
LÆRERVEILEDNING

FAKTA
Målgruppe:

5.–7. trinn, 8.–10. trinn og 
videregående skole

Programlengde:

2 x 45 minutter

Antall elever:

30 elever

LYDEN AV KUNST

Musikk opptar mange unge. Det gjør også visuell 
kunst. Hva skjer når musikk og visuell kunst knyttes 
sammen til et felles kunstnerisk språk?

De siste årene har musikken funnet mye gjenklang 
i samtidskunsten. Musikk kan sees som et 
uttrykk for følelser, minner, identitet, politikk og 
tilhørighet. Flere av dagens kunstnere arbeider i 
krysningsfeltet mellom musikk og visuell kunst, 
og benytter seg av musikkens umiddelbare 
tilgjengelighet. Kanskje vil noen av verkene i 
utstillingen fornye det du tenker om musikk eller 
visuell kunst?

Musikk har alltid vært sentralt for mennesket, 
og dens påvirkning på billedkunstnere og deres 
arbeider er verken nytt eller overraskende. Likevel 
var det først på 50-tallet, da populærkulturen 
»XX�V[[]N``�V�Xb[`acR_QR[R[�\T�Zb`RR[R��Na�QRa�
auditive og det visuelle knyttet tettere bånd.

«Lyden av kunst» viser verk av yngre norske 
og internasjonale kunstnere som alle har 
ulike tilnærminger til musikk og visuell kunst. 
Ba`aVYYV[TR[�]_R`R[aR_R_�cVQR\��`XbY]ab_��S\a\T_N»�
og dokumentasjon av performance. Tori Wrånes, Loose Cannon, 2010

nasjonalmuseet.no /nasjonalmuseet

Musikk opptar mange unge. Det gjør også 
visuell kunst. Hva skjer når musikk og 
visuell kunst knyttes sammen til et felles 
kunstnerisk språk?

De siste årene har musikken funnet mye 
gjenklang i samtidskunsten. Musikk kan sees 
som et uttrykk for følelser, minner, identitet, 
politikk og tilhørighet. Flere av dagens 
kunstnere arbeider i krysningsfeltet mellom 
musikk og visuell kunst, og benytter seg av 
musikkens umiddelbare tilgjengelighet. 
Kanskje vil noen av verkene i utstillingen 
fornye det du tenker om musikk eller visuell 
kunst?

«Lyden av kunst» viser verk av yngre norske 
og internasjonale kunstnere som alle har 
ulike tilnærminger til musikk og visuell 
kunst. Utstillingen presenterer video, 
`XbY]ab_��S\a\T_N»�\T�Q\XbZR[aN`W\[�Nc�
performance.

Produsert av:

Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design.

Målgruppe:

5.–7. trinn, 8.–10. trinn 
og videregående skole

Fagkategori:

Samtidskunst

Programlengde:

2x45 minutter

Antall elever:

30 elever

Kontaktperson:

Ann Kristin Sørli
ann.sorli@nasjonalmuseet.no

LÆRERVEILEDNING

FAKTA
Målgruppe:

5.–7. trinn, 8.–10. trinn og 
videregående skole

Programlengde:

2 x 45 minutter

Antall elever:

30 elever

LYDEN AV KUNST

Musikk opptar mange unge. Det gjør også visuell 
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utstillingen fornye det du tenker om musikk eller 
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arbeider er verken nytt eller overraskende. Likevel 
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Sophie Clements, Bicycle Samba, 2007
I Sophie Clements videoverk forvandles to sykler 
til et musikkinstrument som høres ut som et helt 
sambaorkester. Vi hører lyden av sykkeldekk, 
bremsevaiere, eiker og girkasser. Bicycle Samba ble 
spilt inn og mikset i løpet av én dag i samarbeid 
med komponisten John Hendicott. 

Samba har som så mange andre musikktradisjoner 
i Latin-Amerika og USA røtter i eldre afrikansk 
kultur. Denne typen musikk har ofte oppstått 
gjennom improvisasjon og med hjemmelagde 
instrumenter. Clements tar alltid utgangspunkt 
i en lydbasert idé når hun går i gang med et 
video-prosjekt eller en installasjon. Bicycle Samba 
beskriver hun som en lydskulptur. Det visuelle 
utrykket og lyden er sidestilt, og like viktige for 
vår opplevelse av verket. 

Tellervo Kalleinen og Oliver Kochta-Kalleinen, 
Complaints Choirs of the World, 2005–d.d.
=_\`WRXaRa�UN_�\]]_V[[RY`R�V�QRa�»[`XR�\_QRa�
valituskuoro, som betegner det å klage simultant. 
Begrepet kan oversettes til klagekor. Complaints 
0U\V_�R_�V[VaVR_a�Nc�QR[�»[`XR�Xb[`a[R_Qb\R[�
Tellervo Kalleinen og Oliver Kochta-Kalleinen. 
Det første koret ble etablert i Birmingham i 2005, 
og siden har blant annet Helsinki, Tokyo og 
Chicago fulgt etter. 

Mennesker verden over bruker mye energi på å 
klage, og kunstnerne ønsket å bruke denne energien 
til noe positivt. Med utgangspunkt i en oppskrift 
som gjenbrukes, inviteres innbyggerne i byen eller 
tettstedet til å sende inn klager. Det endelige 
resultatet blir til gjennom en åpen prosess. Klage-
korene bærer tydelig preg av kulturen de oppstår 
i. Demokrati og ytringsfrihet er en sentral del av 
prosjektet.

Camille Norment, Triplight, 2008
Norment er formalt inspirert av minimalismen. 
Gjennom visuelle og lydmessige elementer 
tematiserer hun ofte overgangen fra en kultur til 
en annen og forholdet mellom fortid og nåtid.

Triplight er en lysskulptur som består av en Shure-
mikrofon fra 1955 og elektroniske komponenter. 
Mikrofonhuset inneholder en lyskilde som bryter 
gjennom den perforerte metallhylsen og kaster 
store, gitteraktige skygger på veggene. Lyset 
blinker med jevne intervaller. Det er ingen lyd. 
Likevel er det som om man kan høre 50- og 
60-tallets slagere strømme ut av mikrofonen.

Tori Wrånes, Loose Cannon, 2010
Fotoserien «Loose Cannon» dokumenterer en 
performance laget til Lofoten Internasjonale 
Kunstfestival (LIAF) i 2010. Bildene viser Wrånes 
idet hun fremfører den egenkomponerte sangen 
Lonely Worker rest your feet, rest your brain and fall 
asleep��`]VYa�]x�Ra�¼fTRY�UR[TR[QR�]x�XN[aR[�Nc�R[�
klippe på Kuba i Lofoten. Iført en sort- og hvit-
stripet smoking dingler kunstneren ved klaveret 
som en forlengelse av tangentene. Hele frem-
S¡_V[TR[�XbYZV[R_R_�V�Ra�O_R[[R[QR�¼fTRY��/VYQR[R�
Nc�V[`a_bZR[aRa�V�¼NZZR_��_NZZRa�V[[�Nc�Ra�
dramatisk landskap, kan sees som et episk overkill. 

Tori Wrånes utvikler karakterer som eksisterer 
i grenselandet mellom billedkunst, teater og 
musikk. Stemmen er et bærende element i 
performance-arbeidene. Flere videodokumen-
tasjoner av kunstnerens performancer vises i 
utstillingen.

Tori W
rånes, Loose C

annon, 2010. Foto: K
jell O

ve Storvik
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Musikk kan sees som en slags kollektiv sjel – et 
uttrykk for følelser, minner, identitet, politikk og 
tilhørighet. Mange av dagens kunstnere arbeider 
i krysningsfeltet mellom musikk og visuell kunst, 
og benytter seg av musikkens umiddelbare 
tilgjengelighet. 

Musikk har alltid vært sentralt for mennesket, 
og dens påvirkning på billedkunstnere og deres 
arbeider er verken nytt eller overraskende. Likevel 
var det først på 50-tallet, da populærkulturen 
»XX�V[[]N``�V�Xb[`acR_QR[R[�\T�Zb`RR[R��Na�QRa�
auditive og det visuelle knyttet tettere bånd.

«Lyden av kunst» viser verk av yngre norske og 
V[aR_[N`W\[NYR�Xb[`a[R_R�`\Z�NYYR�OR»[[R_�`RT�
i, og har ulike tilnærminger til musikk og visuell 
kunst. Utstillingen presenterer video, skulptur, 
S\a\T_N»�\T�Q\XbZR[aN`W\[�Nc�]R_S\_ZN[PR�

Music may be seen as a kind of collective soul – an 
expression of feelings, memories, identity, politics 
N[Q�NßYVNaV\[��:N[f�\S�a\QNf´`�N_aV`a`�d\_X�Na�aUR�
V[aR_`RPaV\[�ORadRR[�Zb`VP�N[Q�cV`bNY�N_a��aNXV[T�
advantage of the immediacy of musical expression.

:b`VP�UN`�NYdNf`�ORR[�PR[a_NY�a\�UbZN[�ORV[T`��
N[Q�Va`�V[¼bR[PR�\[�cV`bNY�N_aV`a`�N[Q�aURV_�d\_X�
V`�[RVaUR_�[Rd�[\_�`b_]_V`V[T��;\[RaURYR``��`\b[Q�
N[Q�cV`bNY`�»_`a�ORTN[�a\�QRcRY\]�PY\`R_�aVR`�Qb_V[T�
aUR��&"�`�dUR[�]\]bYN_�PbYab_R�TNV[RQ�R[a_f�V[a\�
aUR�d\_YQ�\S�N_a�N[Q�Zb`RbZ`�

±AUR�@\b[Q�\S�._a²�ReUVOVa`�d\_X`�Of�f\b[TR_�
;\_dRTVN[�N[Q�V[aR_[NaV\[NY�N_aV`a`��NYY�\S�dU\Z�
are involved in music and the visual arts, each 
\S�aURZ�dVaU�N�b[V^bR�N]]_\NPU��AUR�ReUVOVaV\[�
presents videos, sculptures, photography and 
documentation of performance art.

Sophie Clements, Bicycle Samba, 2007

Tellervo Kalleinen og Oliver Kochta-Kalleinen,  
Complaints Choirs of the World, 2005–d.d.

Camille Norment, Triplight, 2008

Tori Wrånes, Loose Cannon, 2010 Tori Wrånes, Loose Cannon, 2010



Følg oss på:

facebook.com/nasjonalmuseet
twitter.com/nasjonalmuseet
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OM KUNSTVERKENE OG KUNSTNERNE
Camille Norment, Triplight, 2008
Skulpturen Triplight består av en Shure-
mikrofon fra 1955 og elektroniske kom-
ponenter. Mikrofonhuset inneholder en 
lyskilde som bryter gjennom den perfor-
erte metallhylsen og kaster store, gitter- 
aktige skygger på veggene. Lyset blinker med 
jevne intervaller. Skulpturen er lydløs – 
likevel er det som om man kan høre 50- og 
60-tallsmusikk strømme ut av mikrofonen.

Sophie Clements, Bicycle Samba, 2007
I videoverket Bicycle Samba forvandles to 
sykler til et musikkinstrument som høres 
ut som et helt sambaorkester. Publikum 
hører lyden av sykkeldekk, bremsevaiere 
og girkasser. Samba har som så mange 
andre musikksjangrer i Latin-Amerika og 
USA røtter i afrikansk kultur. Denne typen 
musikk har ofte oppstått gjennom improv-
isasjon og med hjemmelagde instrumenter. 

Tellervo Kalleinen og Oliver Kochta-

Kalleinen, Complaints Choirs of the World, 
2005–d.d.
Verden over bruker mennesker mye 
energi på å klage, og kunstnerne bak dette 
prosjektet ønsker å bruke denne energien 
til noe positivt. Innbyggerne på et sted 
inviteres til å sende inn klager, og utformer 
i fellesskap en klagesang. Demokrati og 
ytringsfrihet er en sentral del av prosjektet. 
I utstillingen kan du høre klagekor fra 
seks ulike byer. I Tokyo fokuserer de på en 
hektisk og krevende arbeidshverdag, mens 
de i Helsinki synger om sauna og hockey.

Tori Wrånes, Loose Cannon, 2010
Fotoserien «Loose Cannon» viser Wrånes 
idet hun fremfører sin egenkomponerte 
sang «Lonely Worker rest your feet, rest 
your brain and fall asleep», spilt på et 
¼fTRY�UR[TR[QR�]x�XN[aR[�Nc�R[�XYV]]R�
på Kuba i Lofoten. Iført en sort- og 
hvitstripet smoking dingler kunstneren 
ved klaveret som en forlengelse av 
tangentene. Hele fremføringen kulminerer 

V�Na�¼fTRYRa�O_R[[R_��A\_V�D_x[R`�bacVXYR_�
personkarakterer som eksisterer i grense-
landet mellom billedkunst, teater og musikk. 

Man kan også oppleve videodokumentasjon 
av tre andre performancer gjennomført av 
Tori Wrånes.

OM FORMIDLINGEN
Ved utstillingsbesøket blir elevene tatt 
imot av en formidler i galleriet. De får 
omvisning i utstillingen og formidler 
cVY��V�QVNY\T�ZRQ�RYRcR[R��_R¼RXaR_R�\T�
samtale rundt verkene som er presentert i 
utstillingen. 

Inspirert av det de har sett i utstillingen og 
sine egne referanser, blir elevene utfordret 
til å lage egne klagekor. Med utgangspunkt 
V�AU\_OW¡_[�2T[R_`�ZRY\QV�§AN[aR�@\»R`�
sinte vise» skriver elevene klager som 
etter hvert skal bli en sangtekst. Formidler 
veileder elevene underveis i prosessen. 

Når tekst og melodi er satt sammen, og 
etter noe øving, vil de ulike klagekorene 
TW¡_R�»YZ\]]aNX�Nc�`V[�`N[T��1R[[R�»YZR[�
kan de videresende til seg selv, slik at 
alle elevene kan «ta med seg» sin egen 
klagesang etter besøket i utstillingen.

Med utgangspunkt i lærerplanen for 
grunnskole og videregående skole, gir 
utstillingen elevene mulighet til å tilnærme 
seg musikk og visuell kunst på en god og 
deltagende måte. Elevene vil komponere 
og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale 
verktøy.

Samtalen med elevene om hvordan 
kunstnere til forskjellige tider og i ulike 
XbYab_R_�UN_�baa_fXa�`RT�TWR[[\Z�S\a\��»YZ�
og video, tas opp i omvisningen og de vil 
etterpå bruke dette som utgangspunkt for 
eget arbeid.

INFORMASJON OM UTSTILLINGEN

Camille Norment, Triplight, 2008

Sophie Clements, Bicycle Samba, 2007

Tellervo Kalleinen og Oliver Kochta-Kalleinen, 
Complaints Choirs of the World, 2005–d.d.

Camille Norment, Triplight, 2008
Skulpturen Triplight består av en Shure-
mikrofon fra 1955 og elektroniske kompo-
nenter. Mikrofonhuset inneholder en lyskilde 
som bryter gjennom den perforerte metall-
hylsen og kaster store, gitteraktige skygger på 
veggene. Skulpturen er lydløs – likevel er det 
som om man kan høre 50- og 60-tallsmusikk 
strømme ut av mikrofonen.

Sophie Clements, Bicycle Samba, 2007
I videoverket Bicycle Samba forvandles to 
sykler til et musikkinstrument som høres 
ut som et helt sambaorkester. Publikum 
hører lyden av sykkeldekk, bremsevaiere og 
girkasser. Samba har som så mange andre 
musikksjangrer i Latin-Amerika og USA 
røtter i afrikansk kultur. 

Tellervo Kalleinen og Oliver Kochta-

Kalleinen, Complaints Choirs of the World, 
2005–d.d.
Verden over bruker mennesker mye energi på 
å klage, og kunstnerne bak dette prosjektet 
ønsker å bruke denne energien til noe 
positivt. Innbyggerne på et sted inviteres til 
å sende inn klager og utformer i fellesskap 
en klagesang. Demokrati og ytringsfrihet er 
en sentral del av prosjektet. I utstillingen 
kan du høre klagekor fra seks ulike byer. I 
Tokyo fokuserer de på en hektisk og krevende 
arbeidshverdag, mens de i Helsinki synger 
om sauna og hockey.

Tori Wrånes, Loose Cannon, 2010
Fotoserien «Loose Cannon» viser Wrånes 
idet hun fremfører sin egenkomponerte sang 
«Lonely Worker rest your feet, rest your brain 
N[Q�SNYY�N`YRR]¨��`]VYa�]x�Ra�¼fTRY�UR[TR[QR�
på kanten av en klippe på Kuba i Lofoten. 
Tori Wrånes utvikler personkarakterer som 
eksisterer i grenselandet mellom billedkunst, 
teater og musikk. 

Man kan også oppleve videodokumentasjon 
av tre andre performancer gjennomført av 
Tori Wrånes.
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og dokumentasjon av performance. Tori Wrånes, Loose Cannon, 2010
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OM KUNSTVERKENE OG KUNSTNERNE
Camille Norment, Triplight, 2008
Skulpturen Triplight består av en Shure-
mikrofon fra 1955 og elektroniske kom-
ponenter. Mikrofonhuset inneholder en 
lyskilde som bryter gjennom den perfor-
erte metallhylsen og kaster store, gitter- 
aktige skygger på veggene. Lyset blinker med 
jevne intervaller. Skulpturen er lydløs – 
likevel er det som om man kan høre 50- og 
60-tallsmusikk strømme ut av mikrofonen.

Sophie Clements, Bicycle Samba, 2007
I videoverket Bicycle Samba forvandles to 
sykler til et musikkinstrument som høres 
ut som et helt sambaorkester. Publikum 
hører lyden av sykkeldekk, bremsevaiere 
og girkasser. Samba har som så mange 
andre musikksjangrer i Latin-Amerika og 
USA røtter i afrikansk kultur. Denne typen 
musikk har ofte oppstått gjennom improv-
isasjon og med hjemmelagde instrumenter. 

Tellervo Kalleinen og Oliver Kochta-

Kalleinen, Complaints Choirs of the World, 
2005–d.d.
Verden over bruker mennesker mye 
energi på å klage, og kunstnerne bak dette 
prosjektet ønsker å bruke denne energien 
til noe positivt. Innbyggerne på et sted 
inviteres til å sende inn klager, og utformer 
i fellesskap en klagesang. Demokrati og 
ytringsfrihet er en sentral del av prosjektet. 
I utstillingen kan du høre klagekor fra 
seks ulike byer. I Tokyo fokuserer de på en 
hektisk og krevende arbeidshverdag, mens 
de i Helsinki synger om sauna og hockey.

Tori Wrånes, Loose Cannon, 2010
Fotoserien «Loose Cannon» viser Wrånes 
idet hun fremfører sin egenkomponerte 
sang «Lonely Worker rest your feet, rest 
your brain and fall asleep», spilt på et 
¼fTRY�UR[TR[QR�]x�XN[aR[�Nc�R[�XYV]]R�
på Kuba i Lofoten. Iført en sort- og 
hvitstripet smoking dingler kunstneren 
ved klaveret som en forlengelse av 
tangentene. Hele fremføringen kulminerer 

V�Na�¼fTRYRa�O_R[[R_��A\_V�D_x[R`�bacVXYR_�
personkarakterer som eksisterer i grense-
landet mellom billedkunst, teater og musikk. 

Man kan også oppleve videodokumentasjon 
av tre andre performancer gjennomført av 
Tori Wrånes.

OM FORMIDLINGEN
Ved utstillingsbesøket blir elevene tatt 
imot av en formidler i galleriet. De får 
omvisning i utstillingen og formidler 
cVY��V�QVNY\T�ZRQ�RYRcR[R��_R¼RXaR_R�\T�
samtale rundt verkene som er presentert i 
utstillingen. 

Inspirert av det de har sett i utstillingen og 
sine egne referanser, blir elevene utfordret 
til å lage egne klagekor. Med utgangspunkt 
V�AU\_OW¡_[�2T[R_`�ZRY\QV�§AN[aR�@\»R`�
sinte vise» skriver elevene klager som 
etter hvert skal bli en sangtekst. Formidler 
veileder elevene underveis i prosessen. 

Når tekst og melodi er satt sammen, og 
etter noe øving, vil de ulike klagekorene 
TW¡_R�»YZ\]]aNX�Nc�`V[�`N[T��1R[[R�»YZR[�
kan de videresende til seg selv, slik at 
alle elevene kan «ta med seg» sin egen 
klagesang etter besøket i utstillingen.

Med utgangspunkt i lærerplanen for 
grunnskole og videregående skole, gir 
utstillingen elevene mulighet til å tilnærme 
seg musikk og visuell kunst på en god og 
deltagende måte. Elevene vil komponere 
og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale 
verktøy.

Samtalen med elevene om hvordan 
kunstnere til forskjellige tider og i ulike 
XbYab_R_�UN_�baa_fXa�`RT�TWR[[\Z�S\a\��»YZ�
og video, tas opp i omvisningen og de vil 
etterpå bruke dette som utgangspunkt for 
eget arbeid.

INFORMASJON OM UTSTILLINGEN

Camille Norment, Triplight, 2008

Sophie Clements, Bicycle Samba, 2007

Tellervo Kalleinen og Oliver Kochta-Kalleinen, 
Complaints Choirs of the World, 2005–d.d.

Ved utstillingsbesøket blir elevene tatt imot 
av en formidler i galleriet. De får omvisning 
i utstillingen og formidler vil, i dialog med 
RYRcR[R��_R¼RXaR_R�\T�`NZaNYR�_b[Qa�cR_XR[R�
som er presentert i utstillingen. 

Inspirert av det de har sett i utstillingen og 
sine egne referanser, blir elevene utfordret 
til å lage egne klagekor. Med utgangspunkt i 
AU\_OW¡_[�2T[R_`�ZRY\QV�§AN[aR�@\»R`�`V[aR�
vise» skriver elevene klager som etter hvert 
skal bli en sangtekst. Formidler veileder 
elevene underveis i prosessen. 

Når tekst og melodi er satt sammen, og etter 
noe øving, vil de ulike klagekorene gjøre 
»YZ\]]aNX�Nc�`V[�`N[T��1R[[R�»YZR[�XN[�QR�
videresende til seg selv, slik at alle elevene 
kan «ta med seg» sin egen klagesang etter 
besøket i utstillingen.

Med utgangspunkt i lærerplanen for 
grunnskole og videregående skole, gir 
utstillingen elevene mulighet til å tilnærme 
seg musikk og visuell kunst på en god og 
deltagende måte. Elevene vil komponere og 
gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy.
Samtalen med elevene om hvordan 
kunstnere til forskjellige tider og i ulike 
XbYab_R_�UN_�baa_fXa�`RT�TWR[[\Z�S\a\��»YZ�
og video, tas opp i omvisningen og de vil 
etterpå bruke dette som utgangspunkt for 
eget arbeid.

Tori Wrånes, Loose Cannon, 2010


