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Ansøgning om arrangementsstøtte (musik, visuel kunst, scenekunst)

Arrangementet

Arrangementets titel: Resonans & Harmoni

Hvilken type arrangement 

søger du støtte til?:

Visuel kunst

Startdato: 17-09-2022

Slutdato: 13-11-2022

Antal 

opførelser/koncerter:

Sted

GL STRAND

Gammel Strand 48, 1202 København

Foregår arrangementet 

flere steder? (Hvis ja, 

se bilag):

Nej

Baggrundsinformationer

Ønsket støttebeløb i 

kroner:

15000 kr.

Navne på deltagende 

kunstnere/grupper:

Svend Sømod

Evt. relevant link til 

projektet:

Kort projektbeskrivelse som forelægges udvalget uredigeret

Jeg er billedkunstner og arbejder med matematik. Selvom der ligger langhårede 

begreber bag mine værker, er det på ingen måde nødven- digt for beskueren at 

være matematisk anlagt, da matematikken er brugt til at frembringe sanselige 

indtryk. Jeg er beæret over at blive inviteret til at udstille på 

Kunstforening GL STRAND i efteråret 2022. Udstillingen består af to 

audiovisuelle instal- lationer baseret på resonans og harmoni. De er begge 

algoritmiske kompositioner. De laver en slags musik, men en musik som ligger 

langt fra det vestlige tonesystem og taktarter. De bliver heller ikke kun 

lavet med lyd, men også lys og varme. For at realisere værkerne, har jeg 

bygget en slags instrument i form af et resonerende metalrør som aktiveres af 

en lille højtalermembran. Dem skal jeg lave 16 af. Derudover skal jeg udvikle 

en såkaldt laser spirograf som kan styres digitalt for at skabe geometriske 

mønstre i laser. Det bliver en stor udfordring på egen hånd, så jeg hyrer en 

under- viser fra ITU til at hjælpe mig.

Formidling af projektet

Til at formidle værkerne komplimenteres udstillingen med en video hvor jeg 

forklarer de matematiske og akustiske fænomener bag. Der- udover kommer der 

til at indgå formidlingsmateriale på på tryk og på GL STRANDs formidlingsapp. 

GL STRAND planlægger at henvende sig til folkeskoler og gymnasier som kan 

bruge udstillingen som del af mate- matik, fysik og billedkunstundervisningen. 

Ligesom GL STRAND og jeg i samarbejde udvikler formidlingsguide til børn og 

unge, der involverer opgaver relateret til min udstilling.

Information om ansøger

Ansøgers navn
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Virksomhed Svend Sømod

Momsregistreret


