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»Vi har forsøgt at fange
lyden af ’Det tabte paradis’«
Lydkunstner Jacob Kirkegaard er aktuel med sin performance ’Vest-
indiske forestillinger’ med Niels Lyhne Løkkegaard.

TINE KIRKENSGAARD HANSEN

Journalist

Danmarks bedste kulturredaktion
samler ugens vigtigste historier for dig
der elsker bøger, musik, �lm og kunst.
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Hvad bidrager du med til Cph Art Week?

»Vores værk hedder ’Vestindiske forestillinger’ og arbejder med forestillingen
om det såkaldte Dansk Vestindien. I rejseselskabers brochurer kunne vi se, at
der reklameres for øerne, som om de stadig er en dansk koloni. At turister kan
’slentre ned ad Kongensgade’, ’mærke historiens vingesus’, og øerne
præsenteres som Dansk Vestindien, selv om de jo hedder Jomfruøerne«.

»I Belgien siger de for eksempel ikke
’Belgisk Congo’ om deres gamle
koloni. Men hvorfor tager danskere
så langt for en badestrand? Måske
bare for at se det og tænke på, hvis
det stadig var ’vores’. Niels (Lyhne
Løkkegaard, red.) og jeg tog selv til
Jomfruøerne og oplevede, at der
føltes meget som i USA. Vi tænkte
også, at hvis det havde været dansk,
ville de gamle, flotte bygninger være
blevet velbevaret ordentligt. Vores
indre kolonist blev på den måde vakt til live«.

»Vores kunstværk, der kan opleves til Art Week, er en lydinstallation, hvor vi
har forsøgt at fange lyden af ’Det tabte paradis’, som den gamle danske koloni
også kaldes. Vi fandt det ikke. Men på vores sidste dag var vi et sted i bjergene
langt fra civilisationen, hvor vi om natten optog lyden af frøer og cikader. Det
er lyden af noget oprindeligt, der ikke kun er nu, men også var dengang,
Danmark havde koloni der«.

»Publikum kommer til at lytte til det, mens de bevæger sig rundt i et rum
badet i grønt lys ligesom en green screen, hvor man selv kan forestille sig, hvor
man er. Værket handler ikke kun om det tabte paradis som idé, men lige så
meget nostalgien efter noget oprindeligt. En forestilling om noget, der
egentlig ikke eksisterer«.

Hvad skal du selv opleve til Cph Art Week?

»Jeg er meget interesseret i at opleve Dodda Maggis dragende og mystiske
videoværker. Derudover er jeg altid interesseret i, hvad min ven og kollega

JACOB KIRKEGAARD

Dansk lydkunstner og komponist,
født 1975
Afgang fra Mediekunstakademiet i
Köln i 2006
Har udstillet på bl.a. MoMA i New
York, KW & Transmediale i Berlin,
Mori Art Museum og Aichi
Triennale i Japan samt på
Louisiana og ARoS

Læs også: Tag med til paradis der engang var dansk

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



Tobias Kirstein kan med lyd«. (Kirstein optræder i Cisternerne 27. og 28.

august, red.)

Er der et sted, som betyder noget særligt for dig og din kunst?
»Rothko Chapel i Houston, Texas. Jeg var der første gang i 2012 i forbindelse

med min medvirken i udstillingen ’Silence’ på Menil Collection og var tilbage

igen i år«.

»Jeg er stor fan af Mark Rothkos malerier, men specielt dem, der hænger i

dette kapel, fordi de er helt monokrome, men indeholder så utroligt mange

lag. Maleriernes umiddelbare tomhed indeholder netop derfor så mange

billeder, som opstår inde i én selv«.

   

REDAKTIONEN ANBEFALER:

LÆS MERE:

Læs også: Oplev kunst i metroen og 24 timers maraton-udstilling

Tag med til paradis der engang var
dansk

Fortiden er ikke glemt på de gamle dansk-vestindiske øer
Onsdag 3. februar 2016

Oplev kunst i metroen og 24 timers maraton-udstilling
Tirsdag 29. august 2017

»Jeg er ikke glad for Hovedbanegården, det er et hårdt og
deprimerende sted«
Onsdag 30. august 2017

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

Ud med skønheden, ind med skammen
Lørdag 26. august 2017

Kunst i alle mulige afskygninger bliver sluppet løs i København
Mandag 28. august 2017

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

»Uetisk og racistisk« statue kræves fjernet fra East Harlem
Mandag 28. august 2017

World Press Photo 2017

Kom helt tæt på nogle af verdens bedste fotogra�er til dette

års World Press Photo-udstilling.
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