
Udstillingen er støttet af:

Alexander Tillegreen: Shift            2. april – 22. maj 2022

Alexander Tillegreen (f. 1991, DK) er uddannet på Städelschule 
i Frankfurt Tyskland og Cooper Union School of Art, New York, 
USA. Sideløbende har han læst kunsthistorie og sound studies 
på Københavns Universitet, og han driver løbende kunstner-
isk forskning på Max Planck Instituttet for Empirisk Æstetik. 
Tillegreens værker er blevet vist på Museum MMK für Moderne 
Kunst Frankfurt, CTM Festival, Roskilde Festival, Strøm Festival, 
CPH:DOX, Fotografisk Center, SMK og Kunsthalle Darmstadt. 
Han er netop aktuel med en soloudstilling på museet FuturDome i 
Milano, og i efteråret udgiver han sit første soloalbum på det tyske 
pladeselskab raster-media.

En stor grå konstruktion længere inde i 
udstillingen afspiller samme slags lyde som 
i det foregående lydværk. Men denne gang 
er de akkompagneret af skiftende lys og 
musikalske elementer. De forskellige 
iscenesættelser påvirker, hvad man hører, og 
understreger dermed yderligere vores hjernes 
plastiske og flydende måder at forstå lyd 
og virkeligheden på. Lytteoplevelsen er 
også sensitiv over for ens placering i rummet. 
Selv ved at dreje hovedet en smule ændrer 
man sin oplevelse drastisk, og man bliv-
er således medskaber af sin egen unikke 
oplevelse ved at bevæge sig rundt. 

Delagtiggørelse af beskueren er et centralt 
element i udstillingen, hvilket også ses i 
montrerne ved udstillingens afslutning. Her 
ligger bl.a. en serie af papirværker, der er 
visuelle optegnelser af samtaler og empiriske 
studier fra Tillegreens længerevarende forsk-
ningssamarbejde om fantom-ord på Max 
Planck Instituttet i Frankfurt. Som konkrete 
illustrative ”mindmaps” af de ord, lyttere har 
hørt, er tegningerne eksempler på, hvordan 
ordstrømme kan opstå og sanses. På den 
måde integrerer adskillige menneskers oplev-
elser af lydværket sig ind i Tillegreens videre 
arbejde. Hvis du selv har lyst til at bidrage til 
hans værker og forskning, kan du fortælle om, 
hvad du hører i værket, ved at scanne QR-
koden ved udstillingsteksten efter dit besøg.

(DK)
På tværs af lydinstallationer, maleri, skulp-
tur og fotografi undersøger billedkunstner 
og komponist Alexander Tillegreen, hvordan 
vi gennem vores sanser prøver at skabe 
betydning i verden. I udstillingen Shift 
– som er Tillegreens første institutionelle 
soloudstilling i Danmark – peger værkerne 
på, hvordan denne sansning er påvirket af 
vores kulturelle baggrund, underbevidst-
hed og rumlige omgivelser. Dermed bliver 
udstillingen til et større billede på, hvordan 
vi hver især afkoder virkeligheden ud fra 
forskellige udgangspunkter. 

Fra højtalere placeret i starten af udstil-
lingen strømmer en rytmisk serie af lyde 
ud, der materialiserer sig som et væld af 
skiftende ord i lytterens øre. Men ordene 
er ikke nødvendigvis til stede. Fænomenet 
kaldes fantom-ords-illusionen, og er først 
studeret og defineret af den engelske psyko-

logiprofessor Diana Deutsch. Fantom-ord 
betegner den slags ord, som opstår, når 
man tror, man hører noget, der rent akus-
tisk ikke er til stede. Ud fra Tillegreens 
forskning i fænomenet har han derfor 
skabt lydværkerne specifikt til at fremkalde 
ordillusioner i lytterens hoved. Ofte reso-
nerer ordene, man hører, med ens tidligere 
oplevelser i livet, sproglige baggrund eller 
humør den givne dag. Sommetider hører 
man uventede og pudsige ord. Andre gange 
hører man ord og navne, som kan forbindes 
til ens personlige minder eller kollektive 
samfundsmæssige begivenheder. Som et 
akustisk spejl bliver lytteren bevidstgjort 
om ikke blot sine egne mentale arkiver, men 
også potentialet i, hvordan alles tilgange til 
verden er styret af individuel erfaring. Denne 
situationerede måde at lytte på tematiseres 
videre i glashoveder, der hænger i udstil-
lingen overfor opspændte plader, som var 
de opslugte i en retningsbestemt lytning. 

Selvom vi ofte afkoder folks køn, humør 
og alder ud fra deres stemmer, fremstår 
alle disse tegn forvrængede og tvetydige 
i lydværket. Denne form for tvetydighed 
går igen i udstillingens abstrakte maleri-
er, hvor små hints og signaler om noget 
figurativt gemmer sig i penselstrøgene. Ét 
maleri er eksempelvis på nippet til at fore-
stille en plantegning, men kollapser idet 
man prøver at orientere sig i den og bliver 
i stedet til et psykologisk rum. Ved siden 
af hænger stedsspecifikke fotografier af 
O - Overgadens arkitektur lagt i desorien-
terende tågede lag, som ekkoer af de rum, 
man bevæger sig i. Sammen forskyder 
værkerne vores vante visuelle, rumlige og 
auditive betydningslag, og vi bliver således 
konfronteret med vores egen higen efter at 
forstå verden udtømmeligt som tegn.
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Hvis du har lyst, kan du skrive de ord ned, som du hører i lydinstallationerne:
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1
 Stimuli #3 (follow), 2022

3:06 min.
Tokanals lydinstallation

2
 Stadie I, 2022

Varierende størrelse
Glas, wire og paneler

3
 Hvælving (passage), 2022

40 × 39,4 cm
Akryl på træpanel

4
 Koreografisk forløb (sondringer), 

2021
25 × 35 cm 
Akryl, kuglepen på træpanel

5
 Rytmisk kredsløb (frem mod 

hinanden, rundt om hinanden), 2022 
140 × 60 cm 
Digitalt print på Hahnemühle-papir

6
 Rumplan (preludium), 2022

36,5 × 30,5 cm 
Akryl og oliekridt på træpanel 

7
 Krydsfelt (akkumulation), 2021 

20 × 19 cm  
Akryl, oliekridt, tusch og 
kuglepen på træpanel 

8
 Stadie III, 2022

Varierende størrelse
Glas, wire og paneler

9
 episodic currents (phantom streams 

for O - Overgaden, 2022
18:44 min. 
Syvkanals lydværk med 
programmeret LED-lys

1
0

 Attention shift - stream field I - 
Activation mode, 2020 
107 × 38 cm 
Æ

tsning på papir 

1
1

 Semantics, phonemes, words con-
versation on lexical access - Attention 
stream field II, 2020 
107 × 38 cm 
Æ

tsning på papir

Stemmer: May Lifschitz, 
Kathrine Børlit Nielsen, Anna Drago 
og kunstneren.
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