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LØRDAG 15. MARS 2014

Kunstnarleg lyd til Eidsborg
Utstillinga «Lyden av kunst»
syner verk av fem yngre norske
og internasjonale kunstnarar. I
denne møtest musikk og visuell kunst gjennom video ,
skulptur, fotografi og performance. I morgon blir framføringa å sjå og høyre på VestTelemark museum i Eidsborg.
SJU HAV
Fleire av dagens kunstnarar
arbeider i eit felt der synleg og

lydleg kunst møtest. Andre
nyttar musikkens intuitive
verknad til å gjere verka sine
overraskande eller lettare tilgjengeleg for publikum.
– Ein av desse er den amerikanske komponisten og performance-kunstnaren Camille
Norment. Og til denne utstillinga har ho utvikla ein serie
med framføringar som ho kallar «Seven seas» – sju hav –
inspirert av forteljingar om

menneske og sjø, fortel formidlingsansvarleg ved Vest-Telemark museum, Tilman Hartenstein i ei pressemelding. Han
fortel vidare at Norment nyttar
glas, vatn og tid som materiale
– til vakre og rare klangar som
varierer mellom det gjennomsiktige og det fysiske.
ULIKE LYDKJELDER
– Instrumenta hennar er glasharmonika, elektronikk, song

og andre konkrete lydkjelder,
fortel Hartenstein og lovar ei
oppleving utanom det vanlege.
Etter framføringa blir det
omvisning i utstillinga «Lyden
av kunst».
Utstillinga er laga av Nasjonalgalleriet og blir ståande i
Eidsborg fram til fjerde mai.
INGEBJØRG BØ
ingebjorg.bo@ta.no

SPELAR: Den amerikanske performancekunstnaren Camille Norment vitjar VestTelemark museum.

Nattkonsert i kirke
Vil du oppleve Skien kirke nattetid
som eneste publikummer med bind
for øyene og med ørene badet
i mektige orgeltoner?
Sjansen byr seg 3. og 4. april. Liv
Kristin Holmberg står bak.

H

olmberg er fra Skien.
Hun er 33 år og har
gjort en rekke lignende prosjekt tidligere. I presseskrivet oppgis
det at hun driver med performance og scenekunst.
Det er første gang hun opptrer i kirken i hjembyen
Skien.
Forestillingen hun framfører er titulert «Les Tenebres»
fra et verk av Olivier Messian; «Les Tenebres» kan oversettes til «den mørke time».
Stikkord er musikal regi og
orgelimprovisasjon.
I tillegg til Holmberg er det
to medvirkende.
– Stykket er en slags labyrintisk performance hvor den
som gjester forestillingen blir
tatt med på en indre og ytre
ferd i kirkerommet, forteller
Liv Kristin Holmberg.
Hun tar utgangspunkt i den
kristne liturgien, men humanisme er det bærende element. Med andre ord er forestillingen beregnet for alle.
ROMMET VÅKNER
– Jeg forsøker å fange det
mystiske og kanskje få inn
momenter fra den katolske og
ortodokse messe. Protestantismen har vært preget av
ordet og det verbale, mens jeg
lengter etter det sanselige og
estetiske.
Holmberg har gjort noe
lignende i Oslo tidligere, og
spilte da nærmere 60 konserter nattetid i løpet av ei uke.
– Jeg var helt utkjørt etterpå.
Døden er et nøkkelord for
«Les Tenebres» og forestillingen er tenkt som ei reise og et
møte med det faktum at
ethvert menneske har en
begrenset tid på jorda.
– Jeg har selv alltid vært
redd for å død. Gjennom et
fokus på kroppen vår, gjennom vekkelse av våre sanser
som lukt, berøring, lytting,
kan vi konfronteres med våre
menneskelige betingelser og
vår endelighet.
VÆREN-TIL-DØDEN
Det at synssansen tas bort,
gjør naturligvis at de andre
sansene forsterkes. Tanken er
da at rommet vil våkne til liv

på en ny måte, blant annet via
lytting.
Selv om Holmberg forteller
mye, så forteller hun ikke alt.
Noe skal være hemmelig.
– Hvordan får den enkelte
publikummer kontakt med
deg?
– Det er bare å sende en
sms for å delta, da får du tildelt en tid. Du banker på
kirkedøra og blir tatt med på
reisen.
– Jeg ser virkelig fram til å
opptre i Skien kirke. Men det
er en utfordring hvordan jeg
skal nå fram med min intensjon når det gjelder forestillingen der, i Oslo er det jo et
større miljø for scenekunst og
performance.
Det er liten tvil om at forstillingen lodder dypt, for
filosofisk er den fundert i
Heideggers begrep, «værentil-døden». I dette ligger det et
møte med egen frykt og smerte, og det tenkes som erkjennelsesåpnende – «en mulighet til å bli egentlig, til å bli
oss selv», som det heter i
presseskrivet.
Holmberg er ikke bare opptatt av neste måneds begivenhet. Et større prosjekt som
heter «Natten lys» inntreffer
om cirka ett år. Men allerede
er forberedelsene til dette i
gang. Det innebærer blant
annet innspilling med dikt av
Gunvor Hofmo. Dette gjøres
i temporære lydstudioer i
Oslo, Trondheim og Bergen,
faktisk kan alle som vil
komme og lese inn sitt Hofmo-dikt.
SOLNEDGANG
«Nattens lys» skal ha sin premiere én natt i Kulturkirken
Jakob.
Prosjektet er delt i tre deler:
1. Ny innlesninger av Hofmos
poesi. 2. En lydbok. 3. En
konsertinstallasjon for kirkerom – fra solnedgang til solnedgang, innlesningen går
sammen til et verk for kor,
elektronikk og kor.
Holmberg er involvert som
scenekunstner, musiker, dramaturg og regissør.
DAN HAGEN
dan.hagen@ta.no

I KIRKEN: Kunstner Liv Kristin Holmberg opptrer i Skien kirke i begynnelsen av april. Én publikummer slippes inn i
kirken av gangen og får oppleve orgelbrus med bind for øynene. Sanselighet er et stikkord.


FOTO: TONJE SØIMER GUTTORMSEN

