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Bag det frygtindgydende navn Vinyl-Terror & -Horror står Camilla Sørensen og Greta Christensen. Deres værker har et unikt udtryk, som ofte

indbefatter elementer fra både billedkunst, musik og scenogra�.
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sivende luft fra baghjulet på

en knallert
Kunstnerduoen Vinyl, Terror and Horror har skabt et nyt værk til

Hovedbiblioteket. Værket består af en knallert, en kompressor og af

forskellige �lmklip, hvor mennesker siger ’shhhh’.

   

Hvad bidrager I med til Copenhagen Art Week?

»Vi har lavet et nyt værk til Hovedbiblioteket, der hedder ’Shhhh’. En

lydinstallation på et bibliotek er jo lidt af en udfordring, for på biblioteker skal

man forholde sig så stille som muligt. Værket består af en knallert, en

kompressor og forskellige filmklip af situationer, hvor et menneske siger

’shhhh’. Lyden laves direkte i rummet ved, at luften fra baghjulet siver ud,

timet med at filmklippet bliver vist«.

»Vi har taget udgangspunkt i en

teknik opkaldt efter Jack Foley, hvor

lyde genindspilles i et lydstudie og

føjes til filmene efterfølgende for at

give scenerne et mere realistisk

lydbillede. For det meste bliver

lydene produceret af alt andet end

det, de gengiver på lærredet. Den

mest kendte er nok lyden af

hestehove mod jord, som gengives af

to kokosnøddeskaller, der klappes

mod hinanden«.

»Vi er meget interesseret i forskydningen af den visuelle side og lydsiden.

Hvordan lyden opfattes, handler meget om timing. Vi synes, at det har været

interessant at arbejde med kontrasten i at skulle lave lyd, der samtidig ikke

skulle være lyd, fordi det netop skal udstilles på et bibliotek«.

Hvad skal I opleve i Copenhagen Art Week?

TINE KIRKENSGAARD HANSEN
Journalist

VINYL, TERROR AND
HORROR

Består af de to lydkunstnere

Camilla Sørensen (født 1978) og

Greta Christensen (født 1977).

Begge er uddannet på

Billedhugger-skolen på Det

Kongelige Danske Kunstakademi i

henholdsvis 2007 og 2008.

Bor og arbejder i Berlin

Læs også: »Vi har forsøgt at fange lyden af ’Det tabte paradis’«

kontakte mig med nyheder, tilbud om gratis e-

bøger og andre gode tilbud, på mail, sms og

telefon. Jeg kan, til en hver tid, framelde mig.

Læs mere her.

Nu blev det alligevel for koldt:

Pumpehusets Byhave takker af

med afslutningsfest, bingo og

gratis musik

5 timer siden

Galleri Vess på Vesterbro

inviterer til torsdagsfest med

kunst og koncert

17 timer siden

Californisk ørkenrock og

maskulin melankoli: Northside

Festival afslører de fem første

navne

I går

Lene Kaaberbøl-teater: Østre

Gasværks nye

ungdomsforestilling tegner til at

blive en succes

I går

Skudt i byen: Hvorfor gå på

vandet, når man kan gå på

skyerne?

I går

LÆS MERE

Annonce

Vis mere



Greta: »Vi bor i Berlin, så vi er kun i København i 3-4 dage og skal selv installere
vores værk, så vi kommer ikke til at nå meget desværre. Men jeg skal helt
sikkert til Art Bar ved Copenhagen Contemporary hver aften, og vi optræder
selv der i morgen. Derudover skal jeg se Marina Abramovic på Louisiana og til
Tobias Kirsteins lydperformance i Hiroshi Sambuichis udstilling i Cisternerne.
Jeg ville ønske, at jeg var i København længere tid«.

Camilla: »Jeg skal til den store åbning på Vega, hvor der er forskellige store
performances, og jeg vil også gerne se Christian Marclays værk ’The Clock’ på
Copenhagen Contemporary, der er sammensat af forskellige ure. Og så skal vi
jo selv spille på Art Bar«.

Hvad inspirerer jer?

Greta: »Det inspirerer mig meget at gå til koncerter i Berlin, hvor jeg bor.
Specielt undergrundsscenen inspirerer mig, fordi der er en unik energi og en
særlig stemning, som jeg gerne tager til og oplever«.

Camilla: »Når vi bliver inviteret til at lave et værk i en nyt rum, hvor det skal
passe ind i en ny situation. For eksempel på Hovedbiblioteket, hvor rummet er
med til at forme værket, så man bliver nødt til at tænke på en ny måde«.

   

REDAKTIONEN ANBEFALER:

LÆS MERE:

Læs også: En labyrint af gangbroer og kanalrundfart på syre
forandrer byen under hovedstadens kunstfestival

Anbefalinger til Cph Art Week:
Oplev kunst i metroen og 24 timers
maraton-udstilling

En labyrint af gangbroer og kanalrundfart på syre forandrer byen
under hovedstadens kunstfestival
Tirsdag 29. august 2017

»Vi har forsøgt at fange lyden af ’Det tabte paradis’«
Tirsdag 29. august 2017

»Jeg synes, det er vigtigt at diskutere den arbejdskultur, vi er en
del af«
Mandag 28. august 2017

Her kan du opleve kunst med et glas i hånden
Tirsdag 29. august 2017

»Jeg arbejder meget med at stille spørgsmålstegn ved de ting, som
vi egentlig ikke tænker så meget over«
Lørdag 26. august 2017

Kunstner udstiller bearbejdede ’selvfisser’ på Frederiksberg
Fredag 18. august 2017
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