berøring er et landskap, vår, sommer, høst og vinter
lyd finnes i dette landskapet, lyd er intimt, det kommer
fra kroppen og avslører oss lyd uten klar struktur kan
oppleves som noe ukjent, et mørke, dette mørket kommer innenifra et mørkt indre landskap
mørke objekter
bilder uten lys
bare en svak risting

Johanna Zwaig begynte tidlig å arbeide med scenekunst, men
dreide etter hvert over til performancekunst. Hennes performancer har funnet sted i bl.a. Dublin Live Art Festival, Irland,
Galeria Raczej / Perfex i Poznan, Polen, La Bellevilloise og La
Générale i Paris, Frankrike, Høstutstillingen på Kunstnernes
Hus, Munchmuseet, Stenersenmuseet og foran Stortinget i
Oslo, Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden, Kunsthall 3,14
i Bergen og ved Stavanger Kunstmuseum.

Kristine Marie Aasvang har operert i undergrunnen som lydkunstkomponist, singer-songwrigter og som korist i flere bandsammenhenger på diverse scener rundt om i landet siden 2007.
Myter og musikktradisjoner fra forskjellige ur-kulturer på Grønland, i Nord-Amerika og på Nordkalotten er et tilbakevennende
tema i hennes kunstnerskap, der drømmer, symboler og medmenneskelige relasjoner flettes sammen. For Aasvang er dette
en måte å forklare og forstå verden på.

Elever i 3.klasse ved dramalinja på Stange videregående skole
har utforsket lyden som fenomen, lydens teatrale kvaliteter og
grenselandet mellom det å være i rolle og å være seg selv.

10:00 - 14:00 1
Johanna Zwaig: Sounds through the wall, langvarig performance / Kunstbanken - kjeller

De har laget en serie teatrale hendelser der byen er scenografi
og gir plass for møter mellom utøverne, lyden og tilskueren.

10:00 - 14:00 1
Malin Bülow: Firkanta Elastisitet (Framed Elasticity) / Kunstbanken - store sal

Foto: Fiona Killeen

15:30 - 15:45 1
Elfi Sverdrup: Stemmereise (Vokal journey) / Kunstbanken store sal

LØRDAG 21. OKTOBER

11:00 - 15:00 4
Liv Kristin Holmberg og Stefan Thorsson: Det Siste Mennesket (The Last Man)

Ung Performance – UP! («Young Performance»)
is Kunstbanken's partnership with and educational programme
for schools in the region. This year, UP! includes the school programme on Friday as well as student performances in cooperation with Stange Upper Secondary School on Saturday.

16:00 - 17:00 1
Malin Bülow: Firkanta Elastisitet (Framed Elasticity) / Kunstbanken - store sal

1-til-1 forestilling etter avtale, for reservasjon se detaljer i programmet
/ 15 min. / Hamar Domkirke
1-to-1 performance upon arrangement, for reservation see the description of artist’s project / 15 min. / Cathedral in Hamar

17:30 - 18:00 4
Liv Kristin Holmberg og Stefan Thorsson: Det Siste Mennesket (The Last Man) åpen forestilling / Hamar Domkirke

11:00 - 15:00 2
Tulle Ruth: Lirekasse på vindkraft (Street organ powered by
wind) / Stortorget

Hele Festivalen har fri entre! / Free admission!



Final year drama students at Stange Upper Secondary School
have explored sound as a phenomenon, the theatral qualities of
sound and the borderline between role playing and being oneself.
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12:00 - 14:00 (UP!)
Kunsten å lage lyd (The art of making sounds)
En serie med hendelser i Hamar sentrum, av og med elever fra
Stange videregående skole.
A series of events in Hamar city centre staged by students
from Stange Upper Secondary School.

Kunsten og lyden

A

A

A

 Domkirken

D

 Kunstgulvet, undergang ved Kulturhuset

N

 Stortorget

A

 Kunstbanken

V

ØSTRE
TORG

R

They have created a series of theatrical events set against the
backdrop of the city, providing a space for encounters between
the performers, the sounds and the audience.

G

www.kristinemarie.no
www.soundcloud.com/kristinemarieaasvang
www.dreamwalkers.no

15:00 - 15:20 1
Ellakajsa Nordstrom og Anne-Liis Kogan: Etyde for stemme og
piano (Etude for voice and hands) / Kunstbanken - store sal

T

I believe that an artistic experience can help develop our brain,
speech and senses in relation to the world. Through art we can
connect with our subconscious and suppressed emotions, as
well as heighten our awareness as sentient beings.

13:00 - 14:45 1
Johanna Zwaig: Sounds through the wall / Kunstbanken - store
sal

R

Kristine Marie Aasvang has been working as a composer of
sound art, singer-songwriter and backup singer for several
bands on the Norwegian underground music scene since 2007.
Myths and ancient music traditions from various indigenous cultures of Greenland, North America and The Cap of the North are
recurring themes in her work, examining ways in which dreams,
symbols and human relations merge. For Aasvang this is a way
of explaining and understanding the world.

12:15 - 12:45 1
Kristine Marie Aasvang: Røde portaler (Red portals) / Kunstbanken - store sal

S

www.johannazwaig.com

09:00 - 14:30 1
Trond Nicholas Perry og Jon Lunde: System aktiveres (System
is activating) - interaktivt objektlandskap, publikum kan prøve
ulike lyd mekanismer / Kunstbanken - loftet

O

www.elfisverdrup.blogspot.com

Johanna Zwaig started out working with performing arts but
gradually turned her attention to performance art.

Jeg mener at en kunstopplevelse kan utvikle hjernen, språkapparatet og vårt sanseforhold til verden. Det kan få oss til å
komme i kontakt med vår underbevissthet, følelser vi undertrykker, og vår tilstedeværelse som sansende mennesker.

11:30 - 12:00 1
Elfi Sverdrup: Stemmereise (Vokal journey) / Kunstbanken store sal

FREDAG 20. OKTOBER

T

Apart from her art studies she has also studied with many Norwegian and Swedish artists of the kvede tradition, as well as several Sami joikers, Inuit katajak singers and throat singers. Sverdrup has danced traditional dances from Norway, Africa and the
Balkans, as well as flamenco, step dancing, classical ballet,
modern dance, jazz ballet and more.

Johanna Zwaig works with flamenco song, both as a form of
resistance and as a means to connect and unite. The songs she
sings have been learnt from Andalusian Gitanos. Conscious
about the flamenco songs' roots in hard times, she connects the
songs with symbolically charged actions and objects, in light of
different political contexts. Many of her performances are ‘longdurational’ and repetitive, motivated by the potentially insisting
protest aspect of repetition, and her wish to create concentrated
rooms for reflection.

11:00 - 11:20 3
Johanna Zwaig: Song in thin air / Kunstgulvet - Stortorget

Ung Performance – UP!
er Kunstbankens tilbud til og samarbeid med skoler i regionen.
UP! Omfatter skoleprogrammet på fredag og elevperformancer
i samarbeid med Stange vg skole på lørdagens program.

landskapet
graver en speilbrønn i bunnen av brystet
skygger kaster lukt
bretter seg rundt lungene
dunker opp i panna
skjærer røde portaler opp mot himmelen

Foruten visuell kunstutdanning har Sverdrup gått i lære hos
mange norske og svenske kvedere, hos flere joikere, inuittiske
catajak-sangere og strupesangere. Sverdrup har danset norske
folkedanser, afrikansk, flamenco, stepping, balkandanser, klassisk ballett, moderne dans, jazzballett o.l.
Elfi Sverdrup has worked with fine art and jewelry and has sung
for 40 years. Many years ago, a desire to combine the different
art forms arose in her. This resulted in something she calls
‘Sound jewelry performances.’ Jewelry and a fixed sound composition provide the basis for voice improvisations, eye contact
and movements. She challenges the boundary between animals
and humans, stretching the boundaries of what is female. One
of the core features of the performances is our attachment to and
dependence on nature. She uses large contrasts, from light
feminine sounds to lynx growls and throat singing - extended
communication done with a female body and voice.

Kunsten å lage lyd (Eller: Hvor ofte blir du hysjet på?) / The
art of making sounds (Or: How often are you shushed?)

hva skjer når kroppen er i lyset, øynene er lukket,
munnen er åpen? kan kroppen gi slipp, strekke seg
mot det sublime, som en forlenget kropp?

Elfi Sverdrup har arbeidet med billedkunst, smykkekunst og
sang i 40 år. For mange år siden vokste et ønske om å knytte
sammen de forskjellige kunstartene fram. Dette resulterte i noe
hun kaller Lydsmykke-performancer. Smykker og en fast lydkomposisjon ligger som basis for stemmeimprovisasjoner,
blikkontakt og bevegelser. Hun utfordrer grensen mellom dyr og
menneske, og tøyer grensene for hva som er kvinnelig. Et av
kjernepunktene i opptredene er vår tilknytning og avhengighet
av naturen. Performancene har store kontraster, fra lyse feminine klanger til gaupegrowl og strupesang - utvidet kommunikasjon gjort med kvinnekropp og kvinnestemme.

11:00 - 15:00 1
Trond Nicholas Perry og Jon Lunde: System aktiveres (System
is activating) / Kunstbanken - loftet

PERFORMANCE
PROGRAM FESTIVALEN

Foto: Linn-Therese Bern

Foto: Xenia Villafranca

Johanna Zwaig arbeider med flamencosang, både som en form
for motstand og som et middel for å møtes. Sangene hun
synger har hun lært av andalusiske gitanos. Med en bevissthet
om flamencosangens utgangspunkt i harde kår, kobler hun
sangen med symbolsk ladede handlinger og objekter, i lys av
ulike politiske kontekster. Mange av hennes performancer er
”long durational” og repetitive, ut fra tanken om repetisjonens
potensielt insisterende protestaspekt, og med ønske om å skape
konsentrerte rom for refleksjon.

Stange videregående skole

PERFORMANCE
FESTIVALEN

Norge / Norway
Røde portaler / Red portals

STANGEV
EIEN

STBAN

Kristine Marie Aasvang

Norge / Norway
Sounds through the wall

Grafisk design: Torleiv Sverdrup. Trykk: idé-trykk. Forside: Johanna Zwaig. Foto: Gisle Bjørneby.

Johanna Zwaig

Norge / Norway
Stemmereise / Vocal journey
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KUNSTBANKEN · Hedmark Kunstsenter
Parkgata 21, pb 224, 2302 Hamar
Tlf. + 47 62 54 22 60
post@kunstbanken.no · www.kunstbanken.no

i Hamar
20. og 21. oktober

Til forestillingene på fredag inviteres skolene i Hamarregionen.
Målet er å gi skoleelever kunnskap om og opplevelser av kunstuttrykket. I år samarbeider vi også med Turneorganisasjonen om
formidling av Trond Perry og Jon Lundes lydperformance til elever på 5. – 7. trinn i Hamar i uka etter festivalen. Dette foregår
i Kunstbanken og er del av Den Kulturelle Skolesekken.
Om uttrykket
Performancekunst er en uttrykksform som vokste fram innen
billedkunsten og fant sin form rundt 1970. Den har røtter til Happenings, Fluxus og konseptkunsten fra slutten av 1950- og 60tallet. Generelt kan vi si at performance handler om et nærværende møte mellom kunstner og betrakter. Kunstneren bruker
seg selv som materiale og møter tilskueren direkte uten å innta
en rollefigur. Performancekunsten har hatt stor innflytelse på
andre kunstgrener som teater og musikk. Uttrykket har opplevd
en oppblomstring fra 1990-tallet. Kunstbanken er fortsatt den
eneste kunstinstitusjonen i Norge som arrangerer en festival viet
performance, slik vi har gjort siden 2003.

School pupils in the Hamar region are invited to see the performances, the aim being to give pupils knowledge of and
experience in this particular form of artistic expression. This year
we collaborate with Hedmark Touring Organization. Trond Perry
and Jon Lunde willl do a sound performance for year 5 to 7
pupils in Hamar during the week after the festival. This will take
place in Kunstbanken and is part of the Cultural Rucksack.
About performance art
Performance art is a form of expression which grew out of the
fine art and found its own form around 1970. Its roots may be
traced to Happenings, Fluxus and conceptual art from the end
of the 1950s and 60s. Performance is all about a close-up
encounter between the artist and the onlooker. The artists use
themselves as material and meet the audience directly without
creating a theatrical persona. Performance art, which has blossomed since the 1990s, has inspired other artistic expressions
such as theatre and music. To date, Kunstbanken remains the
only art institution in Norway to arrange a festival dedicated to
performance art, something we have done since 2003.

We would like to extend a thank you to all participating artists
for their exceptional effort and to associates and financial supporters for their important contributions.

Malin Bülows verk beveger seg i grenselandet mellom performance og skulptur. Hun inviterer dansere til å aktivere og publikum til å erfare den skulpturelle stillheten. I langsomme og
utstrakte performative akter blir kroppene naturlige forlengninger og bærere av det skulpturelle. I tett samarbeid med tre
dansere har hun utviklet et bevegelsesmønster som gjør at verket vil kunne oppleves som en elastisk skulptur. Kroppene låses
via langstrakte tentakler, forvirrede og oppblåste navlestrenger
til hver sin innrammede firkanta struktur. Medvirkende: Karen
Lynne Bjerknesli, Aslak Aune Nygård, Wanda Breistrand
Malin Bülow’s work operates between performance and sculpture. She invites dancers to activate and the audience to experience the sculptural silence. In slow and expansive performative acts, bodies become natural extensions and conveyors of
the sculpture. Working closely with three dancers, she has
developed a pattern of movement which makes the composition
appear like an elastic sculpture. The bodies are constrained with
long tentacles, confused and bloated umbilical cords, to their
own square frame. Performed by: Karen Lynne Bjerknesli, Aslak
Aune Nygård, Wanda Breistrand

Ellakajsa Nordström og Anne-Liis Kogan har samarbeidet siden
2013, i tillegg til sine individuelle kunstnerpraksiser. Arbeidet
som presenteres i Kunstbanken dreier seg om stemmingen av
et piano.I sitt fellesarbeid utforsker de forholdet mellom menneskets stemme og kropp, språk og teknologi. De undersøker
begreper som tale og sang, og dessuten hvordan fysiske minner
kan overføres og kommuniseres. Hvordan kommuniserer vi
taus eller ordløs kunnskap til noen andre? Hvordan tolker vi en
dialog på et språk vi ikke forstår?

Norge, Sverige / Norway, Sweden
Det Siste Mennesket / The Last Man

Not-Mothers or Nullipara, women who voluntarily choose not to
become mothers, experience stigmatisation in our society.
Why? The stigmatisation of voluntarily childless women says
something about the dominating status that biology and the
reproductive functions have in the construction of gender in our
society. This is an attempt to elevate those women who have left
their child unborn. The source of ‘The Last Man’ is Peter Wessel Zapffe’s radical thinking which questions our anthropocentric worldview. In 40 years, there will be almost 3 billion people more on earth. It may therefore be important to create
room for reflection on how to think afresh on the way society
views reproduction as the meaning of life.

Er vi pliktig overfor livet å gi det videre? Som kvinne er jeg bærer
av verdens ufødte barn. Jeg kan være et annet menneskes mor,
skjebne, gud.

The music is written by the composer Stefan Thorsson. The
composition is an electronic adaptation of the organ piece La
Source de Vie by Olivier Messiaen.

www.malinbulow.com

Liv Kristin Holmberg,
Stefan Thorsson

Ingrid Blekastad - Kurator/Curator
Kunstbanken takker alle deltakende kunstnerne for enestående
innsats, og samarbeidspartnere og økonomiske støttespillere for
viktige bidrag.

Inger Lise Libakken Formidlingsleder/Head of participation and educational work

Velkommen til nye og sanseutvidende kunstopplevelser!

Piotr Matecki - Koordinator/Co-ordinator

Er det slik at det å få barn er en naturlig følge av et kjærlighetsmøte? Og i trancendental forstand menneskets forpliktelse
overfor livet?
Not-Mothers eller Nullipara, kvinner som frivillig velger å ikke bli
mor, opplever stigmatisering i vårt samfunn. Hvorfor? Stigmatiseringen av frivillig barnefrie kvinner sier noe om den domi-

Trond Nicholas Perry og Jon S. Lunde er basert i Kristiansand
hvor de jobber med ulike kunstuttrykk. De to kommer til Hamar
med den performative skulpturen Systemet Aktiveres; en videreføring av et samarbeid som handler om funksjonelle forekomster.
I uke 43 vil elever på 5.-7. trinn i Hamar ta del i Perry og Lundes verk, som en del av Den Kulturelle Skolesekken i samarbeid
med Turnéorganisasjonen. Performancen foregår i et interaktivt
objektlandskap hvor elevene selv vil få anledning til å prøve ut
de ulike mekanismene.

I Nordström og Kogans arbeid beskrives eller fortolkes et scenario om og om igjen og omdannes til ulike kunstformer: Det
kan være å skrive ned hvordan noe lyder, eller å omdanne teksten til et manuskript som skal brukes i en forestilling med skuespillere eller sangere. For hver nye oversettelse blir aspekter lagt
til eller tapt. Dette muliggjør at nye fortellinger dannes og inviterer betrakteren til å nærme seg verket fra mange tolkningsvinkler samtidig.
Ellakajsa Nordström and Anne-Liis Kogan have been working
together since 2013, alongside their individual practices. In
their joint work they explore the relationship between the human
voice and the body, language and technology. They explore concepts such as speech and song, and also examine how physical memories can be transferred and communicated. How do we
communicate tacit or unspoken knowledge to someone else?
How do we interpret a dialogue in a language we do not understand?

Please note that there is a limited number of seats. For reservations send a text with your name to 971 95 857 from Friday
20th October, and you will be allocated a time to meet outside
the doors of Hamar Domkirke.

In Nordström and Kogan’s work, a scenario is described or
interpreted over and over again and turned into various art
forms: it can be by writing down how something sounds, or
turning the text into a manuscript to be used in a performance
with actors or singers. For every new translation, aspects are
added or lost, allowing for the accumulation of new narratives
to form and inviting the audience to enter the work from many
interpretation points at once. The work presented at Kunstbanken revolves around the tuning of a piano.

www.livkristinholmberg.no
www.stefanthorsson.com

www.ellakajsanordstrom.com
www.anneliiskogan.com

Welcome to novel and sensory expanding art experiences!

Norge / Norway
Lirekasse på vindkraft / Wind powered street organ

Foto: Tulle Ruth

Festivalen går over to dager. På lørdag 21. oktober er det åpen
dag og på fredag 20. oktober har vi lukkede skoleforestillinger.
Til sammen deltar 14 kunstnere som presenterer åtte performancer, noen varer i flere timer, noen i ca 15 minutter. I år har
vi lagt det meste av programmet inne i Kunstbanken, men Stortorget og Hamar Domkirke blir også tatt i bruk.

NB! Begrenset antall plasser. For reservasjon send sms med
ditt navn til nummer 971 95 857 i perioden 15.-20. oktober,
og du vil bli tildelt tidspunkt for oppmøte utenfor kirkedøren
til Hamar Domkirke.

Tulle Ruth

Norge / Norway
Systemet aktiveres / System activated
En gammel brødrister. En blå luftmadrass. Gjenstandene som
omgir oss i hverdagen er kjedelige og normale på overflaten,
men dersom man betrakter dem på en bestemt måte, kan det
tre fram en underliggende sjel eller noe merkelig som vi ikke visste fantes der. Systemet er spesialkonstruert for å trenge dypere
inn i de kjedelige objektene, betrakte dem i et nytt lys, pirke i
dem, se hva slags lyd de lager, hvordan de kan bli en del av
kroppen, og så videre.

Musikken er skrevet av komponist Stefan Thorsson. Komposisjonen er en elektronisk bearbeidelse av orgelverket La Source
de Vie av Olivier Messiaen.

This year’s festival ranges from flamenco singing as a kind of
resistance and a wind powered street organ playing at Stortorget, to an organ concert and one-to-one performances addressing voluntary childlessness in Domkirken. There will be sound
jewellery with throat singing and lynx growls where our dependency on nature is the focal point, interactive objects and slow
motion elastic sculptures that make the audience turn their
attention to their own bodies and breathing.
The festival runs over two days. Saturday 21st October is open
to everybody, while Friday 20th October is reserved for schools.
14 artists present eight performances, some of which last several hours and others around 15 minutes. This year most of the
program takes place in Kunstbanken but there will also be performances at Stortorget and in Hamar Domkirke.

Sverige / Sweden og Estland / Estonia
Etyde for stemme og piano / Etude for voice and piano

Trond Perry, Jon Lunde

Foto: Trond Perry / Jon Lunde

Årets festival har et stort spenn fra flamencosang som en form
for motstand, vinddrevet lirekasse på Stortorget og orgelkonsert
og en-til-en performancer om frivillig barnløshet i Domkirken.
Det blir lydsmykkeperformancer med strupesang og gaupebrøl hvor vår avhengighet av naturen er et kjernepunkt, interaktive lydobjekter og elastiske skulpturer i langsomme bevegelser hvor publikums oppmerksomhet dreies til egen kropp og
egne pustlyder. De fleste av performancene er nye produksjoner laget spesielt til festivalen.

Ellakajsa Nordström,
Anne-Liis Kogan

nerende status som biologien og de reproduktive funksjonene
har i konstruksjonen av kjønn i vårt samfunn. Dette er et forsøk
på å løfte frem de kvinner som lar sitt barn forbli ufødt.
Verket ”Det Siste Mennesket” tar ansats fra Peter Wessel Zapffes
radikale tenkning som stiller spørsmålstegn ved vårt antroposentriske verdensbilde. Om 40 år vil det være nesten 3 milliarder flere mennesker på jorden. Derfor kan det være viktig å
skape refleksjonsrom der vi tenker nytt omkring samfunnets syn
på reproduksjon som meningen med livet.

Sverige / Sweden
Firkanta elastisitet / Framed elasticity

Foto: Kristine Halmrast

På årets festival presenterer Kunstbanken Hedmark Kunstsenter performancer som benytter lyd og musikk som et meningsbærende element. Vi ønsker å undersøke hvordan kunstnere
med bakgrunn fra billedkunstfeltet, bruker lyd og musikk i sine
uttrykk. Dette er den andre av Kunstbankens festivaler som setter søkelys på vesentlige elementer eller virkemidler i performancekunsten. Levende bilder i 2015 presenterte performancer
som hadde hovedvekt på den billedskapende delen. Festivalen
presenterte både absurde, frodige uttrykk og skulpturelle performancer hvor de minimalistiske og repeterende bevegelsene
skapte flertydige bilder.

Malin Bülow

Foto: Liv Kristin Holmberg

Kunsten og lyden / Art and Sound
20. og 21. oktober 2017 / 20th and 21st October 2017

At this year’s festival, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter presents performances that use sound and music as an expressive
element. We wish to explore how artists with a background in
the visual art use sound and music in their work. This is the second Kunstbanken festival that highlights the essential elements
of the performance art discipline. In 2015, Living Images presented performances focusing on the visual narrative and
imagery. The festival featured absurd and exuberant expressions, as well as sculptural performances in which minimalistic and repetitive movements created ambiguous images.

Foto: Malin Bulow

Performancefestivalen i Hamar
Hamar Performance Art Festival

An old toaster. A blue air mattress. On the surface, the objects
that surround us every day are familiar and normal. However,
when we observe them in a certain manner, we might sense an
underlying soul or something strange we didn't know was
there. The system is carefully constructed to penetrate these
ordinary objects on a deeper level, to see them in a new light,
poke into them, see what sounds they make, how they can interact with the body, et cetera.
Trond Nicholas Perry and Jon S. Lunde are based in Kristiansand where they work with different art expressions. The two
come to Hamar with the performative sculpture SYSTEM ACTIVATED; a continuation of a collaboration that deals with func
tional instances.
www.trondperry.com
vimeo.com/jslunde

Lirekasse på vindkraft er et eksperimenterende performativt
lydverk, hvor en lirekasse spiller etter som vinden blåser. En
vindmølle har ladet opp et 12 volt batteri, som driver en motor
(boremaskin), som i sin tur får svingarmen på lirekassen til å
dreie og musikken til å spille – nesten som en evighetsmaskin.
Et seil foran lirekassen fanger vinden og styrer musikken: Mye
vind betyr hurtig musikk, mens svak eller ingen vind medfører
langsom eller ingen musikk.
Tulle Ruth jobber med skulptur i bred forstand og jobber ofte i
det offentlige rom med verk som drives av naturen selv. Hun har
stilt ut i både inn- og utland. Tulle Ruth driver eget galleri
«Drive In for Lydkunst», som er et mobilt lydgalleri langs veien
og formidler av samtidens lydkunst til et bilkjørende publikum.
The “Wind powered street organ” is a performative, experimental sound project, where a street organ plays as the wind
blows. A windmill charges a 12 volt battery, which powers an
engine (drill) and makes the turn wheel spin and the music play
– almost like a perpetual motion machine. A sail placed in front
of the street organ catches the wind: the more wind the faster
the music; a gentle breeze or no wind means slow or no music.
Tulle Ruth works with sculpture in a very broad sense. She has
exhibited in Norway as well as abroad. She often works in public spaces with site-specific art pieces powered by nature itself.
Tulle Ruth has her own gallery called “Drive In of Sound Art”
which, stationed along the road, presents contemporary sound
art to a driving audience.
www.tulleruth.com

