
Pressemeddelelse 

11. december 2014      

 

Fernisering: 17. december 2014 kl. 16.00  

Udstillingsperiode: 18. december 2014 – 15. marts 2015 

Sted: Kunstrum Snæversti, 4 montrer i passagen Snæversti mellem Algade og Læderstræde, åbent dagligt 10-17 

Pris: Gratis adgang  

 

 

 

Komponist og lydkunstner Christian Skjødt visualiserer og lydliggør ellers uhørlige 

lyde i ny, stor installation i Kunstrum Snæversti 

Museet for Samtidskunst inviterer onsdag d. 17. december 2014 kl 16.00 til fernisering på 
komponist og lydkunstner Christian Skjødts nye lydinstallation Columns i Kunstrum Snæversti. 

Med Columns udforsker Skjødt de fysiske egenskaber, der knytter sig til lyd. Ved hjælp af kinetiske 
skulpturer visualiserer han lyde, der ellers ikke er mulige for det menneskelige øre at opfatte. På 
den måde konkretiserer og muliggør han oplevelsen af lyd gennem synssansen, som vi normalt 
ikke kan opfange lyde med. Som et slags biprodukt af denne visualisering produceres desuden en 
subtil lyd, der giver værket en dobbelt karakter af visuelt og lydligt værk og kan ses som endnu et 
lag af refleksion over lyds fysiske kompleksitet.  

Christian Skjødt er en dansk kunstner og komponist, som udforsker tidslige og rumlige aspekter af 
lyd, samt forskellige lydes fysik og æstetik. Hans lydinstallationer beskæftiger sig ofte med 
forstærkning eller anden bearbejdning af uhørlige lyde og er desuden ofte stedsspecifikke. Skjødt 
har en mastergrad fra Det Jyske Musikkonservatorium og har arbejdet i det meste af Europa. 

Museet for Samtidskunst har i anledning af udstillingen fået lov til at bruge fire montrer på 
Snæverstien. Det glæder os derfor at præsentere Christian Skjødts installation i væsentligt større 
skala end tidligere udstillede værker samme sted. Arrangementet er gratis, og museet byder 
desuden på et glas gløgg til at varme sig på i decemberkulden. 



Columns er en ny installation skabt specifikt til MFSK og Kunstrum Snæversti. 
 
 

Pressefotos: 

Kan downloades fra museets hjemmeside: www.samtidskunst.dk under presse. 

 

For yderligere information kontakt: 

Helen Nishijo Andersen 
Museumsinspektør 

Mail: helen@samtidskunst.dk 

Tlf.: +45 4631 6576 

Museet for Samtidskunst 

Stændertorvet 3D 

4000 Roskilde, Denmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museet for Samtidskunst 

Stændertorvet 3D 

4000 Roskilde 

www.samtidskunst.dk 

Åbningstider: Tirsdag-søndag. kl. 12-16. 

Pris: Voksne: 40 kr. Seniorer & studerende: 20 kr. Børn & 

unge under 18: gratis 

Kontakt: 46 31 65 70 
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