Inseparable Together i Vadehavscentret
Alt er bevægelse
Kom med på en sanselig rejse ud der hvor himmel og hav mødes når Vadehavscentret mellem den
5.-27. oktober åbner dørene for Inseparable Together - et kunstprojekt der lader dig opleve Vadehavet
på helt nye måder.
Projektet Inseparable Together udspringer af ønsket om at undersøge, hvorvidt det er muligt at skabe
kunst i et jævnbyrdigt møde mellem menneske og natur. Gennem fire årstider, på fire forskellige
steder i den danske Vadehavsregion - Rømø, Højer, Fanø og Mandø - har komponist Ellen Birgitte
Rasmussen, fotograf Alexandra Buhl og performancekunstner og iscenesætter Nana Francisca
Schottländer skabt materiale i form af video, lyd og musik, med selve vadehavs-naturen som en aktivt
medskabende fjerde partner.
Video-installation
Nana-Francisca Schottländer og Alexandra Buhl har i mødet med lys, årstider, vind, tidevand og
vadernes mudder skabt videoværker, hvor tiden skrues ned og naturfænomenerne spiller sammen
med menneskekroppen for at skabe bevægelige skulpturer og frugtbare symbioser.
Et uddrag af videomaterialet, særligt udvalgt til Vadehavscentret, vises i en samlet installation, hvis
lydbillede er skabt sammen med komponist Ellen Birgitte Rasmussen.
Her indbydes gæsterne til at lade sig opsluge af lyd og billeder og tage med derud, hvor himmel og
hav, natur og menneske mødes i evig bevægelse og udveksling.
Koncert
Ellen Birgitte Rasmussen har, udover lydsiden til videoinstallationen, skabt ny kompositionsmusik med
udgangspunkt i mødet med områdets natur og kultur.
De fem blæsere i Kirin Winds uropfører værket ‘Alt er bevægelse’ til en koncert den 27.10. kl 14.30, i
forbindelse med udstillingens sidste åbningsdag. I kompositionen udtrykker musikerne sig som

forskellige Vadehavsvæsner - blandt andet fugle, krabber og vind - der møder menneskeskabte lyde
som kirkeklokker og sluseporte.
Fotoudstilling
Projektet ledsages af en udstilling af udvalgte fotos fra projektet i Vadehavscentrets café. Her træder
kroppens og landskabets møde frem i fastholdte øjeblikke der sættes overfor udvalgte mønstre og
strukturer, der er karakteristiske for vadehavsområdet.
Inseparable Together tegner gennem videoinstallationer, lyd, billeder og musik et unikt og sanseligt
portræt af det danske vadehavsområde med fokus på menneskets samspil med naturen. Projektet er
støttet af Kulturregion Vadehavet, Nationalpark Vadehavet, Tønder Kommune og Oticon Fonden.
I juli gæstede Inseparable Together Slotsfeltladen i Møgeltønder med videoinstallation og koncert, og
kan nu opleves i en anderlede udgave på Vadehavscentret - blandt andet i skolernes efterårsferie. I
løbet af 2019 vil Inseparable Together ligeledes gæste Varde og Fanø kommuner, hvert sted i en ny
version.
Link til download af billeder i høj opløsning :
https://www.dropbox.com/sh/tusz199fuw57dla/AAAOFxQD2NeWffAtPQY0aANQa?dl=0
(videomateriale udleveres efter henvendelse)
Læs mere om projektet på hjemmesiden www.inseparabletogether.dk
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