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Copenhagen FinTech Lab er et upfront og nytænkende Fin Tech kontorlandskab på 1000 kvm. på Chris-anshavn, hvor
man kan leje sig ind for kortere eller længere perioder. Stedet rummer 3 etager med hver deres rumfordeling, dog er
det gennemgående, at man har ønsket transparens og synlighed for at fremme åbenhed og samarbejder på tværs. De
enkelte rum er adskilt med glasvægge. Mellem arbejdszonerne er der placeret hvile/mødesteder med bløde sofaer,
frugt og blade.
Brugerne i FinTech Lab arbejder virtuelt, og derfor har jeg i min udsmykning valgt at tage udgangspunkt i det lokale; det
nærværende og konkrete rum. Mine værker er fotograﬁske værker printet på børstet stållamineret pladel. Jeg arbejder
med mine billeder i lag på lag, hvilket giver en rumlig eﬀekt og sam-dig har en ﬁlosoﬁsk dimension, i og med at -den så
at sige folder sig i mine billeder.
De enkelte billeder vil blive propor-oneret -l rummene og placereret eSer drøSelse med FinTech Lab om de enkelte
”vægges” øvrige funk-oner og strategiske placeringer. Billederne vil være forskellige indenfor det sammenhængende
tema, der handler om at genspejle ”det nære rum” i billederne. Evt. kan der arbejdes med bestemte farveholdninger,
som knyVer sig -l den speciﬁkke etage, således at billederne både kan have en iden-tetsskabende og stedligt
orienterende funk-on i huset. Mine værker vil løSe de hvide vægge æste-sk uden at være for dominerende eller
visuelt forstyrrende. Mit ærinde er at -lføre stedet en særlig iden-tet og understrege den posi-ve energi og
transparens, der er i rummene, samt -lføre afstemte og behagelige farver -l det sort/hvide kontorlandskab.
Printet på metallet vil ”lande” billederne stoﬂigt på væggen og binde an -l metalkanterne på de glasgreb, der er skabt i
rummene. Måden billederne er skabt på og lyset i rummene gør, at billederne vil changere, når man bevæger sig forbi
dem.
Værkerne er, som før nævnt, opbygget af ﬂere transparente og reﬂekterende lag, hvad der vil få dem -l at spille
sammen med rummenes karakter, og den forståelse af åbenhed og gennemsig-ghed, som FinTech Lab er opstået
omkring. Sam-dig vil de give stedet mere kant og karakter og give blikket et smukt og åbent landskab at gå på
opdagelse i. I det følgende præsenteres mine foreløbige forslag, som eSer drøSelse kan skaleres og -lpasses eSer
ønske.
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Eksempel på billede: 150x300cm printet på børstet alluminium
laminieret , usynligt ophæng så billedet hænger lidt ud fra væggen.

Materialet print på børstet alusandwich plade og fastgjort så den hænger 1,5-2cm ud fra

væggen.
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Skitse -l 150x300cm print på børstet alumimnium i rum på 2 sal tv.
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Om Kunstneren

Om kunstner Lisa Rosenmeier
Lisa Rosenmeier er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, og har modtaget mange hæderbeviser for sit arbejde
heriblandt bl.a Statens 3 årige arbejdslegat og Anne Marie Telmanyis født Carl Nielsens fond, og har været udvalgt -l ophold ved
ISCP og Loca-on One i New York, og O-s College, Los Angeles.
Lisa Rosenmeier var blandt de første kunstnere herhjemme som bragte fotograﬁet som kunstværk ind i museumssammenhænge
på lige fod med andre kunstarter .
Lisa Rosenmeier har udført udsmykningsopgaver for bl.a Statens Kunsfond. Hun har uds-llet på mange museer i indland og
udland, bl.a. Louisiana, Hasselblad Center, Rogaland Kunstmuseum, Ny Carlsberg Glyptotek, Aros, Nordjyllands Kunstmuseum,
CharloVenborg, Den Frie mv. Solgt værker -l bla AROS, Museet for Fotokunst, Kobbers-ksamlingen, Det Kongelige Bibliotek,
Nykredit‚ Kunsten, Ny Carlsberg Fondet, Saatchi og Saatchi, New York, Malmø Kunstmuseum mf.
For uddybende se venligst www.lisarosenmeier.info
Kontakt.
Lisa Rosenmeier
Rosenmeier’s Atelier
Havneholmen 54 3 th
1561 København V
E-mail: lisarosenmeier@gmail.com
Tlf. 25905230

