Susan Philipsz

In Site

“I am very interested in
developing a series of sound
signals that would be broadcast
from the radio station at Grimeton
and that would be heard at
different points along the coastline. Guglielmo Marconi, the
pioneer of long distance radio,
suggested that sounds once
generated never die, they fade
but they continue to reverberate
as sound waves across the
universe. He also believed it was
possible to use radio to tune into
fragmented and dispersed sound
waves created thousands of
years ago. Inspired by this notion,
I intend to transmit horn sounds
based on vintage radio interval
signals used by radio stations in
Denmark, Sweden and Norway.”

Med inspiration från den danska,
svenska och norska kustens geografi
och kulturhistoria har konstnären
Susan Philipsz skapat ljudkonstverket
The Distant Sound. Från Världsarvet
Grimeton Radiostation utanför Varberg
sänds verket ut till nio offentliga
platser, från Bornholm i söder till
Moss i norr. Ljudet som hörs är toner,
inspelade med horninstrument och
tagna ur äldre, internationella radio
vinjetter. Det vill framkalla associationer
till områdets fartygs- och båttrafik, till
varningssignaler, områdets skepps

I området runt Öresund, Kattegatt
och Skagerrak, delar vi norrmän,
svenskar och danskar historia och
kulturarv. Möten mellan människor i
detta gränsland mellan hav och land
har en central plats i historien, idag
liksom i framtiden. I Interreg-projektet
In Site synliggör och utvecklar vi vårt
gemensamma/felles kulturarv.
Välkommen att ta del av de historiska
platserna och ljudkonstverket ”The
Distant Sound”. Skriv om dina
upplevelser och visa dina bilder på
In Sites sociala media.

Susan Philipsz’ work is a part of
“In Site”, an EU-based joint project
between nine parties in Norway,
Sweden and Denmark. The sound
artwork seeks to encourage the
visitor to reflect on one’s own place
in the landscape and in history and
at the same time to focus on the
collected cultural history and specific
identity of the whole area.

The work is broadcast from the World
Heritage Grimeton radio station near
Varberg. Signals will be broadcast to
the different places daily. Grimeton’s
transmitter, which was erected in
1925, was designed to reach out
overseas and to communicate over
long distances.

www.projectinsite.eu
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The sound that will be heard is
recorded with horn instruments and
is intended to provoke associations
with the shipping and boat traffic of
the area and its warning signals and
also alludes to the stone ships and
the themes of rock carvings in the
region.

Ĵ Strömstads kommun
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Drawing inspiration from the geo
graphy and cultural history of the
coasts of Denmark, Sweden and
Norway, the internationally acclaimed
artist Susan Philipsz is developing
a boundary-crossing sound artwork
that will be presented at nine places
from May until September 2014.

Ĵ Fredrikstads museum
Fredrikstad kommune

Produktion: Bozzanova AB / Kaliber-K

The Distant Sound

Ĵ Punkt Ø - Galleri F15
Østfolds Fylkeskommune

Ĵ Ystads konstmuseum

   
sättningar och motiv i hällristningar.
Verket hörs under en minut varje
helslagen timma mellan kl 10-18.
Susan Philipsz är från början skulptör
och har de senaste åren huvudsakligen
arbetat med ljud. Ljudinstallationerna
sker ofta på platser som inspirerat
henne genom historia, atmosfär eller
akustik. Hon har tidigare uppmärk
sammats för sina offentliga verk i
städer som Madrid, London och
New York. 2010 tilldelades hon
Turnerpriset, Storbritanniens främsta
konstutmärkelse.

Vi som samarbetar inom In Site:

Punkt Ø – Galleri F 15, Moss

Isegran, Fredrikstad

Galleri F 15 viser skiftende utstillinger
med fokus på norsk, nordisk og
internasjonal samtidskunst. Galleriet
er lokalisert på Alby gård på en av
Oslofjordens vakreste tomter. Som
utfartssted er Galleri F 15 unikt og et
sted å oppleve nyskapende, grense
overskridende kunst i kombinasjon
med historisk parkanlegg, kulturhistorisk
landskap, løvskog, strand og sjø.

Isegran i Glommas munning ligger nær
Fredrikstads sentrum, og er et utenverk
til festningen med sine militære anlegg
fra 1700-tallet. Et enestående friområde
og ypperlig sted for utflykter.

Oslo

Hällristningen Skomakaren
i Backa, Lysekil

Skeppsättningen
Blomsholm, Strömstad

Blomsholm är en av Bohusläns allra
finaste kulturmiljöer – rik på minnen från
stenålder, järnålder, medeltid, stormakts
tid och statarnas 1900-tal. Här finns
Sveriges näst största skeppssättning
och Bohusläns största domarring,
liksom sju gravfält från järnåldern och
storhögen Grönehög. Blomsholms
säteri har anor från 1600-talet och var
ett strategiskt fäste för Karl XII:s militära
kampanjer mot Norge.

Ingen plats i Sverige har så många häll
ristningar som Backa, norr om Brastad
i Lysekils kommun, anser många arkeo
loger. De 16 bildrika hällarna är spår
efter människor som levde här för 3 000
år sedan. De flesta är inhuggna under
bronsåldern 1700-500 f.Kr. Skomakaren
är den mest kända ristningen och också
den först dokumenterade hällristningen i
Europa, kanske i hela världen.

Göteborg

Verket sänds från Världsarvet Grimeton Radiostation
och hörs på de övriga nio platserna

Världsarvet Grimeton
Radiostation

Världsarvet Tanums
hällristningar / Aspeberget

Helsingborg
Under bronsåldern 1700-500 f.Kr. högg
människor i Tanum in tusentals bilder i
landskapets släta berghällar. Denna för
historiska bildskatt är så innehållsrik och
säregen att den finns med bland värl
dens samlade kulturarv på UNESCO:s
världsarvslista. Inom världsarvsområdet
finns ungefär 500 hällristningsplatser
som tillsammans innehåller 10 000-tals
bilder. Aspeberget är en av de största.

Malmö

Tjolöholms slott

Varbergs hamn

Ystads hamn

”Det var som att träda in i en sagovärld,
så fullständigt olikt allt annat jag dittills
skådat”, sade prästen Ankar om sitt första
möte med Tjolöholm. Året var 1904
och slottet, kyrkan och arbetarbyn stod
färdiga. På slottet bodde änkan Blanche
Dickson, som med arkitekt Lars Israel
Wahlman (1870-1952) låtit uppföra en
av Sveriges märkligaste byggnader. Hon
lät godset växa till ett helt samhälle och
egendomen blev Nordens främsta Arts& Craft-anläggning, som än idag är intakt.

På träpålar ute i havet ligger Varbergs
kallbadhus som är ett av de äldsta
kallbadhusen i Sverige. Från badhuset
börjar stadens strandpromenad som går
längs stränderna. Högt uppe på klippan,
som ett landmärke för staden, ligger
Varbergs Fästning med en magnifik
utsikt över Västerhavet. Fästningen har
anor från 1200-talet och inrymmer nu
mera Hallands Kulturhistoriska museum.

Ystads hamn ligger ett stenkast ifrån
stadens centrum och har varit en fram
trädande exporthamn sedan 1200-talet.
Med sitt strategiska läge på den
svenska sydkusten spelar Ystads hamn
en viktig roll för den svenska transport
industrin och den är en av Sveriges
största färjehamnar. Därifrån går färjor
till Bornholm och Polen.

Sedan 1924 har Grimeton Radiostation
med hjälp av trådlös kommunikation
skapat kontakter mellan stater och
människor världen över. Idag, som
världsarv i ett arbete för fred, strävar
radiostationen efter kontakter som kan
ge ökad förståelse och respekt för
andra kulturer och kulturarv. Att sända
The Distant Sound från radiostationen
är därför helt naturligt – verket vill få
åhöraren att reflektera över den fysiska
platsen men även över sin egen plats i
historien.

Helligdomsklipperne,
Bornholm

På området mellem Bornholms Kunst
museum og den forrevne klippekyst
mod Østersøen, mellem himmel og hav,
udspilles Susan Philipsz lydinstallation.
Området bærer præg af årtusinders
menneskelig færden. På klipperne findes
skåltegn fra bronzealderen, og stedet er
kendt for sin hellige og helbredende kilde
der var attraktionen i et nu forsvundet
treenighedskapel i middelalderen. I dag
opsøges området for dets naturskønhed
og for Bornholms Kunstmuseum, hvor
man kan opleve kunst med relation til
Bornholm fra de seneste ca. 200 år.

