IDEFORSLAG TIL FREDERIKSBERG GAVLMALERIER

Af billedkunstner Lisa Rosenmeier

IDEFORSLAG gavlmaleri Bl NYELANDSVEJ og HENRIK IBSENS VEJ Frederiksberg

Lisa Rosenmeier

Med moBver fra Frederiksbergs Have udvides byens rum med natur og kunst. Det er kendt, men
det er mere eventyrligt end velkendt, for farverne er negaBve, eller røntgen-agBge, som om der
er taget et billede fra Frederiksbergs DNA. Bygningerne bliver fremkalderbokse.
Når farverne har fået denne tone, så er det også for at få dem afstemt med de umiddelbare
omgivelser. Byens klassiske røde mursten, det kalkede hvide og de mørkere blandingsfarver går
igen i malerierne. Træernes signatur bliver sprøde, lysende linjer på den massive gavl.
Der skal ikke være tekst, for billederne skal kunne aﬂæses umiddelbart. Fordi moBverne er så
hvide, så vil de også have et synligt og genkendeligt udtryk i aRenbelysning.
Malerierne er leSe og opløRende, og vil lægge sig ind i en god Frederiksberg-sBl. Gennem
mange år boede og arbejdede jeg på Frederiksberg, så jeg kender fornemmelsen for
Frederiksberg.
Jeg har udviklet forslag Bl både Nyelandsvej og Henrik Ibsens Vej.
Jeg deltager iøvrigt gerne i den videre planlægning og kvalitetssikring af gavlmaleriet og har
været i kontakt med TEC København, så skilteteknikere under uddannelse eventuelt kan
involveres i et praksisforløb. Der arbejdes ud fra fotograﬁsk oplæg.
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IDEFORSLAG gavlmaleri Bl HENRIK IBSENS VEJ Frederiksberg

Lisa Rosenmeier

På Henrik Ibsens Vej får Frederik VI lov at skue ud over vejen, og
selvom hans navn og ansigtstræk er udviskede, så han mest er en
skikkelse fra historien, så vil man kunne genkende den statue, som står
ved hovedindgangen Bl Frederiksberg Have. Frederiksberg Have er et
åndehul og et idenBtetsskabende sted, som sagtens kan trækkes
videre ud.
DerBl er der noget ﬁnt ved at gavlmaleriet er ﬂadt og alligevel henviser
Bl en tredimensionel skulptur. Det tredimensionelle passer Bl gadens
forløb, hvor der også er et kig Bl Carlsberg Byens tårnbyggerier.
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IDEFORSLAG gavlmaleri Bl HENRIK IBSENS VEJ Frederiksberg

Lisa Rosenmeier

Farverne i maleriet er afstemt med de umiddelbare omgivelser, og de sprøde hvide trækroner spiller op Bl vejens eksisterende træproﬁler.
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IDEFORSLAG gavlmaleri Bl NYELANDSVEJ Frederiksberg

Lisa Rosenmeier

På Nyelandsvej giver en bro en fornemmelse for overgang og
passage. Byens rum er et sted, hvor man beﬁnder sig på vej
fra et sted Bl et andet. Denne smukke bro fra Frederiksberg
Have Blbyder et roligt opholdssted for øjet.
Der er mange mennesker, som passerer Nyelandsvej, og
maleriet er tænkt, så man kan opleve det undervejs og i
forskelligt tempo.
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IDEFORSLAG gavlmaleri Bl NYELANDSVEJ Frederiksberg

Lisa Rosenmeier

SamBdig har jeg Blladt mig at lave en lille
skitse af, hvordan man kunne skabe et
rekreaBvt opholdssted med bevoksning og
endnu et gavlmaleri, fordi det virker oplagt at
lade de to billeder spejle hinanden og skabe
”en rigBg bro”.
Spejlingen og haven kan være et langsigtet
Bllægsprojekt, for broen med pavillonen
(forrige side) kan også stå alene.
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Lisa Rosenmeier (f. 1959), cand.phil. i Kunsbormidling og KunsSeori fra Det Kongelige Danske
Kunstakademi, har leveret udsmykningsopgaver for bl.a. Statens Kunsbond, Blågaards
Seminarium og Jazzhouse og sammen med kunstnerkollegaerne Eva Koch og Lone Høyer
Hansen drevet ﬁrmaet Art of Heart, der udarbejder kunstneriske løsninger Bl oﬀentlige rum.
Rosenmeier har desuden haR soloudsBllinger på Fotomuseet i Odense (Brandts), Horsens
Kunstmuseum, Museet for SamBdskunst Roskilde og KUNSTEN (Nordjyllands Kunstmuseum)
samt deltaget i gruppeudsBllinger via bl.a. Ars Electronica FesBval, Kunsthal CharloSenborg,
GL STRAND, Hasselbladcenter Göteborg, Istanbul Museum of Contempoary Art, Louisiana
Museum of Modern Art, Ny Carlsberg Glyptotek, Overgaden InsBtut for SamBdskunst og
Rogaland Kunstmuseum. Repræsenteret i samlinger på bl.a. ARoS, Arken, Museet for
Fotokunst på Det Kongelige Bibliotek, Malmö Kunstmuseum, Ny Carlsberg Fondet, Nykredit og
Saatchi & Saatchi, New York. Mere info: www.lisarosenmeier.info
Kontakt: 2690 5230 / lisarosenmeier@gmail.com
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Øvrige kunstværker af Lisa Rosenmeier

House of Love er en fortællende udsBlling,
som lader beskueren samle brikkerne i en
reﬂekBon om forelskelse, lykke og
skabelse.

Memoplates er en bearbejdelse af
ukendte andres fotoalbums opkøbt i
anBkbuBkker, det er serier, som
udsBlles samlet.

Turning Point for the Future er skabt som
et ﬂydende mødested, hvor konﬂikter kan
løses.
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