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LYDINSTALLATIONER, KUNSTFOREDRAG, VISUALS 

OG BØRNEWORKSHOPS  
NJORD Biennale præsenterer et stærk kunstprogram begyndende allerede i 

aften. 
Københavns nye biennale NJORD lægger ud med et stærk program både lydligt og visuelt, 
når den rammer hovedstaden fra den 28. januar – 1. februar. 
Biennalen, der udmærker sig ved at have fokus på ny, nordisk musik og kunst, har i år 
overskriften ’COLOUR OF SOUND’ – en titel der dækker over en faglig og kunstnerisk 
undersøgelse af mødet mellem lyd og farver, mellem musik og billedkunst. 
 
Enorm lydinstallation fylder den gamle maskinhal ved Botanisk Have 
Siden nytår har den finske billedkunster Raija Malka opholdt sig og arbejdet i Statens 
Værksteder for Kunst, for at skabe den enorme lydinstallation STILLEBEN til NJORD Biennale. 
Arbejdet er nu flyttet til Polyteknisk Læreanstalts gamle Maskinhal, lige ved Botanisk Have, 
hvor installationen færdiggøres inden åbningen på lørdag. 
  
Malkas arkitektoniske skulptur og Kaija Saariahos radiofoniske værk Stilleben (1987-88) 
udgør grundlaget for STILLEBEN. Lydinstallation er i sig selv en klanglig, visuel og rumlig 
realitet. Den eksisterer kun som et ’fait accompli’.  
Den store installation, der måler ca. 10 x 5 meter og er ca. 2,5 meter høj, placerer beskueren 
på en slags scene, hvor man bliver aktør i et spil, til hvilket der er et scenarie, men ingen 
dramaturgi eller iscenesættelse - ikke engang en tekst. Publikum bliver altså medskabere af 
det mentale, lagdelte  billede, som formes. 

 
	  

Raija	  Malkas	  arbejde	  i	  Statens	  Værksteder	  for	  Kunst	  har	  stået	  på	  i	  ugevis.	  Foto:	  Clea	  Filippa	  Ingwersen	  
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Videoværk inviterer publikum til at opleve nordlys – liggende! 
Fredag den 29. januar vises den spektakulære video- og lydinstallation NOX BOREALIS på 
lille scene i Dansehallerne. Værket af den franske multimediekunstner Jean-Baptiste Barrière 
inviterer publikum til – liggende - at svæve ind i både lydlige og visuelle abstraktioner over 
fænomenet nordlys. 
 
Jean-Baptiste Barrière kan i øvrigt opleves i aften på Det Franske Institut i København, hvor 
han holder foredrag om forholdet mellem musik og billede. 
Han er endvidere aktuel ved NJORDs afslutningskoncert Echoes, hvor han skaber live visuals 
til koncerten med de to vokalensembler Theatre of Voices og Ars Nova Copenhagen. 
Musikkens visuelle kvaliteter trækkes frem ved at lade videokunst fungere som en blanding af 
fortællingen i digtene bag kompositionerne, et visuelt udtryk for de musikalske strukturer og 
fri leg. 
 
Abstrakt ekspressionisme og nutidige klangfarver 
Interaktionerne mellem musik og kunst undersøges også på lørdag i KoncertKirken, hvor 
NJORD præsenterer et dobbeltprogram bestående af både et dialogbaseret kunstforedrag ved 
kunstformidler Ove Frankel og en portrætkoncert af de to komponister Kaija Saariaho og 
Niels Rosing-Schow. 
Med udgangspunkt i deltagernes oplevelser af de to abstrakte ekspressionister Mark Rothko 
og Barnett Newmans forskellige måder at arbejde med farver, bruges billedkunsten som 
begrebsudvidende for at give nye oplevelser ved den efterfølgende koncert. 
Begge de to komponister, som portrætteres ved koncerten, arbejder med spektraltænkning i 
deres kompositioner, og at sammenkæde billedkunsten med deres klangfarvebaserede musik 
vil således give nye perspektiver på, hvordan farver og klange interagerer. 
 
Kunstworkshops i børnehøjde 
NJORD Biennale står også bag børneworkshoppen FRYS, som centraliserer sig omkring 
installationen STILLEBEN og udvider den ved at tilføje en række stillestående 
samtidsøjeblikke portrætteret af børn og unge. I løbet af udstillingsperioden arbejder børnene 
på at skabe deres egen lyd- og billedinstallation - dermed deres eget stilleben.  
Som en del af den æstetiske læringsproces bliver børn og unge introduceret til værktøjer, 
som de kan bruge til at bearbejde de kulturelle og sanselige indtryk, de får under 
workshoppen. Hermed får de muligheden for at udvikle sig gennem en øget forståelse for 
den omverden, de er en del af. 
 
Vil du vide mere? 
Pressekontakt / Mie Petri Lind / mpl@njordbiennale.com / tlf. 20 68 87 45 
Kunstnerisk leder / Jane Schwarz / js@njordbiennale.com / tlf. 26 84 98 27 
 
Se det fulde program på njordbiennale.com 
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Praktisk info 
Foredrag v. Jean-Baptiste Barrière 
Tirsdag 26/1 kl. 20.00 / Institut français du Danemark (Foredraget foregår på fransk) Info  
 
Seminar v. Jean-Baptiste Barrière 
Onsdag 27/1 kl. 15.30 -17 / Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 
 
Installationen NOX BOREALIS af Jean-Baptiste Barrière 
Installationen kører i loops á 20 min. 
Fredag 29/1 kl. 18.30-20 og 21.30-23 / Lille scene, Dansehallerne / Info 
 
Foredrag v. Ove Frankel 
Lørdag 30/1 kl. 18.30 / KoncertKirken / Info 
 
Udstillingen STILLEBEN af Raija Malka 
Fernisering lørdag 30/1 kl. 16 -18 
Herefter åbent frem til og med d. 28/2. Hverdage: kl. 12 – 18. Weekender: kl. 10 – 16 / Info 
 
Workshoppen FRYS v. Raija Malka, Ingeborg Okkels og Patricio Fraile 
Mandag – Fredag kl. 11-14 i hele februar / Maskinhallen / Info 
 
NJORD Afslutningskoncert: Echoes 
Ars Nova CPH, Theatre of Voices, Jakob Hultberg (dir.), Jean-Baptiste Barrière, Kaija Saariaho 
Mandag 1/2 kl 20.00 / Dronningesalen, Den Sorte Diamant / Info 
 
Om Raija Malka 

Raija Malka (f. 1959) bor og arbejder i Lissabon og Helsinki. Hun er uddannet fra School of 
Arts, Design and Architecture på Aalto Universitetet samt Cité Internationale des Arts i Paris. 
Hun har utallige udstillinger i ind- og udland bag sig, og har endvidere skabt scenografi og 
kostumedesign til teater- og operaopsætninger af finske instruktører og komponister såsom 
Kaija Saariaho, Olli Kortekangas og Laura Ruohonen. Læs mere 
 
Om Jean-Baptiste Barrière 

Den franske multimediekunstner Jean-Baptiste Barrière (f. 1958) har studeret musik, 
kunsthistorie, filosofi og matematisk logik, og i en årrække været tilknyttet Ircam / Centre 
Georges Pompidou i Paris. Barrière arbejder i sine værker med samspillet mellem musik og 
billede og  har komponeret musik til talrige multimedieshows og interaktive installationer, 
ligesom han skaber visuals til liveopførelser af en række komponisters værker. Læs mere 
 
NJORD New Nordic Music Biennale er muliggjort med støtte fra og i samarbejde med: 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond / A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal / Augustinus Fonden / 
Statens Kunstfond / Statens Værksteder For Kunst / Nordisk Kulturfond / SNYK / Københavns Kommune / Wihuri Foundation / Tiina and 
Antti Herlin Foundation / Finlands Ambassade København / Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde / Institut Français du Danemark / 
Dansehallerne / Indgreb / Det Kongelige Danske Musikkonservatorium / Edition Wilhelm Hansen / Lydværk / cph volunteers / Finlands 
Kulturinsistitut i Danmark / Tamboril / Institut for Udviklingskunst 


