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MIRAGE er et forunderligt “syn” som forholder sig til New Yorks gigantiske arkitektur og som synliggør “det mentale rum”
vi forbinder med New York og USA..... den amerikanske drøm, drømmen om lykken; drømmen om det mirakuløse - den
heldige skæbne.

En lysende 'lykkeboble' et magisk syn, et MIRAGE (en luftspejling)sættes i rotation om 'Statue of Liberty'. Kuglen er
flertydig og kan ses som lysflimmer, en samling morild, en form for amulet af fastholdt visualiseret lykke.

Der opstilles udsigts og viske-poster på strategisk velegnede steder på Manhatten f.eks i Battery park med kikkert i fast
position vendt mod Statue of Liberty og skjulte højtalere med den viskende stemme. Både her og på Liberty Island
koordineres de viskende stemmer og kuglens roteren om Liberty Island således at en udsigelse om den skrøbelige lykke
der uventet kan indfinde sig, sker kort før kuglen sejler ind beskuerens synsfelt….

Kuglen vil kunne ses fra Manhatten, dele af New Jersey og Brooklyn, klart om natten og om dagen som et lysende
fænomen.

MIRAGE
Fænomenet. En lysende 'lykkeboble' sæLes i rotation om 'Statue of Liberty'.

MIRAGE

Udsigtsposter og viskende
stemmer.
Der opstilles 'udsigtsposter' på
strategisk velegnede steder på
ManhaLen f.eks i BaLery park. En
kikkert i fast position er vendt mod
Statue of Liberty, samtidig med at
der fra skjulte højtalere høres en
viskende stemme.
Både her og på Liberty Island
koordineres de viskende stemmer
og kuglens roteren om Liberty
Island, således at en udsigelse om
den skrøbelige lykke, der uventet
kan indﬁnde sig, sker kort før
kuglen sejler ind beskuerens
synsfelt.

MIRAGE
Billedsiden og lydsiden:
På videoen vises i
sekvenser en
appropriering/'sampling'
af udvalgte lykkestunder
fra den amerikanske
ﬁlmskat.

MIRAGE
Konstruktion:
Kuglen er lavet af video-projectionsmuligt materiale f.eks glas med blå/grøn projectionsﬁlter inden i.(Video-projectionsglas er et nyt materiale.
evt. kan man benyLe svagt mælkehvidt transparant glas med en rundt konstrueret LTD-video skærm inden i. Kuglen er ca. 8-10 m i diameter.
Kuglen roterer og sejler i 'slow motion tempo' ved hjælp af et computerdrevet styringssystem fastgjort på en lille ubåd.
Billedsiden på videoen bliver en appropriering / sampling af udvalgte lykkestundsekvenser fra den amerikanske ﬁlmskat. På udvalgte steder
på Liberty Island placeres i jorden skjulte højtalere, hvorfra der høres stemmer viske og inciterende indrage beskueren med spørgsmål og
konstateringer om personlige forhold til identiten og lykken.

Transparant glas med en rundt konstrueret LTDvideo skærm inden i roterer langsomt.
MIRAGE Videokunsten baseres på en
appropriering / sampling af udvalgte
lykkestundsekvenser fra den amerikanske ﬁlmskat.

vandﬂade
Komputerdrevet styringssystem fastgjort på en
lille ubåd

New York er opsamlingssted for en enorm talentmasse -alle med håbet om ”To do it”.. og gerne ”my way...” Jeg har derfor valgt
at visualisere ”lykken” som det det mentale billede vi bærer på og forbinder med New York og Amerika....
DeLe i form af en lysende lykkekugle , et magisk syn, et MIRAGE (en luftspejling).

Begrebet/tilstanden.
Lykken er udeﬁnerlig og æterisk, mirakuløs og lysende som havblink i solskin, gylden og rund, roterende i 'slow motion', en
svævende sæbeboble, en magisk spåkonekugle, som en boblende fornemmelse inde i, laLermild og laLervækkende, lykken er i
drømmen om øjeblikket og i fremtidsvisionen, den er skrøbelig og umulig at gribe om og det er uforudsigeligt hvornår den
indtræﬀer.

En lysende ”lykkeboble” sæLes i rotation om Statue of Liberty. Kuglen er ﬂertydig og kan ses som en samling morild, en
magisk lysende kæmpe spåkonekugle, en form for amulet af fastholdt visualiseret lykke.

MIRAGE Ønsket:

r

Jeg ønsker at skabe et forunderligt 'billede' MIRAGE som
forholder sig til New Yorks gigantiske arkitektur og som
synliggør 'det mentale rum' vi forbinder med New York den amerikanske drøm, drømmen om lykken, drømmen
om det mirakuløse - den heldige skæbne. DeLe må
nødvendigvis gøres med en visualisering af lykken - den
lysende form - som kredser om Statue of Liberty.
Jeg håber at værket vil sæLe spor i form af en diskurs om
det 'artiﬁcielle' kontra 'det reelle'...om 'spejling' kontra
'virkelighed'. Kan vi forvente at andre har den samme
drøm som vi? Eller er det bare en luftspejling?
Lisa Rosenmeier 2002-2003

