Årets Kunstnerpris 2015

Vinyl -Terror & -Horror
Tanz mal wieder

Fredag den 2. oktober kl. 14.00 løftede Horsens Kunstmuseums Venner og Horsens
Kunstmuseum sløret for vinderen af Årets Kunstnerpris anno 2015, som i år gik til duoen
Vinyl -Terror & -Horror. Udover den flotte titel, kan duoen glæde sig over et rejselegat
på 25.000 kr. Legatet er gavmildt skænket af Familien Hede Nielsens Fond og Horsens
Folkeblads Fond. Horsens Kunstmuseum viser nu den omfattende installation ’Tanz mal
wieder’ fra 2015.

Vinylterror
Vinyl -Terror & -Horror er et samarbejde mellem Camilla Sørensen og Greta Christensen, der
begge er uddannede fra Billedhuggerskolen på
Det Kongelige Danske Kunstakademi i henholdsvis 2007 og 2008. Vinyl henviser til vinylplader,
og lyd spiller en grundlæggende rolle i duoens
kunstneriske produktion. Duoens værker indeholder ofte gamle vinyler, som skæres op og
sammensættes på nye måder, de molestreres
med voldsomme ridser, pick-up nålen kører nådesløst hen over vinylernes riller, pladerne afspilles baglæns eller af flere pick-up’er på samme
tid på de ofte hjemmebyggede pladespillere.
Gennem denne form for vinylterror skabes en
unikke lyde og ofte uhyggelige stemninger. På
Horsens Kunstmuseum præsenterer de installationen ’Tanz mal wieder’ fra 2015, som opstiller
en fortælling, der udspiller sig over tid skabt af
lyd, lys og en række af objekter og animerede
elementer. Værket indeholder en kraftfuld og
frygtindgydende lydside, der etablerer en dunkel
stemning som i en gyserfilm.

Traditionen fortsætter
Horsens Kunstmuseums Venner står
bag den årlige uddeling af Kunstnerprisen, som traditionen tro uddeles til
en kunstner, der har gjort sig særligt
bemærket på den danske kunstscene.
Prisen er tidligere gået til blandt andre
Tal R, Kasper Bonnén, Augusta Atla,
Pernille With Madsen og Cathrine Raben Davidsen. Sidste års vinder blev
Emil Westman Hertz, som i forbindelse med prisen skabte udstillingen
og værket ’Prinsens Have’. Værket
blev efterfølgende erhvervet til Horsens Kunstmuseum, med støtte fra Ny
Carlsbergfondet og Kulturstyrelsen og
er nu en del af museets faste samling.

Praktisk information:
Udstillingen åbner fredag den 2. oktober kl. 14.00 og kan opleves på museets frem til og
med søndag den 10. januar 2016.
I forbindelse med åbningen af udstillingen inviterer Horsens Kunstmuseum til en offentlig
omvisning søndag den 4. oktober kl. 13.00. Omvisningen er gratis efter betalt entré.
Yderligere information: Kontakt museumsinspektør Julie Horne Møller, jhmo@horsens.dk
eller 76292381

