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turné i nord-norge

Ingen annen kunstform har satt sterkere preg 
på samtidskunsten de siste 10 til 20 årene enn 
musikk. «Lyden av kunst» viser verk av yngre 
norske og internasjonale kunstnere som alle har 
ulike tilnærminger til musikk og visuell kunst. 
Utstillingen presenterer video, skulptur, fotografi 
og dokumentasjon av performance.

Musikk har alltid vært sentralt for mennesket, og dens 
påvirkning på billedkunst er verken nytt eller overraskende. 
Likevel var det først på 50-tallet, da populærkulturen fikk 
innpass i kunstverdenen og museene, at det auditive og det 
visuelle knyttet tettere bånd. Kunstnerne som arbeider i 
krysningsfeltet mellom musikk og visuell kunst, benytter seg 
av musikkens umiddelbare tilgjengelighet. 

I utstillingen kan man oppleve en vakker lysskulptur av 
Camille Norment, få et innblikk i Tori Wrånes fantasifulle 
univers, se Sophie Clements lage musikk med sykkelhjul, og 
tre inn i en verden av klagesang skapt av Tellervo Kalleinen & 
Oliver Kochta-Kalleinen i samarbeid med engasjerte klagere 
verden over. 

Deltagende kunstnere: 
Sophie Clements, Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-
Kalleinen, Camille Norment og Tori Wrånes

Produksjon: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Turné og formidling i Nord-Norge: Se Kunst i Nord-Norge

Lokal arrangør:   
kontaktperson: 

For mer informasjon, pressebilder og formidlingstilbud:

LYDEN AV KUNST 
om musikken og kunstens gjensidige påvirkning

Camille Nordment, TripLight

Sophie Clements, Bicycle Samba
Tori Wrånes, The Opposite is also True 2, Statoil Art Award, 
Kunstnernes Hus 2011. Fotograf: Mikkel McAlinden

Turnèrute: 
Galleri Espolin    06.09.-14.09.2014
Bodø Kunstforening    10.10.-02.11.2014
Sortland Kunstforening  08.11.-16.11.2014
Mileperlen   22.11.-30.11.2014
Àrran lulesamisk senter  06.12.-21.12.2014
Hadsel kunstforening/Galleri Apotheket   31.01 - 15.02.2015

Samtidsmuseet for nordlige folk  21.02. - 01.03.2015
Arktisk kultursenter  07.03. - 15.03.2015
Gamvik Museum  21.03. - 29.03.2015
Kunstforeningen ETS  11.04. - 19.04.2015
Galleri NordNorge  25.04. - 10.05.2015
Mosjøen Kunstforening/Vefsn museum 16.05. - 24.05.2015
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