
 

WORKSHOP I PERIODEN 11.3 – 28.5.2017 

Med udgangspunkt i Den Fries aktuelle udstilling af Klangsøjler arbejder vi i works-
hoppen med høresansen og lyd. Lyd er en af menneskets mest sensitive sanser og 
besidder evnen til at udvide rum samt skabe verdener og intime forestillinger.Vi er 
konstant er omgivet af lyd. I hjemmet, i klasseværelset, på arbejde, i toget og i det 
offentlige rum. Vi kan ikke lukke lyde ude af vores liv. I workshoppen vil vi arbejde ud 
fra metoden Sound Mapping, der er en retning inden for lydkunst. I Sound Mapping 
anvender man lyd registeret gennem lydoptagelser til at kortlægge et rum og skabe et 
decideret lydkort. Fx af et museum, en fabrik, en gade, en bus eller et supermarked 
mv. Med Sound Mapping metoden kan man indsamle lyde fra forskellige lokationer og 
specifikke situationer og derved skabe et helt lydlandskab. Dette kan ikke aflæses via 
synssansen, men kun aflyttes ved hjælp af høresansen, da lydkortene er auditive.

Workshoppen indledes med en dialogbaseret omvisning i udstillingen, hvor vi gen-
nem billedsamtaler sammen ser, taler og sanser kunsten. Efterfølgende forsætter vi i 
vores værksted, hvor eleverne, på baggrund af de erfaringer, de har gjort sig i udstil-
lingen, får rig mulighed for at udfolde deres evner og bruge deres fantasi gennem 
løsningen af følgende tre opgaver:

Opgave 1: Eleverne opdeles i grupper, hvor de sammen skal skabe deres eget lyd-
værk. Den Frie Udstillingsbygning sætter rammen, når de i grupperne skal beslutte 
sig for, hvilken fortælling deres lydværk skal rumme. 

Opgave 2: Eleverne skal med lydoptagelsesudstyr optage de lyde, de registrerer og 
møder på Den Frie fx lyde fra kunstværker, fodtrin, besøgende, vinden, støj fra cafe-
en, trafikken udenfor bygningen osv. Eleverne opfordres til at reflektere over, hvordan 
lyd kan anvendes som redskab til at undersøge og eksperimentere med forskellige 
materialers rummelighed og tilstedeværelse i verden. Fx hvordan lyder bevægelse, 
og hvordan fanger man eksempelvis lyden af en porcelænskop? 

Opgave 3: Afsluttende samles vi i fællesskab for at afspille gruppernes lydværker for 
hinanden. Kunst er traditionelt forbundet med det visuelle, men hvad gør der ved 
kunstoplevelsen, at man fokuserer på høresansen frem for synssansen? Hvordan er 
oplevelsen af kunst, rum og genstande gennem hørelsen? Opnås der en anden krop-
slig bevidsthed eller rummelig forståelse ved, at man skærper høresansen og tvinges 
til at registrere sine omgivelser gennem det auditive?



!

Spørgsmål til diskussion i klassen:  Kan man opleve kunst kun gennem høresan-
sen? Kan I forestille jer at opleve en kunstudstilling med bind for øjnene og kun jeres 
høresans til at registrere den med? Hvad tror I, det vil gøre ved jeres forståelse af 
kunsten? 

Om udstillingen: I udstillingen Klangsøjler undersøger kunstneren Ursula Nistrup 
relationer mellem lyd, materiale og visualitet. Klangsøjler er baseret på en omfattende 
research, hvor især porcelænets akustiske potentialer er genstand for Nistrups studi-
er. 
Fra 16 håndstøbte og individuelt bearbejdede porcelænssøjler fyldes rummet af run-
gende lyde. Søjlernes placering udgør et skulpturelt kor, hvis lyde resoneres og ak-
kompagneres af de øvrige lyde fra selve rummet og publikum. I kraft af søjlernes indi-
viduelle konstruktion og materialer opfanges rummets toner på forskellig vis og for-
stærkes via søjlerne til bølgende, melodiske klange, der indfanges af særligt sensitive 
mikrofoner. Hver af søjlernes lyde optages individuelt og føres direkte til højtalere, 
hvori både de enkelte toner og helheden forstærkes. Nistrups arbejder i sin praksis i 
felt mellem arkitektur, artefakter og lyd. Hun arbejder med at udvide det skulpturelle 
værkbegreb og undersøger nye æstetiske erfaringer og erkendelser af performativ 
karakter. Selv kalder hun sin metode for ”akustisk udforskning”, hvor lyd bliver et red-
skab i undersøgelser af og eksperimenter med materialers potentiale. 


