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A TURNING POINT FOR THE FUTURE
- a floating pavilion for imagening an alternative future

VISIONEN

Fra sommeren 2009 begyndende i Københavns indre havn ses en 
sejlende, roterende og diamantformet glaspavillon. Man ved det ikke 
endnu, men denne glaspavillon er: 

A Turning Point for the Future – a floating pavillion for imagining an 
alternative future.I pavillonen danser små regnbuer i rummet, lydbølger 
vibrerer og danner til sammen ”mentale-musiske symfonier” i rummet. 
Udenfor glider havnefronten forbi, på engang så genkendelig, men 
alligevel ikke. Alt har flyttet sig lidt, som i en nær fremtid, hvor tingene 
ligner sig selv, men dog er forandrede. 

A Turning Point for the Future vil via kunsten og ved brug af 
fremtidsforskning og den nyeste teknologi, formidle sider af de muligheder 
fremtiden rummer. Med A Turning Point for the Future vil vi skabe et 
omdrejningspunkt for forventninger og håb for fremtiden.

A Turning Point for the Future er en flydende diamantformet glaspavillon. 
Pavillonen roterer langsomt, mens den sejler rundt i havnen. Glasset er 
belagt med en speciel ”optical lightening film” som reflekterer sollyset i 
spektralfarver og danner et utal af små dansende regnbuer i pavillonens 
indre rum. Panoramaudsigten gennem den transparente film er næsten 
holografisk, idet den flytter rundt på det mobile perspektiv. Inde i 
pavillonen kan man ligge ned i en perlemorsstofbetrukket form. Hver 
deltager vil få IG-hjernebølgemålingsinstrumenter hæftet på hovedet, og 
tilkoblet en computer og således vil hver enkelt deltagers hjerneaktivitet 
blive omsat til et lydbillede som indgår i en større symfonisk helhed med 
de øvrige 11 deltagere. 



10 FREMTIDSFORSKERE/10 STATEMENTS = 100 STATEMENTS
 
10 forskere vil præsentere de mest fantastiske og nærmest ube
gribelige forventninger til fremtiden, som de forsker i. De 100 statements vil blive indsamlet via interviews 
med forskere indenfor en række forskellige felter, såsom fremtidsforskning, interaktivt design, filosofi, 
psykologi, hjerneforskning, lyd, astronomi, historik, perception, dagligdag, etik osv. Interviewene baserer sig 
på spørgsmål om hvorledes de forestiller sig vores fremtid kan se ud om 20, 50, 100 og 200 år.
F.eks. forskes der i tidsrejser ind i fremtiden på Niels Bohr Instituttet. Hjerneforskere forsker i at nedfryse 
mennesker i dødsøjeblikket, da man mener, at man om 100 – 200 år kan afkode erindringen og vise den i 
virtuel reality.

“We cannot imagine an alternative 
future because we have had such a 
traumatic past”. 
- Citat Andreas Huyssen, Columbia University,New York.



MODTAGELSE OG
AFGANG

Pavillonen vil ligge til ved 
eksisterende ankomstbroer i 
havneområdet. Ved ankomst-
broerne vil der blive opstillet 
lysskilte visende udsagn af 100 
udsagn af forskellige fremtids-
forskere og forskere.

BÆREDYGTIGHED

Pavilionen og anløbbroens tag 
/ overdækning vil blive udført 
med solceller, således at kon-
struktionen drives af solenegi.



BESKUEREN 

Beskueren vil blive modtaget og guidet af en steward og en stewardesse i 
perlemorsfarvede dragter. De vil give guidelines for rejsen ind i den alterna-
tive fremtid, og hjælpe de rejsende med at få hjernebølgemålingsudstyret 
på og placere dem i pavillonen. Ved ankomsten efter rejsen vil der være 
webcam transmission til internetsiden omkring projektet.



INTERNETSITET

Internetsitet vil indeholde en kunstdel, en 
formidlingsdel og en dokumentationsdel, 
samt en interaktiv del.

En ide til projektets internetdel kan være, 
at man for at kunne komme ind på sitet 
skal indsende et ønske for fremtiden for 
at kunne logge sig på.  Man kan herefter 
kan blive guidet på en trancerejse ind 
i fremtiden hjemmefra med billeder fra 
diamantens regnbueeffekter og med en 
direkte lydtransmission som underlægning 
for guidningen. Dvs. at beskueren ude på 
nettet påvirkes af de personer som er i dia-
manten og det lydbillede, de i fællesskab 
skaber.
Endvidere vil der være transmissioner fra 
anløbsbroerne vedrørende vores mu-
ligheder, forventninger og forhåbninger om 
fremtiden. Derudover kan sitet udvides til 
at omhandle oplæg til coaching af firmaer 
om medarbejdernes og firmaets fremtid og 
undervisningsmateriale omkring opfindelser 
før, nu og i fremtiden og disses betydning 
for udviklingen.




