Åpning av Hardanger Skyspace av James Turrell i Kunsthuset Kabuso
Fredag 23. september 2016 klokken 18.30.
23. september skjer en internasjonal kunstbegivenhet i Kunsthuset Kabuso i Øystese, Hardanger. Den
amerikanske kunstneren James Turrell (f. 1943) skal åpne sin nordligste lysinstallasjon, Hardanger
Skyspace. I 2011 takket Turrell ja til en invitasjon til Kabuso for å se på mulighetene for et samarbeid.
Den storslåtte naturen rundt museet inspirerte Turrell til å lage en lokal skyspace, en lysinstallasjon
som bygger på stedets natur- og lysforhold.
Øystese er en liten bygd i Hardanger. Midt i bygden ligger kunsthuset Kabuso som har vist utstillinger
med bl.a. Matthew Barney, Damien Hirst, Edvard Munch og Nikolai Astrup. Vi jobber med å kuratere
egne stedsspesifikke utstillinger, noe Turrells lysinstallasjon er et godt eksempel på.
Helt siden gjennombruddet på 1960-tallet har Turrell vært en ledende lyskunstner. Han har i dag
kunstverk over hele verden. I 2013 mottok han av Barack Obama The National Medal of Arts,
Amerikas gjeveste kunstpris, for sitt betydningsfulle kunstnerskap. Samme år hadde Turrell tre store
utstillinger i USA. Hans retrospektive utstilling i Guggenheim NY slo alle museets tidligere
besøksrekorder.
Skyspace er en rekke installasjoner som alle er unikt utformet. Fellestrekket for alle installasjonene er
at de har en åpning i taket som går rett ut mot himmelen. Synkronisert med soloppgang og
solnedgang igangsettes tusenvis av LED-lys på innsiden av installasjonen, slik at tilskueren sitter
omsluttet av farget lys. Møtet mellom Turrells verk og det naturlige lyset skaper optiske illusjoner
som mange har kalt en overveldende opplevelse. «Jeg kan gi himmelen hvilken farge du vil,» har
Turrell sagt i et intervju.
I 2016 fyller Kabuso ti år. I disse ti årene har vi lagt vekt på å presentere norsk og internasjonal
samtidskunst av høy kvalitet. Det er med stolthet at vi i selve jubileumsåret kan åpne Turrells
nordligste permanente kunstverk, spesielt laget for Kabuso.
Åpningen skal skje i skumringen fredag 23. september.
Klokken 18.30 blir det offisiell åpning i Kunsthuset Kabuso ved Fylkeskultursjef Per Morten Ekerhovd.
Faglig leder i Kabuso og kurator bak Hardanger Skyspace Heidi Jaeger, vil introdusere kunstverket og
kunstnerskapet til Turrell. Det blir musikk ved Benedicte Maurseth.
Etter åpningen går publikum samlet i lystog ned til Hardanger Skyspace, hvor installasjonen skal
tennes for første gang etter snorklipping ved ordfører i Kvam Herad, Jostein Ljones. Alle vil få
mulighet til å oppleve Hardanger Skyspace utover kvelden.
I etterkant av åpningen inviterer vi til folkefest i parken utenfor Skyspace. Det blir lett servering, og
det bergensbaserte bandet SNØ vil spille oss inn i natten.
Hardanger Skyspace er støttet av Norsk Kulturråd, Kvam Herad, Kvam Næringsråd, Hordaland
Fylkeskommune, Hardangerrådet, Sparebankstiftinga Hardanger, Norwegian Hull Club og
gaveforsterkningsordningen.
For ytterlige spørsmål, ta kontakt med Heidi Jaeger, faglig leder i Kabuso. Telefon: 95756659

