
Træd ni meter ned i havet
Havet er forurenet af støj, viser kunstner Morten Poulsen, der i en bunker giver folk mulighed
for at høre, hvad havdyr hører

Lydkunstneren Morten Poulsen fra Aalborg har lavet en installation i en bunker i Hirtshals. Foto: Bent Bach
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I dag har gæster til Naturmødet mulighed for at rejse otte meter ned under
havoverJaden ud for Hirtshals kyst. Kunstneren Morten Poulsen fra Aalborg har
indtaget den gamle WW2 bunker, hvor han i en lydinstallation har genskabt lyden af
havet. Og det er en øredøvende larm.

https://nordjyske.dk/plus/traed-ni-meter-ned-i-havet/7097fc94-2176-42bc-8dce-f2e418370a9a/gallery
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Sub from Morten Poulsen on Vimeo.

- Der er sindssygt meget støj i havet. Den støjforurening er faktisk ikke noget, der
bliver talt særlig meget om, men der er lavet en del forskning, der viser, at vi forhindrer
forskellige dyrs kommunikation, fordi deres ekkolokation ikke virker under støjen. Det
påvirker også deres evne til at søge føde og mage, hvilket må siges at være et ret
interessant tema i lyset af Naturmødet, siger kunstneren, der selv blev overrasket over
niveauet.

Vand er efterhånden blevet et tema hos Morten Poulsen, der også er trommeslager i orkestret Aquasonic, der
spiller musik under vand. Her installerer han lyden i bunkeren. Foto: Bent Bach

Larmen kommer fra skibe, færger og tankskibe. Morten Poulsen har optaget lyden
ved at sænke sensitive undervandsmikrofoner ned i vandet og optage lyden. Han
håber, at oplevelsen vil få folk til at reJektere over den store del af kloden, vi sjældent
"hører" til.

- Og så er det en vild oplevelse i sig selv at træde fra den kolde og fugtige bunker op i
solen og varmen. Står man ved åbningen, kan man høre begge lyde af havet på en
gang - bølgerne ved stranden og havet indefra - de to lydbilleder smelter sammen. Det
er også en interessant reJeksion, at man selv kan forlade bunkeren og træde ud i
stilheden igen, men dyrene lever i det. Det er vores gamle habitat, som vi faktisk er
ved at forurene med lyd.

https://vimeo.com/271830557
https://vimeo.com/user17861404
https://vimeo.com/
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Lydinstallationen ”Sub” er en forløber for ”Den Genbesatte Bunker”, som er et større samarbejdsprojekt mellem
kunstnerne Inge Tranter, Janice Hunter og Morten Poulsen, der opføres til Hirtshals Byjubilæum 2019. Foto:
Bent Bach

Morten Poulsen inviterer lørdag på ekskursioner i bunkeren. Man kan deltage ved at
møde op ved stand nummer 39 med navnet "Den genbesatte bunker".
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