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REALart 090909
I forbindelse med 090909 ved NTNU vil
Fakultet for naturvitenskap og teknologi ønske
alle studenter og ansatte ved NTNU velkommen
til å delta i REALart.
REALart er ei kreativ løype med fokus på å vise frem mange ulike kunstverk som
befinner seg i Realfagbygget. Realfagbygget ble åpnet i 2000, men mange av disse
originale kunstverkene har flere ansatte og studenter ved NTNU kanskje ikke fått
anledning til å se eller lagt merke til i en travel hverdag.
REALart gir nå alle en mulighet til å se hva kunstnere som Arne Nordheim, Carl Nesjar,
Gunnar H. Gundersen, Vibeke Slyngstad, Eirik Austlid og Jennifer Lloyd har preget
Realfagbygget med.
Gjennom NT-fakultetets REALart-løype vil dere ikke bare få muligheten til å se flere
flotte og originale kunstverker, men også høre selve tanken og historien bak hvert enkelt
kunstverk. Vi oppfordrer dere til å være ekstra oppmerksomme - finn nøkkelordet
på ett av kunstverkene i Realfagbygget. På hvert fakultet vil du finne oppslag med et
ord. Når du har besøkt alle postene i "bli kjent løypa" på NTNU, vil du kunne sette disse
ordene sammen til en setning. Send denne setningen til kirsti.undebakke@ntnu.no - og bli
med i trekningen av spennende premier!

REALart-løypa består blant annet av:
”Gilde på Gløshaugen”
– når du kommer på besøk til Realfagbygget er du en del av kunsten!

Solprosjekt – hva gjør egentlig ”solkula” utenfor Realfagkantina?
Syn og segn – åtte vakre "bildeskap" er installert i hver sin etasje i Realfagbygget.
Parabolspeil – snu opp ned på verden, speil deg i et stort paraboilspeil!
Foucaults pendel – en demonstrasjon av at jorda roterer.
De tre store – se byster og les historien om Nils Andreas Sørensen, John Ugelstad og
Lars Onsager.
Se kart over kunstverk i Realfagbygget på neste side >>
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Kunstverk i Realfagbygget
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