
Verdensmålgavlene (VMG) SKJERN Pitch
Nedenfor nogle flere tanker om opgaven Verdensmålgavlene, for byen Skjern - kunstart: Arkitektur - De-
sign. De skal ses i sammenhæng med det skriftlige og visuelle materiale i pitchet.

Former:

Jeg har valgt at lade den den runde cirkel være lyskildernes ydre form. Som billedkunstner har jeg ifht pitch-
et været omkring et væld af andre former og opsætninger, som også er spændende. Jeg viser nogle skitser 
nedenfor. Men jeg vender tilbage til "klode"-formen fordi det går i hak med min hensigt på to planer: LYD 
-gener rammer "alle" i nærmiljøet, det er "en hel verden" der bliver opmærksom på noget udefra; derfor er 
kloden som symbol for verden ikke helt skævt.

Installationen kan også tænkes som en gigantisk udlæsning for støjniveauet i omegnen af Faktabygningen. 
Dsv. som et sæt dioder, der lyser op når støjen når et vist niveau. Sådanne dioder er som regel firkantede 
eller runde, eller en blanding, f.eks. afrundet firkantede. Men den cirkelrunde form, i den konkrete placering, 
hvor fodgængere og bilister vil se op på den nedefra jordoverfladen, og måske opleve de runde former som 
kloder, forekommer velegnet her. På klare nætter vil den skinne om kap med månen!

Farver:
Grunden til at jeg har valgt at lade den dybe BLÅ være den farve som lyskilderne søger imod er, at den er 
smuk, beroligende og fredfyldt at se på. Den umiddelbare følelse som den fremkalder er interesse og indre 
ro. Man ønsker at lade øjnene hvile på den og vænne sig til den, nærmest som om den vil åbne sig for een. 
Jeg forestiller mig at der ikke er voldsom meget trafik på Bredgade i Skjern i de sene aftentimer og om nat-
ten, og min formodning er, at dem som ser installationen i døgnets små timer, ikke vil blive generet af den.

Når en kraftig LYDkilde passerer installationen, vil den lyse op i HVID. Hvor kraftig LYD påvirkning er der 
skal til for at udløse "peak"-tilstanden, er noget af det jeg skal finde ud af sammen med den lokale arbejds-
gruppe. Fra "peak"-tilstanden HVID finder kloderne i løbet af et stykke tid igen tilbage til den dybe blå. En 
tilfældighedsgenerator i styringen vil gøre at lyskilderne vælger forskellige veje gennem farvecirklerne.

Veje til den dybe blå: Lyset i kloderne er LED lyskilde med tre kanaler RGB (Red Green Blue). Da det er 
lys, er der tale om en såkaldt additiv farveblanding: Rød og grøn giver gul; grøn og blå giver cyanblå; blå og 
rød giver magenta, osv. - og rød, grøn og blå giver hvid. 
LED lyskilder kan programmeres, så at en styring kan få een lyskilde til at gå fra fx. hvid til gul til grøn til 
blå, og en anden fra hvid til gul til orange til magenta til blå.

https://vimeo.com/manage/videos/626353091
https://vimeo.com/manage/videos/626367240
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