RadiantI radiant beveger en hvit laserstråle seg over en flate og tegner punkter og streker som bare er synlig et lite øyeblikk før det blir borte, bortsett fra at lysstrålen etterlater seg spor: Flaten er dekket med et fosforiserende pigment som fanger lys og deretter avgir et grønnlig skjær som gradvis blir borte. De enkle strekene projisert med det intense frenetiske hvite lyset fra laseren legger seg lag på lag i et kontinuerlig foranderlig nett av grønne skimrende linjer.Det kraftige lyset fra laseren aktiverer ikke bare den fosforiserende overflaten på det runde gulvet, hele rommet blir lyst opp og intensivert av lyspulsene som reflekteres fra gulvet. Det hvite lyset kaster harde skygger ut i rommet i kontrast til grønnskjæret fra gulvet som gir et mykt lys til omgivelsene.Fosforiserende “Glow in the dark” mineraler var kjent allerede på Galileo´s tid, da ble de kalt solsvamper. Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation), en relativt ny oppfinnelse,  er en lyskilde kraftigere enn solen.  En av de tingene som skiller laser fra andre lyskilder er den ekstremt smale lysstrålen som gir et konsentrert lyspunkt selv på lengre avstander.Gilje utforsker forholdet mellom det alltid bevegelige lyspunktet og overflatens evne til å absorbere og avgi lys. Det skaper en spenning mellom det raske og det langsomme, øyeblikket i forhold til lengre strekk av tid, det som bygges opp og det som brytes ned.Radiant ble første gang vist på Berlin Atonal i 2018, og har blitt vist i forskjellige varianter som installasjon og live performance på Factory Light Festival, Kunsthall Grenland, Trøndelag Senter for Samtidskunst, Bergen Lights, Sonic Acts, Stereolux og Inversia festival.https://nervousvision.com/hcgilje/projects/radiant.htmlhttps://nervousvision.com/hcgilje/projects/radiantlive.html------ En tekst som dere får vurdere om dere vil legge ved som jeg synes er relevant:We live in a statistical world, in a limit where we experience only one of many possible outcomes. Our clumsy senses perceive only gross aggregates, blind to the roiling chaos underneath. We are limited in our ability to see the underlying stimuli that, en masse, create an event. Temperature, for example, is a state created by the random motions of millions of tiny molecules. [ ] The internal energy of molecule motion is turned outward in the form of electromagnetic radiation. [ ]To have a temperature is to shed light into your surroundings. You have one. The light you give off is invisible to the naked eye. You are shining all the same, incandescent with the power of a hundred-watt bulb. The planet on which you live is illuminated by the visible light of the sun and radiates infrared light to the blackness of space. There is nothing that does not have a temperature. Cold space itself is illuminated by the afterglow of the Big Bang. Even black holes radiate, lit by the strangeness of quantum mechanics. There is nowhere from which light cannot escape.The same laws that flood the world with light dictate the behavior of a carbon dioxide molecule in the atmosphere. CO2 is transparent to the Sun’s rays. But the planet’s infrared outflow hits a molecule in just such as way as to set it in motion. Carbon dioxide dances when hit by a quantum of such light, arresting the light on its path to space. When the dance stops, the quantum is released back to the atmosphere from which it came. No one feels the consequences of this individual catch-and-release, but the net result of many little dances is an increase in the temperature of the planet. More CO2 molecules mean a warmer atmosphere and a warmer planet. Warm seas fuel hurricanes, warm air bloats with water vapor, the rising sea encroaches on the land. The consequences of tiny random acts echo throughout the world.(Utdrag fra We Need Courage, Not Hope, To Face Climate Change av Kate Marvel)Om hva jeg driver med:I lengre tid har jeg jobbet med en overbyggende idé for mine prosjekter, som jeg har kalt Conversations with spaces. Jeg ser på ulike måter å transformere rom på ved hjelp av lys, projeksjon, lyd og bevegelse: flyktige medier som skaper en midlertidig forvandling og forsterkning av fysiske rom, som igjen påvirker hvordan vi opplever disse rommene. Et premiss for prosjektet har vært at kroppen er bindeleddet mellom vår indre mentale verden og den ytre fysiske verden, vi lever livene våre gjennom kroppen. For meg har det vært en naturlig forlengelse av prosjektet å se på menneskets plass i verden, en verden i oppløsning, hva et menneske er i forhold til sine omgivelser, der vår begrensede evne og vilje til å tenke langsiktig gjør at vi i løpet av et “planetarisk knips” er i ferd med å utradere et mangfold som vi er dypt knyttet til og avhengig av.Jeg er opptatt av flyktighet og midlertidighet, og det faktum at vi mennesker i et geologisk perspektiv kun er en passerende skygge, der verden ellers kan virke ganske konstant, samtidig som den er i evig bevegelse og forandring. Mens vi sitter i sofaen og slapper av snurrer vi rundt i en hastighet på ca 1000 km i timen, samtidig som vi går i bane rundt sola i 100 000 km i timen. Zoom inn og alt løser seg opp i bevegelser, zoom ut i tid og alt er i konstant forandring.I en del av mine arbeider prøver jeg å ta tak i denne flyktige tilstedeværelsen vi befinner oss i, gjennom å skape bevegelser i tilsynelatende statiske rom. Repetisjon med variasjoner, akkurat som de gjentagende rytmene i hjerteslag, i døgnet og i årstider osv. blir et viktig formalt grep for å intensivere opplevelsen av å være tilstede akkurat her og nå. Jeg vil at arbeidene mine skal oppleves med hele kroppen og oppleves fra ulike perspektiver.Min arbeidsmetode er prosessorientert. Jeg starter ikke med et ferdig konsept som skal realiseres, men jobber i en slags prøve-og-feile improvisasjonsmodus. Jeg utvikler tekniske verktøy, hardware og programvare, som blir mine instrumenter for å kunne jobbe fram prosjekter på en intiutiv måte: Jeg lager et teknisk rammeverk som gir meg et stort spillerom for innholdet i arbeidet.Det er tilfredstillende å kunne lære nye ting og lage verktøy selv og det gjør det mulig å realisere større prosjekter på et relativt lavt budsjett. Det viktigste er nok likevel at verktøy påvirker hva og hvordan jeg lager ting, og ved å lage dem selv blir det en integrert del av mitt uttrykk. Jeg er inspirert av DIY og Maker miljøet der man deler kunnskap, erfaring og verktøy som blir utgangspunkt for nye prosjekter.http://hcgilje.com/
