
 
P N E U M A T I C K S

 - an inhalation and exhalation in four movements
for winds, voices, strings and images 

PNEUMATICKS er et værk formet over fænomenet respiration - åbningen 
mellem det indre og det ydre. Åndedrættet er livskraften i sin enkleste 
form, der med sin sædvanelige indånding og udånding foregår ubevidst, 
men som i PNEUMATICKS bevidstgøres, og formes til en usædvanlig 
kraft i musik og billede. I sin ukomprimerede form, sender værket 
svingninger af lys og lydbølger, og giver et poetisk udslag modtaget 
som organisk energi.

PNEUMATICKS er synkront udviklet af komponister og billedkunstnere. 
Opsætningen består af en film vist på en 4 meter stor skærm, med 
musik fremført semiakustisk af et klassisk inspireret ensemble - 3 san-
gere, 1 basklarinettist og 2 cellister. Musikken er nykomponeret af Lil 
Lacy og Signe Lykke, en symfoni i fire satser, komponeret som bev-
ægelsen gennem to åndedrag. Filmen lavet af Ann Sophie von Bülow 
og Ulrik Heltoft og består af dokumentariske day-for-night optagelser i 
West Nile regionen, Uganda. 

Filmen skildrer tilblivelsen af en krukke, skabt af Leotissa Ayelango, 
en kvinde som lever netop der hvor jorden indeholder særlige nærings-
holdige mineralske primærpartikler, som gør den særlig frugtbar. Denne 
jords tekstur er finkornet, og kan med vand og håndkraft omdannes til 
formbart ler.
Leotissa fører os langsomt ind i overleveret teknologi, viden og kunnen 
om jord, vand, ilt og ild. Krukken er en urform, udviklet fra en grundlæg-
gende kropslig erfaring. Den bygger på en viden om at være bundet til 
en sammenhængende, oprejst krop, der som en beholder omslutter et 
indre rum, med åbningen rettet mod det ydre.

Each second, each breath is a work which is inscribed nowhere, which is 
neither visual nor cerebral, it’s a sort of constant euphoria
- Marcel Duchamp



I sats er komponeret som én lang opbygning af intensitet, hvor vi følger 
Leotissa fra stedet hvor jorden udvindes, til hendes værksted. Den er 
filmet i ét skud, og varer nøjagtig den tid det tager hende at bevæge 
sig, fra det ene sted til det andet. 

II sats følger udvindingen af de to typer jord, som skal blandes til form-
bart ler. Kompositionen består af to parallelle lag: ét der bliver blidere 
og mildere og et andet lag der stiger i intensitet.

III sats kan differeres som to forløb. En rytmisk karakter i bevægelse, 
volumen og variation, som glider over i en lang drone. Brændingen som 
bliver til gløder, og transformerer det plastiske ler til keramik.

IV sats skildre den formgivende proces. Præparering af jorden til ler, 
formgivning, glitning, teksturering og dekorering. Repetitive strukturer og 
nedadgående fraser samles og opløses igen og igen i en endelig kako-
foni af bevægelse.

Sangtekst & betydning i PNEUMATICKS  
Leo-tis-sa Kvinden vi følger og som værket er dedikeret til.
Pû-ra-ka Pausen umiddelbart efter en indånding.
Re-cha-ka Pausen umiddelbart efter en udånding
Kum-bha-ka Standsning af åndedrættet, uafhængig af ud- eller  indånding.
I-tu-ri Den nordøstlige region af Congo hvor søen Lake Albert,ved de 
blå bjerge, er med til at skabe den sydlige del af Nilens udspring.
Nya-ra-vur En landsby beliggende i det nordvestlige Uganda, hvor 
Leotissa har sit værksted. Nyaravur ligger ca. 15 km fra Lake Albert, 
og grænser op til Ituri-regionen.
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Simon Rønne Rischel (baryton) Morten Lohmann Sønderskov Jensen 
(basklarinet) Soma Allpass (cello) og Lil Lacy (cello)
Lydteknikker: Bjørn Gjessing
PNEUMATICKS er en del af Operation Salomon og Rethink Human Being
Projektet er udviklet af kunstgruppen SUK og Projekt Respiration. (www.projektrespiration.dk)
Støttet af CLICK, DMF, KODA, Dansk Komponistforening og Statens Kunstfond


