 A need for reason, ROHDE CONTEMPORARY, Copenhagen, Denmark
2011 Illusions of Transparency, DAMP, Copenhagen, DK (Solo)
2011 SKAGEN PROJEKT’11, Skagen, Denmark
2010 Triangle, Galleri Egelund, Copenhagen, Denmark
2010 Landskabets Anatomi, Grafikens Hus, Stockholm, Sweden
2010 Grønningen, Copenhagen, Denmark
2010 RED BLUE MOTION TOTEM, Esbjerg Kunstmuseum, Denmark (Solo)
2010 Sense and Sensibility, Galerie MøllerWitt, Aarhus, Denmark
2010 En hyldest til Ib Geertsen, Danske Grafikeres Hus, Copenhagen, Denmark
2009 COLOR STATE, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, Denmark (Awarded*), (Solo)
2009 Dynamisk Abstraktion,Skovgaardmuseet, Viborg, Denmark
2008 ARENA, Aarhus Kunstbygning, Aarhus, Denmark
2008 To The Wall, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, Denmark (Awarded*)
2008 Roundabout, Berlin, Germany (Curating with David Rhodes)
2007 100 videoer – 100 dage. Meeting Room and exibition installation. Kunsthal
Gammel Strand, Copenhagen, Denmark
2007 Fairytale Cabinets, Kunsthallen Brandts, Odense, Denmark
2006 JADE, ANDERSEN_S Contemporary, Copenhagen, Denmark (solo) (Awarded*)
2006 HerOgAldrigMer, Den Frie Udstillings bygning, Copenhagen, Denmark
2005 Matisse &,Statens Museum for Kunst, Copenhagen, Denmark
2005 Passion Beyond Reason, Wall Str. 1, Berlin, Germany
2005 Craft in Dialog: Potential Volumes by Light, in collaboration with Astrid
Krogh, Malmö Kunstmuseum, Malmö, Sweden
2005 BODY, Galerie Asbæk, Copenhagen, Denmark (solo)
2004 LIBERTINE APPEARENCE AND DISAPPEARENCE, DCA Gallery NY, USA (solo)
2004 LIBERTINE APPEARENCE AND DISAPPEARENCE, Paint Box Extensions,
Copenhagen, Denmark (solo)
2004 Malernes og forfatternes Danmark, Kunsthallen Brandts, Odense, Denmark

CV



“Humanisme er blevet en kliché i omtalen af nordisk arkitektur, 
men her er den i fuldt flor. Alt er indrettet på at understøtte den 
enkelte patients unikke behandling. 

Sigtet er altid, at man skal vende tilbage til samfundet som 
normalt fungerende. En psykiatrisk patient er et menneske, 
der skal hjælpes til at fungere selvstændigt.”

Carsten Ifversen for Politiken  30.08.2015






