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”Byens gader ligger stille hen. Mørket er faldet på - men nede for enden af gaden kommer et usædvaneligt lys til syne. Det 
bevæger sig langsomt men jævnt op igennem gaden og kaster lys op på husmurene. Det viser sig at være en bil med video-
projektorer på taget, der langsomt kravler hen ad gaden. Projektorerne kaster billeder på husenes mure - en levende kollage 
om byen på selve byen. Billederne kastes ind ad vinduerne hos folk som lever der. Deres dagligstuer bliver kortvarigt scene 
for en performance der fremstiller de spor som mennesker på netop dette sted igennem alle tider har efterladt sig.” 

Idé 

Indefra bilen facilliterer digital kunstner Signe Klejs denne performance. Af et stort bykort, en masse indsamlede 
objekter fra gaderne, stedsspecifikke data fra nettet, billeder, udklip, optegnelser af historiske forhold og stedsspecifikke 
arkæologiske fund knyttet sammen af korte tekstfraser, skaber en dynamisk kollage der filmes og transmitteres direkte 
på byens huse. 
Kunstneren benytter bykortet som visuel GPS; det sted bilen befinder sig, er også det sted der projiceres på byen. 
Objekterne, som er opsamlet i gaderne, vil også vise sig i relation til byens anatomi - som feks. en ferskensten ud for 
grønthandleren eller en blomst ud for kirkegården. 
Ursula Andkjær Olsen bidrager med tekst i kollagen. Hendes fokus er på ordene og sprogets fortællinger opsnappet i 
dialog og observation af byen. I samarbejdet laves en sammenhængende performance til Horsens, en magisk installa-
tion i billede, ord og digital flygtighed. 

Værket vil på den måde fortælle, 
fremstille, bekræfte og reflektere de steder det kommer hen. 

Når man bor i lejlighed trænger mange forskellige lyde fra byens rum ind i stuerne; biler der gasser op, råbende og 
larmende personer om natten, glascontainere der tømmes, hunde der gør og børn der græder. Billygter oplyser stuerne 
om aftenen, blå eller gule blink fra ambulancer og skraldebiler. Det er hverdag, det forekommer hos alle. Dette projekt 
vil indgå som en del af gadelivet. Værket centrerer sig om hverdagen - helt lokalt set, om menneskers færden og de spor 
som de efterlader sig. 

Værket forholder sig ikke til en kronologisk historie, men vil registere og fremstille alt registrérbart på kryds og tværs 
af kronologi og dermed sammenflette fortidige og samtidige spor. Æstetikken i det projicerede materiale vil defineres 
af de lag som kollagen består af; forskellige teksturer, forskellige grafiske udtryk og metoder, typografi og fotos - og også 
videoklip. 

Værket vil eksistere momentant, forholde sig til øjeblikket hvor det vante møder det uvante. Det handler om momen-
tum; om det øjeblik hvor kunsten trænger ind i hverdagslivet i folks stuer og skaber undren.


