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Podcast for Samtidskunst er skabt i samarbejde med The Lake 
 
Podcast for Samtidskunst er Museet for Samtidskunst nye lydplatform. Nu kan borgerne 
få samtidskunst, der hvor de er. Podcasten er både en forlængelse af museets 
udstillinger og samtidig en selvstændig kanal for nye lydværker. 
 
Samtidskunst i ørene 
Museet for Samtidskunst er kendt for sin store samling af lydkunst og eksperimenterende 
musik. Det er værker, som sagtens kan lyttes til uden for museets fire vægge og 
uafhængigt af museets åbningstider. Derfor har museet valgt at arbejde med podcasts 
som platform for lydkunst og kunstformidling, så flere kan få glæde af værkerne. Museets 
brugere kan nu lytte til samtidskunst, når det passer dem.  

»Podcastmediet er for alvor ved at slå an i Danmark. Flere og flere bruger det. 
Og da vi arbejder for at få samtidskunsten ud til borgerne, der hvor de er, er det 
et naturligt skridt at producere podcasts.«, fortæller museumsdirektør Birgitte 
Kirkhoff Eriksen.  

Podcast for Samtidskunst bliver produceret i samarbejde med onlineradioen The Lake og 
støttes af Det Obelske Familiefond og Politiken-Fonden. Podcasten kan blandt andet 
lyttes til via museets hjemmeside samtidskunst.dk/podcast. 
 
For mere information og billedmateriale: 
Julie Tovgaard, Kommunikationsansvarlig, Julietov@samtidskunst.dk, 5189 5258 
Birgitte Kirkhoff Eriksen, Museumsdirektør, Birgitte@samtidskunst.dk, 4631 6572 
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Praktisk info 
  
Se alle Podcast for Samtidskunst 
 
Nye distributionsformer 
Museet for Samtidskunst har fra 2018 et særfokus på alternative distributionsformer  
for samtidskunsten. Udover podcasts udgiver museet fx LP’er og præsenterer en 
online-udstilling med GIF’er.  
 
Om Podcast for Samtidskunst 
Podcast for Samtidskunst er et supplement til udstillinger og events på Museet for 
Samtidskunst, men er samtidig også en udstillingsplatform, hvor nykommissioner, 
performances og kunst fra museets samling og arkiv præsenteres.  
Podcast for Samtidskunst er støttet af Det Obelske Familiefond og Politiken Fonden og 
laves i samarbejde med The Lake.  
 
The Lake  
Online radioen The Lake har siden 2015 eksisteret som en platform for 
eksperimenterende lyd og musik. 
 
Eksempler på hvad du kan høre: 
 
Christiansen og Meldgaard i høj sø 
Hør podcast her 
Første afsnit af Podcast for Samtidskunst handler om komponisterne Henning 
Christiansen og Anders Lauge Meldgaard. Meldgaard skrev værket '12 instrumenter til 
Henning' til udstillingen 'Christiansen i høj sø', der var på Museet for Samtidskunst 
januar - april 2018. I podcasten møder man Anders i hans studie på Amager, hører 
ham fortælle om at komponere videre med Christiansens tonemateriale og så bringes 
et længere uddrag fra en uropførsle, der fandt sted i Koncertkirken på Nørrebro 5. 
april. 
 
Kommunistiske coversange af Marie Eline Hansen 
Hør podcast her 
I forbindelse med research til udstillingen 'Christiansen i høj sø' fandt kurator og 
museumsinspektør Magnus Kaslov en mappe med kommunistiske sange i Henning 
Christiansens arkiv på Møn. Sangene har aldrig tidligere været indspillet eller udgivet. I 
denne podcast hører man tre af sangene - fortolket og indspillet af Marie Eline Hansen 
til Podcast for Samtidskunst. 
 
Lea Porsager · Far-Out Quantum Technology ~ Cosmic Gong Vibration 
Hør podcast her 
Den danske kunster Lea Porsager opførte 27. maj 2018 et nyt værk - en 90 minutters 
performance ved Bloom Festival i Søndermarken i København. I podcasten høres 40 
minutters uddrag af værket. Lea Porsagers arbejde omfatter alt fra videnskab, politik 
og feminisme til det esoteriske: “Be overturned by the Quantum Technology of the 
Shabad Guru! Shabad meaning sound, and Guru meaning “teacher,” or, “knowledge 
that transforms.” Looking closer at the definition of Sha and bad, ‘Sha’ refers to the 
expression of ego, the attachments that constitute our sense of self, while ‘bad’ means 
to cut out/off the ego. Let the ecstatic sound waves of the mighty gong pluck your ego, 
and submit your body to the touch of the Cosmic Orgasmic Naad! O! O! O!” 
 

Der er flere podcasts på vores hjemmeside samtidskunst.dk 

http://samtidskunst.dk/Podcast
https://podcastforsamtidskunst.podbean.com/e/christiansen-og-meldgaard-i-høj-sø/
https://podcastforsamtidskunst.podbean.com/e/kommunistiske-coversange-af-marie-eline-hansen/
https://podcastforsamtidskunst.podbean.com/e/lea-porsager-•-far-out-quantum-technology-cosmic-gong-vibration/
http://samtidskunst.dk/Podcast

