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Ljusfilm ska pryda Max IV
Max IV-bygget ska få en husfasad för film. Konstnären Lina

Selander har fått uppdraget att göra en tiotimmarsfilm som

ska gå dygnet runt.

Alf Sjögren Följ

Blivande Max IV ska få en videoinstallation på fasaden.

Bild: Lina Selander

Mera ljus, Mehr Licht, är den passande titeln på konstverket.

Där inne ska det forskas med synkrotronljus, men på

utsidan blir det lättare att förstå för alla som inte är fysiker.

– Det blir en tio timmar lång film i olika kapitel som kretsar

kring episoder i ljusets historia, säger Lina Selander.
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Hon har nyligen skrivit avtal med Statens konstråd om att

leverera verket till våren nästa år. Budgeten ligger på en

miljon kronor, och följer reglerna om att en procent av

byggkostnaderna i offentliga byggnader ska gå till konst.

En vägg ska prydas med 1 500 ledlampor på en yta av nio

gånger sexton meter.

– Det är viktigt att det blir ett monumentalt verk. På nära

håll blir det abstrakt och på avstånd lite mer narrativt.

Dessutom är det utomhus på en fasad, så alla kan se, inte

bara de som jobbar på Max IV, säger Lina Selander.

Ledlamporna blir till 1 500 pixlar så det är inte direkt

bildskärmskvalitet.

– Det är ett raster med 32 centimeter mellan varje lampa.

Innehållet skräddarsys till formatet. Filmen på tio timmar

börjar om från början igen så fort den når sitt slut.

Vetenskapens historia blir ett självklart ämne för filmen

liksom ljusforskning, men även ljus i en vidare mening, som

en metafor för kunskap och sanning. Film har i allra högsta

grad med ljus att göra och filmens uppkomst ska också

skildras på något vis. Figurativa bilder ska dominera på

husfasaden, även om 1 500 pixlar har sina begränsningar.
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HANDBOLLS-EM 2020 27 juni 2019 11:00

Roganovic vill spela EM i Malmö:
”Hade varit en dröm”
Under fredagen lottas grupperna till handbolls-EM 2020

som spelas i Sverige, Norge och Österrike. Då hoppas

Lundabon Zoran Roganovic att få coacha sitt Montenegro

på hemmaplan.

– Det hade varit en dröm faktiskt, säger han.

Kajsa Nordmark Följ

Zoran Roganovic har tidigare spelat i bland annat Lugi. Nu vill han att
hans Montenegro ska få spela EM i Skåne.

Bild: Lars Dareberg
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