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Tyvstartet Kulturnatt i
drømmeland

KAN OPPLEVES: Publikum kan oppleve lyd- og lysinstallasjonen «The defense of the dream» fra torsdag 13. til søndag 16.
september. Verket er laget av kunstner Liv Kristin Holmberg, i samarbeid med kunstner og scenograf Marianne Stranger. Foto:
Tiril Vik Nordeide

13. september 2018, kl. 23:03

Av Tiril Vik Nordeide



Torsdag kveld ble lysskulpturen «The Defense of the Dream» på utsiden av
biblioteket innviet, og et fåtall inviterte ﬁkk komme inn i en hemmelig
drømmeverden.
DEL

Fredag går Kulturnatt av stabelen, og gjennom hele kvelden blir det rundt



60 arrangementer i hele byen – alle gratis.



Et av verkene som stilles ut i forbindelse med kulturnatten er «The Defense
of the Dream», eller «til forsvar for våre drømmer». Det er en lyd- og
lysinstallasjon som inviterer publikum med på en opplevelse i parken på
Phønixbrygga.

Drømmeverden
Tidligere i sommer ble kunstnere invitert til å komme med forslag til et verk
som skulle stilles ut under Kulturnatt. Til konkurransen kom det inn 19
bidrag, og prosjektet til kunster Liv Kristin Holmberg ble valgt ut.
– The Defense of the Dream er et ønske om å skape et sted for drømmene
våre, og det skal være en forsvarstale for drømmene våre og hvordan vi tar
hånd om drømmekraften vår. Dette er et utopisk prosjekt som tar
utgangspunkt i spørsmål som «hvilken verdi vi tillegger drømmene våre»
og «hvilken plass vi gir drømmene i byen», forteller hun.

– Aldri opplevd lignende
En av dem som ﬁkk oppleve verket fra innsiden av kokongen torsdag kveld
var leder for kultur- og miljøutvalget i Fredrikstad kommune, Atle Ottesen.
Hva som skjer under forestilling er det kun de som får oppleve den som
vet, og han kunne fortelle at det var en spesiell opplevelse.
– Det var ikke som noe annet jeg har opplevd tidligere. Det var en spesiell
og ﬁn opplevelse, sa han da han kom tilbake til de som hadde møtt opp for
å se forestillingen.
Forestillingen skjer inne i kokongen, og før man kommer inn får man bind
for øynene.
– Det var fascinerende å ikke ane hva man gikk til, men jeg ﬁkk en følelse
av ro så fort jeg kom inn, forteller han.
– Hvis du vil oppleve noe helt utenom det vanlige vil jeg anbefale å se om
det er noen ledige tider igjen, avslutter han.

Opplevelser og intimforestillinger
Installasjonen er en del av Kulturetatens satsing på kunst i det offentlige
rom, og verket vil kunne oppleves fra utsiden fra torsdag 13. september og
frem til søndag 16. september.
Det er også mulig å få ta del i intimforestillinger som varer omtrent 15
minutter. Forestillingene foregår en-til-en, og det ligger en liste i
voksenavdelingen på biblioteket der man kan skrive seg på oppsatte tider.
Totalt vil kun 60 personer oppleve verket fra innsiden i løpet av de dagene
det stilles ut.
Fredag og lørdag vil det være forestillinger fra klokken 19.30 og utover
natten. I tillegg blir det en felles seanse under Kulturnatt fredag klokken
22.00.
Torsdag kveld er det meldt vind og nedbør fra klokken 18.00 fredag kveld.
Prosjektleder for Kulturnatt i Fredrikstad, Åshild van Nuys, anbefaler alle å
kle seg etter været.
Få nyhetene servert i innboksen.
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