OPTAGETHED

PORTRÆTTER I LYD AF FIRE VESTJYDER
10. november udkommer fjerde og sidste afsnit af kunstnerduoen WE GOs podcastrække OPTAGETHED
Oplev verden med et andet menneskes ører! Gennem lyd portrætterer OPTAGETHED fire vestjyder, som på hver deres måde er
helt særlige og helt almindelige. I podcasten præsenterer hovedpersonerne lyde fra deres hverdag, og vi opdager lyde, der har en
særlig betydning for dem. Ved hjælp af binaurale optagelser og musikalske kompositioner følger vi dem rundt i deres daglige
lydlandskab og finder ud af, hvilke følelser og minder det rummer.

HØR FJERDE AFSNIT AF OPTAGETHED HER

Kunstnerduoen WE GO er begge opvokset i Jylland, men flyttede som mange andre provinsbørn derfra. Efter 20 år i Amsterdam
og København er de dog flyttet tilbage til Vestjylland og med OPTAGETHED forsøger de med lyd som undersøgelsesredskab at
nærme sig deres på samme tid nye og velkendte lokalmiljø.
I de fire afsnit møder vi Palle, der er fastligger på Toftum Bjerge Camping, Luna, der lige er blevet student fra Struer
Statsgymnasium, fragtmanden Jens og i fjerde afsnit, Susanne Bang fra landsbyen Idom i Holstebro Kommune til en samtale om
strygejern, horror vacui og hvad suset fra et fodboldstadion vækker i hende.

HØR HELE PODCASTRÆKKEN HER

WE GO
Kunstnerduoen WE
GO består af
komponist Niels
Bjerg og koreograf
Kirstine Kyhl
Andersen. Siden
2004 har de arbejdet
i krydsfeltet mellem
lyd- og scenekunst.
De bor og arbejder i
Vestjylland.

BINAURAL LYD
Lydene i podcasten er optaget binauralt. Det er
en optagemetode hvor to mikrofoner placeres
inde i ørene på hovedpersonen og dermed
gengiver, hvordan de hører lydene omkring sig.
På den måde etableres et enormt intimt rum, hvor
lytteren, væbnet med høretelefoner, får lov til at
dykke ned i et andet menneskes sanseverden.
Hvad er det de bemærker? Hvad er det for en
virkelighed deres ører bevæger sig igennem?
Lyden suser som en kolibri om ørerne på lytteren,
og det på overfladen upåfaldende træder
pludselig i karakter, åbner sig og antager en
nærmest symfonisk karakter.

LYDKOREOGRAFI
“Vi har et ønske om at
komme tættest muligt på
hovedpersonen og kunne
sætte sig i deres sted. Det
binaurale gør bare at man
må overgive sig til nuet og
lytningen, mere end en
almindelig optagelse.”
- WE GO

Med udgangspunkt i de indsamlede
optagelser udvider WE GO
hovedpersonernes virkelighed med
musikalske kompositioner. Podcastens
lydlandskab befolkes af toner, rytmer og det
de kalder en lydkoreografi. WE GO betragter
lyden som en slags dansende krop, og de
binaurale optagelser gør det muligt at lade
lydene bevæge sig omkring lytteren ad nøje
koreograferede ruter.

“Lydens bevægelser er komponeret på samme måde som dansere i en danseforestilling. Man kan sige, at vi
arbejder med et koreograﬁsk greb på lyden, hvor danseensemblet består af konstellationer af lyde, der bevæger
sig rundt i lydbilledet.”
- WE GO

Ved at lade hovedpersonerne tale ud fra de lyde, de har valgt, frem for at spørge direkte ind til deres personlige historie, vokser et
bekendtskab frem gennem et rodnet af associationer. For lydene i OPTAGETHED er ikke blot en samling blinde sanseindtryk, de
er portaler ind til hovedpersonernes personligheder og danner udgangspunkt for fortællinger om alt fra små pudsigheder til store
eksistentielle spørgsmål.

Til hvert afsnit af OPTAGETHED har WE GO
foruden podcasten også skabt en forestilling
baseret på lydene, bevægelserne og den
musik, der er opstået i mødet med
hovedpersonen. Forestillingerne bliver opført
på steder, der har særlig relevans for
hovedpersonerne. Udgivelsen af fjerde afsnit
markeres således den 10. november i
Plexus i Idom-Råsted med en lydinstallation
og opførelsen af Niels Bjergs korværk
“Regnfingre”, der er komponeret særligt til
det lokale kvindekor, IDRÅ-koret, som
hovedpersonen Susanne Bang selv synger i.

LÆS MERE OM OPTAGETHED PÅ WEGO.DK
HØR WE GO FORTÆLLE OM PODCASTEN
FØLG WE GO PÅ FACEBOOK

OPTAGETHED ER STØTTET AF

