
 

 

Bjerget synger 

Lydmaler Knud Viktor og hans verden  
18. januar – 28. april 2019 

Museet for Samtidskunst præsenterer værker af den danske kunstner Knud 
Viktor, som ikke før er blevet vist i Danmark. I udstillingen kan publikum 
ringe til jordkloden fra en gammel telefonboks, lytte til musikalske 
græshopper, kravle ind i en uglehule eller sidde på et lavendel-duftende 
bjerg med et glas naturvin. Udstillingen suppleres af en LP-udgivelse og tre 
arrangementer, hvor samtidige kunstnere perspektiverer Knud Viktors 
univers. 
 
I Provence følger cikadernes lyd lysets bevægelser. Det opdagede kunstner 
Knud Viktor da han i 1960’erne flyttede til Luberon-bjergene. Knud Viktor var 
egentligt taget til Frankrig som kunstmaler, men naturens lyde kaldte på hans 
opmærksomhed, og i stedet begyndte han at afbilde sin omverden i lyd.  
 

»Det har vist sig, at mit arbejde i virkeligheden har sat gang i mange ting; 
det rører ved noget universelt, som jeg synes jeg har pligt til at meddele 
andre. Det er en pligt, som jeg føler som jordborger. Ikke som 
menneskeborger, men som jordborger. Måske lyder det prætentiøst, men 
det er et spørgsmål om de kommende generationer.«  

- Knud Viktor 
 

DIALOG MED NATUREN 

I Knud Viktors værker forstørres naturens mindste lyde op. Græshopper, 

ugleunger, boblende naturvin og snorkende kaniner bliver mødt i øre- og 

øjenhøjde. Knud Viktor kravlede dybt ind i landskabet for at indfange naturens 

ellers usynlige og uhørlige liv. Med sine optagelser komponerede han 

fascinerende og billedskabende lydværker, hvor lytteren får lov at låne hans ører 

og hans kærlighed til naturen. 

  



 

ØKO-LYDKUNST 

Den økologiske krise blev hørbar for Knud Viktor, og hans arbejde var på mange 

måder et forsøg på at etablere eller genetablere en empatisk og forpligtende 

forbindelse til naturen. Hans lydkunst gør, at man lever sig ind i andre arters 

eksistenser og hans kunst rummer derfor vigtige budskaber om de globale 

klimaproblemer, verden står over for i dag. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO OM UDSTILLINGEN 

Udstillingen fordeler sig i tre rum: 

 

1) Et stort rum, hvor et udvalg af Viktors lydværker afspilles i fire kanaler. Her 

står en scenografisk installation, der forestiller et bjerg. På væggene hænger 

en stribe af Viktors fotografiske værker af dyr, insekter og naturen omkring 

ham. 

 

2) I et mørklagt rum vises videoinstallationen Voiles d’Araignées, som består af 

fire vægprojektioner. Knud Viktor havde et videokamera stående i stuen, hvis 

noget interessant skulle dukke op. Med videokameraet optog han bevægelser 

i vand, ild, edderkoppespind, vin osv. og komponerede dem sammen til en 

stærkt rytmisk firekanalers videoinstallation. 

 

3) I det sidste rum, findes en lyttestol med udvalgte radioportrætter af Knud 

Viktor, en monitor der med en tv-udsendelse og en montre med Viktors 

hjemmebyggede optageudstyr. Her står også en telefonboks, hvor man kan 

lytte til værket Allo La Terre, der består af 10 små lydværker. Allo La Terre 

starter, når man løfter røret. 

 

Derudover kan publikum nyde et glas naturvin, mens de går rundt i udstillingen. 

Knud Viktor producerede selv naturvin og derfor har museet indgået et 

samarbejde med Rosforth & Rosforth - forhandlere af naturvin. Ved Rosforth & 

Rosforths lokaler under Knippelsbro placeres også et værk af Knud Viktor – en 

ældre telefonboks med værket Allo La Terre.   



 

 

 

 
ANDET 
 
Bjerget synger LIVE – 3 events 
Lydkunst, naturforelskelse og foredrag. Museet for Samtidskunst afholder tre 
events under overskriften Bjerget synger LIVE, hvor samtidige kunstnere 
perspektiverer Knud Viktors univers. Datoerne er 30. januar, 6. februar og 3. 
april.   

30. januar kl. 18 – Museet for Samtidskunst  

 Introduktion til Knud Viktor ved museumsinspektør Magnus Kaslov 

 Performance ved Maria Lepistö, Frank Sinatra is Also the Name of a Bird 

 Foredrag med Gry Bagøien og visning af værket Instinkt 

 Læs mere 

6. februar kl. 19.15 – Roskilde Bibliotek  

 Introduktion til Knud Viktor ved museumsinspektør Magnus Kaslov 

 Oplæsning af forfatteren C.Y. Frostholm 

 Læs mere 

3. april kl. 18 – Museet for Samtidskunst  

 Introduktion til Knud Viktor ved museumsinspektør Magnus Kaslov 

 Performance ved Carl Plum 

 Koncert med Aine O’Dweyer kurateret af SNYK 

 Læs mere 

 
LP udgivelse  
Knud Viktor nåede kun at udgive to værker i sin levetid. En del af udstillingen 
vil derfor være en posthum udgivelse af værket Les Éphémèmeres – som 
Viktor færdiggjorde inden sin død, men aldrig udgav – i samarbejde med 
Institut for Dansk Lydarkæologi.  
 
 

Citat fra Knud Viktor 
 

Knud Viktor beskrev selv sin naturfilosofi som 'indiansk': 
 
“Man kan ikke nøjes med, at der sidder nogle regeringsmænd og 
bestemmer. Det kan gøre noget, men det kan aldrig gøre det hele. 
Økologien må jo være en livsform. En gestus. At den er inkorporeret i 
ethvert menneskes gestus. Den må være indiansk: At træet er min 
bror, som de siger, og floden er min søster.” 

 

Find mere information om udstillingen og Knud Viktor på vores 
hjemmeside samtidskunst.dk eller ring og sig hej.  

 

http://www.samtidskunst.dk/arrangementer/bjerget-synger-live-januar
http://www.samtidskunst.dk/arrangementer/bjerget-synger-live
http://www.samtidskunst.dk/arrangementer/bjerget-synger-live-april
http://samtidskunst.dk/udstillinger/bjerget-synger


 

Titel: 
Bjerget synger 
 
Undertitel: 
Lydmaler Knud Viktor og hans verden 
 
Udstillingsperiode: 
18. januar - 28. april 2019 
 
Fernisering:  
Torsdag 17. januar kl. 17 

For mere information og billedmateriale: 
Julie Tovgaard, Kommunikationsansvarlig 
 Julietov@samtidskunst.dk 
+ 45 51895258 
 
Magnus Kaslov, Kurator og inspektør  
Magnusfk@samtidskunst.dk  
+45 22 61 61 52 
 
Birgitte Kirkhoff Eriksen, Museumsdirektør  
Birgitte@samtidskunst.dk 
 
Fillip Danstrup, Museumsinspektør med ansvar for læring  
Fillipda@samtidskunst.dk 

 
 
TAK FOR STØTTE OG GODT SAMARBEJDE 
Statens Kunstfond 
Det Obelske Familiefond 
Becket-Fonden 
Musikbypuljen, Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde Kommune 
System Audio 
Roskilde Biblioteker 
Udstillingen præsenteres i samarbejde med SNYK  
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