
  

& Co.

Presenterer

Herr X og Herr Y

& Co. er Herr X og Herr Y. Herr 
X og Herr Y tegner det Herr X 
og Herr Y har lyst til å tegne på 
Høstutstilling 2014. Herr X og 
Herr Y forsøker så godt Herr X og 
Herr Y kan.

Vennlig hilsen 
& Co. 

Kunstnernes Hus 
Hele utstillingsperioden

  

*Gyrid Gunnes 
f. 1978

Bønner til Allah 
2014
Performance

Den offentlige samtalen om 
flerkulturalitet og flerreligiøsitet 
handler ofte om minoritetens 
holdninger og handlinger. Slik 
fremstår majoritetens tro og 
praksiser som selvfølgelige, 
uforanderlige og udiskutable. 
Performancen Bønner til Allah er 
et forsøk, fra en representant for 
majoritetsreligionen, på å proble-
matisere sin egen maktposisjon 
gjennom å henvende seg i bønn 
til Allah. Arabiske kristne kaller 
sin gud Allah, men i Vesten er 
Allah brukt som betegnelse på 
islams gud. Dogmatisk sett er 
derfor bønn til Allah uvanlig for en 
kristen. For meg er disse bønnene 
etisk sett nødvendige, som en 
måte å praktisere nysgjerrighet 
og gjestfrihet i møte med en 
virkelighet som ser annerledes ut i 
2014 enn i 1814.

Kunstnernes Hus 
14., 21., 28. september og 
12. oktober kl. 13.00

  

*Liv Kristin Holmberg  
f. 1980

Les tenebres 
2014
Performance

Orgelperformance for ett 
menneske av gangen, nattestid i 
kirkerom. / Organ performance 
for one person at a time, during 
nighttime in a church space.

Medvirkende: Liv Kristin 
Holmberg, Marija Zdravkovic.

Tverrkunstnerisk performance for 
kirkerom. «Les Tenebres» (overs. 
fra fransk I den mørke time) er 
et møte med seg selv. Tittelen 
er hentet fra Olivier Messiaens 
siste verk for orgel, «Livre du 
Saint Sacrament» (Boken om de 
hellige sakramenter), som danner 
fundament for den musikalske 
regien. Performancen er filosofisk 
fundert i Heideggers begrep om 
væren-til-døden, der et møte med 
egen frykt og smerte kan tenkes 
som erkjennelsesåpnende, en 
mulighet til å bli egentlig, til å bli 
oss selv.

For reservasjon, send sms med 
ditt navn til nummer 97195857, 
og du vil bli tildelt tidspunkt 
for oppmøte. Begrenset antall 
plasser.  

Adresse: Grønlandsleiret 34, 
0190 Oslo.

Liv Kristin Holmberg (f. 1980) er 
performancekunstner og orga-
nist. Hun jobber med rituelt teater 
basert på utopisk filosofi. For mer 
info:  www.livkristinholmberg.no

I Grønland kirke:  En-til-en 
performance i under utstil-
lingsperioden 13. september 
– 12. oktober, sent kveldstid / 
nattestid. 
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