Norsk kunst preger skipet
Norske naturmotiver laget av norske kunstnere preger skipet. Med totalt 42
unike verk i publikumsområdene er SuperSpeed1 en egen kunstutstilling i seg
selv.
Color Line har satset bevisst på kunst i alle de nye skipene. Kunsten skal forsterke skipets
profil, og derfor har SuperSpeed fått helt andre typer kunstverk enn Color Magic og Color
Fantasy.
- Color Magic og Color Fantasy er typiske cruiseskip, med lukseriøse trappeganger, store
lyskroner og tunge farger. SuperSpeed-skipene har mer glass og stål, rene utrykk, klare
farger og moderne interiør som understreker det effektive og raske. Det preger også
kunsten, forteller Tone Dalen i International Corporate Art (Icart), som har bistått Color Line
med å finne fram til kunsten og kunstnerne. Noen av verkene har man funnet gjennom
ustillinger og gallerier, andre verk er spesialbestilt for SuperSpeed, ikke minst gjelder det de
fire meter høye skulpturene i Centrum og Bluefins’, som Dalen beskriver som stående,
dynamiske arbeider lagd med vitalitet og glede over form og farge.
Skulpturene er laget av den anerkjente amerikanske kunstneren Brad Howe, men for øvrig er
det mest norske kunstnere som står bak utsmykkingen av skipet.
- Mange av motivene er fra naturen; lys, isbre, vann i bevegelse. Skipet representerer også
en forbindelse mellom Norge og Europa, og kunsten kan gi en forsmak på de opplevelsene
turistene har i vente, forteller Dalen.
I tillegg til alt dette skal både interiør og kunst gjøre det enklere for publikum å orientere seg
og vite hvor i skipet man befinner seg.

Fakta
SuperSpeed 1 har 42 kunstverk i publikumsområdene og 119 bilder i mannskapslugarene.
Totalt har 17 kunstnere bidratt til de 42 hovedverkene, av disse er 12 norske.
International Corporate Art AS
er et av verdens ledende internasjonale selskap innen kunstformidling til skipsindustrien og
private og offentlige næringsbygg.
Selskapet har 18 ansatte og har kontorer i Miami, Oslo, London og Finland.
Kjernevirksomheten til selskapet er gjennomføring av kunstprosjekter fra idè til konsept og
prosjektinstallasjoner.
I selskapets 20 år lange historie har de levert komplette kunstinstallasjoner til over 100
cruiseskip og 500 hoteller og restauranter. Icart har hatt ansvaret for utvelgelsen av all kunst
til Color Fantasy, Color Magic, SuperSpeed 1 og SuperSpeed 2. Arbeidet med utsmykning
av SuperSpeed 1 startet for ca to år siden.

Kunsten i de ulike deler av skipet
”Stairs”
Motiver fra naturen; lys, isbre, vann i bevegelse, men også urbane miljøer.
Alt er foto bortsett fra de to bildene til Per Fronth.
Aft Stairs:
Thomas Widerberg
Astrid Kruse Jensen (Danmark)
Morten Andersen
Per Fronth

Mid Stairs:
Fin Serck-Hanssen
Nils Vik
Fwd Stair:
Thomas Brun
Astrid Kruse Jensen (Danmark)
Wojtek Wieteska (Polen)

“Catch Me If You Can“ og “Captains Class”
Geir Harald Samuelsen: fotografi og to malerier
Motiver fra norsk natur.
Kari Håkonsen og Vidar Koksvik: glasskunst, glasskrukker og ulike installasjoner

”1st og 2nd Street ”
Espen Tollefsen: fotocollage
1st Street: motiv fra Skagen.
2nd Street: motiv fra Børra i Vesterålen

”Centrum” og ”The Bluefins’”
Brad Howe (USA): spesiallagde skulpturer.

”Business Class”
Lars Teigum: maleri
Terje Roalkvam: skulptur, aluminium og naturstein

”Lockers”
Holger Jacobs (Tyskland): fotografi

