ExpandingCanvas PINSEfortællinger
ExpandingCanvas er et tværkunstnerisk ensemble, der fortolker samtidigt gennem musikken i
billederne og billederne i musikken.
Billedkunsterens motiver følges på storskærm og musikken fremføres live.

PINSEfortællinger falder i 4 dele og varer i alt 40 minutter.
PROLOG:
Hvad er baggrunden for pinsen? Sammenhængen med påsken? Hvad betyder ordene?
Svarene findes i Det Gamle Testamente.
I skal se en kunstvideo på 8 minutter . Det er tidligere ExpandingCanvaskunstner Karen T, der har
skabt de 5 billeder; Tine K. Skau, der har gendigtet og lavet storyboard og Kai Stensgaard, der har
tryllet med videoteknik.
Prologen fortæller historien om Moses. Læn Jer tilbage og tag med en tur til Ægypten!

www.expandingcanvas.dk

Billedkunstner Indigo Richards
Performer Tine K. Skau, blæseinstrumenter & musiker Kai Stensgaard, percussion.
VAND
Satsen er en lang udvikling fra dråbe til
skybrud.
Musikken bevæger sig gennem fire lag:
en langsom dråbevis intro, forskudt
minimalisme, en variationssats af
salmen Nu bede vi den Helligånd og
endelig et stort orkestreret skybrud af
toner.
Billedet bevæger sig i vand og vokser
som dråbevist og uregerligt foranderlige
farveblomster. Voldsommere og vildere
som værket skrider frem.

LUFT
Satsen beskriver i lydbilledet, hvordan et
lille pust udvikler sig til en hvirvelstorm.
Musikken bevæger sig ind i orkanens
øje, ud i hvirvelen og bliver slynget ud i
vægtløshed og svæver mod og rammer
jorden med et sidste pust.
På Indigo Richards flydende lærred
vokser der en due frem, og storm og vind
behandles med forskellige uortodokse
pusteredskaber. Alt sammen for endeligt
at smelte sammen i ro.

ILD
Satsen udvikler sig i tre momenter.
Først en lydkulisse med musik og
billedlig parafrasering over pinseunderet
i Jerusalem. Derefter musik- og
billedimprovisation, der følger ild fra
gnist til bål til glød. Til sidst pinsesolen
med pinsehilsner fra hele verden - og
noget at synge med på:
I al sin glans nu stråler solen, livslyset
over nådestolen.
Nu kom vor pinseliljetid, nu har vi
sommer varm og blid.
Nu spår os mer end englerøst: I Jesu
navn en gylden høst.

“A painting is music you can see, and music is a painting you can hear.”
Miles Davis
Tak til Søren Holst, Renato Martins, Gabriel Amadeo Videla, Jinyu Ling, Anne Bach
Stensgaard, Eva Stensgaard, Olav Gudnason, Anna Blanche Skau Høyer, Nellie Manford,
Quentin Andreas Carrington Wendt, Victor Lundhede Christensen og Robert Kristian Nogal
for oversættelser og indtalelser.
Tak til døvetolk Alex Stensholm for tegnsprogsversionen af ordene ”i al sin glans nu stråler
solen”.

