Værløse Squarish
(arbejdstitel)
Ideoplæg til midlertidig lysinstallation i
forbindelse med bymidtens 60 års fødselsdag
af
Tokyo Blue

Konceptbeskrivelse
Værløse Bymidtes arkitektur er gennemgående moderne. Bygningerne har enkle
genkendelige former uden mange detaljer. De gennemgående materialer er beton og
rød-brune tegl, som skaber bymidtens karakteristiske udtryk.
Lysinstallationen Værløse Squarish tager udgangspunkt i dette enkle, geometriske
univers og vil midlertidigt give borgerne mulighed for at se byens former, flader og
farver fra nye perspektiver, bogstaveligt talt.
Billedmateriale fra bymidtens former, teksturer og farver vil blive bearbejdet og
sammensat med historiske fotografier fra Værløses historie med inspiration fra Op
Art kunsten. I Op Art kunsten narres øjet via sammensætningen af geometriske
former og farver og danner indtryk af nye rumlige figurer, perspektiver og flader.
Billedmaterialet vil være en kombination af historiske fotografier, kombineret med
billeder fra bymidten i dag. Billedmaterialet kan enten indhentes via borgerne,
såfremt I - eller anden relevant aktør - kan facilitere dialogen med borgerne over fx.
Facebook. Borgerne opfordres således indsende eventuelle ældre fotografier fra
Værløse (primært ældre borgere) mens andre kan indsende mobilfotos fra i dag.
Såfremt denne involverende karakter ikke er en mulighed, vil Tokyo Blue tage
fotografier af bymidten i løbet af efteråret og opsøge relevant fotomateriale fra fx.
lokalhistorisk arkiv. Motiverne kan inkludere fotos fra flyvestationen, jernbanen og
andre lokaliteter med betydning for byens udvikling før og nu.

Visualisering af projektion på udvalg facade.
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Konceptbeskrivelse
Billederne vil blive projiceret på udvalgte facader og gavle i Værløse Bymidte.
Man har således mulighed for at tage en tur rundt i bymidtens gågader og
opleve bymidtens flader, teksturer , farver, lokaliteter og begivenheder over
tid sat sammen i formmæssige kompositioner med optiske effekter, der
sætter beskuerens sansning i centrum.
Lysværket er på den måde også en opfordring til at genopdage det lokale
miljø og byens historie, der danner rammen for Værløse Bymidte i dag.
I tillæg til projektionerne kan Tokyo Blue montere farvede filtre på de
mastespots, der er anvendt udvalgte steder i bymidten. Hermed omdannes
belægningen til et farvet univers, man kan gå på opdagelse i.
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Eksempler på simple geometriske figurer skabt af blandet fotomateriale
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Moodboard

Samspil mellem materialitet og lys

Optisk effekter ved enkle geometriske former
skaber et indtryk af rum

Form og dynamik
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Lysinstallationen Værløse Squarish - nedslagspunkter i bymidten

Overblikskort over de 4 udvalgte gavle/
bygningselementer til projektioner.

De 4 udvalgte gavle/bygningselementer til projektioner.
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Teknisk beskrivelse og afvikling
Ved hver foreslået lokalitet opsættes 1-2 projektorer, i alt 4-5 projektorer. Hver
projektor oplyser udsnit af de foreslåede facader og gavle med geometriske figurer.
Projektorerne placeres i vandsikringsbokse, der monteres på tilpassede
projektorborde. Bordene er fritstående og kræver ingen fastmontering ud over de
sandsække, der sikrer dem mod vind og stød. Det skal afklares, hvor det er bedst at
placere projektorerne i forhold til de foreslåede steder. Det skal ligeledes afklares
hvorvidt enkle projektorer skal monteres på mindre stilladser for at komme op i
højden. Estimeret budget for to stilladser indgår i budget.
I næste detaljeringsfase, skal det afklares, om det vil være nødvendigt at få dæmpet
eller slukket enkelte permanente lamper nær de projiceret facader.
Værket vil blive opstillet og afmonteret ved hver afviklingsaften. Der skal trækkes
strøm til hver projektor fra eksisterende strømudtag i bymidten. Kabler sikres med
kabelbakker.
Det foreslås at lysinstallationen afvikles 2 aftener, henholdsvis fredag og lørdag i
tidsrummet 18.00. - 22.00. Dette forslag er baseret på Tokyo Blues erfaring fra
andre lignende projekter.
Tokyo Blue vil være til stede ved hver afvikling, så der er mulighed for at gå i dialog
med installationen.

Visualisering af projektion på udvalg facade.
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Option: Aktivitet for borgere i alle aldre
I forbindelse med lysinstallationen, kan Tokyo Blue tilbyde at afvikle en
aktivitet i dagstimerne om lørdagen. Aktiviteten vil være for børn, unge og
voksne borgere i Værløse. Aktiviteten foreslås at foregå mellem kl. 10.00. 14.00.
Aktiviteten tager udgangspunkt installationens hovedgreb, anvendelsen af
forskelligt fotomateriale fra Værløse bymidte og historie, som de besøgende
får mulighed for selv at klippe og sammensætte i forskellige geometriske
former. Man kan tage sit værk med hjem. De sammensatte billeder indsættes i
gennemsigtige plastrammer (CD-covers), som man kan tage med hjem til
vindueskarmen eller reolen.
Tokyo Blue medbringer lim, sakse, papir og relevante prints af fotomateriale
fra Værløse samt skabeloner til figurer. Der vil være fokus på at anvende papir
og prints af god kvalitet.
Aktiviteten skal foregå indendørs. Lokalitet skal afklares. Der bliver behov for
borde og stole og eventuelt toiletfaciliteter.
Tokyo Blue vil være til stede for at facilitere aktiviteten og hjælpe med at skabe
flotte billeder.
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*Adgang Bl strøm skal aXlares i samråd med kunden. Evt. udgi9er hermed er ikke indeholdt i budgeJet.
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*Der vil være brug for min. 3 “vagter” Bl at holde øje med udstyret i løbet af de to afviklingsa9ener - lønning Bl deJe er ikke medregnet i budgeJet
** Indeholder udvikling af projekt, research, tests, produkBon, opsætning, afvikling og nedtagning
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