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TEMA: LyrikSalon 
“Med ord kan man tale menneskesprog, mens med musik udtrykkes det, som ingen kender til.” 
 
Federico García Lorca 
 
INTRODUKTION 
Grand Nordic Festival er et trans-æstetisk møde mellem guitarens klang og poesiens stemme. Målet 
er at skabe synergi mellem to kunstarter, hvis opførelse kan bidrage til en fælles samfundsrefleksion, 
hvor publikum favnes i en narrativ, der svæver mellem erindring og samtid, skildret gennem 
ordlyd, toner og stemninger for – gennem en tværfaglig tilgang - at præsentere et lyrisk 
øjebliksbillede med et strejf af oldtiden. 
 
Gennem tiden har kunstens sociale formål hovedsageligt været centreret om det æstetiske som 
udtryk, der gennem forskellige kunstgenre, søger at stimulere, rumme og anspore tilskuernes 
tankegang. På den anden side står kunstmiljøets kulturaktører, hvis mål er at arrangere aktiviteter for 
at udvikle, forny og fostre nye fællesskabsformationer. Med den her festival kombineres begge formål 
for at undersøge tværfaglig æstetik og faglighed i trans-æstetik. Desuden er det en måde at fremme 
det danske kunstsprog på den ene side og danske guitarspillere på den anden. 
Det handler om dialogerende kunstmøder mellem guitarens og poesiens stemmer med den 
parisiske salon som inspiration og med reference til lyrens rolle i antikken. Her går klassisk guitar 
og poesi i dialog med det formål at dyrke tværfaglige kunstmiljøer for at undersøge det tværfaglige i 
æstetikken gennem den trans-æstetiske faglighed 

Om bevæggrunden til festivalen:  

“Siden jeg var barn, har guitarens strengetoner været af stor betydning for mig, for jeg er 
opvokset med lyden af både klassisk spansk guitar og folkloremusik spillet på guitar. Derudover 
er guitaren – på den ene side – det første musikinstrument, jeg mindes at have stiftet 
bekendtskab med, mens – på den anden side – at læse og skrive poesi har for mig altid været 
en måde at søge selvindsigt på. Gennem de seneste årtier år har jeg beskæftiget mig med sprog 
og lingvistik – ifm. undervisning, oversættelser, tolkning, undertekster – hvor jeg oftest har 
fokuseret på tværfaglighed. Siden 2015 har jeg – parallelt med mit sproglige virke – indgået 
samarbejder omkring kunstprojekter med alsidigt eksperimenterende indhold. Det har været en 
lang rejse fra da jeg i 2013, fik den første ide om at præsentere en festival med poesi og klassisk 
musik baseret på en tværfaglig tilgang, der samtidigt rammer det trans-æstetiske som akse, og 
hvor det flersprogede indgår som en del af konceptudviklingen. Disse tre elementer – 
tværfaglighed, flersproglighed og trans-æstetik - i kombination åbner nemlig op for nye 
udtryksmuligheder, men kan også fungere som redskaber til - gennem lag-på-lag vævning - at 
skabe en kohærent tekstur, der gavner sansernes oplevelse af kunst. En oplevelse som opløftes 
og kommer til sin ret i mødet med publikum. Selv læser jeg fagbøger, men især litteratur, samt 
skriver mine poesitekster eller kunstanmeldelser til klassisk musik. Derfor giver det kun mening 
at videreføre og dele med omverdenen min selvlærte og dyb personlige tilknytning til klassisk 
musik samt min oplevelse af poesi ved at fostre en platform, hvorpå de to kunstarter står i 
vekselvirkning med hinanden og publikummet. Heri ligger en undersøgelse af, hvorvidt en vis 
form for afsmitning mellem de to genremiljøer kan resultere i skabelsen af en ny udtryksform 
samt ny tilskuergruppe, hvor alle kan indgå i dialogen, der bruges som formidlingsmedie i 
forbindelse med festivalen. Til syvende og sidst er det her projekt kulminationen på en drøm, 
hvis ultimativt formål er at styrke, støtte og værne om kunstens rolle som afgørende led til en 
fælles samfundsrefleksion.”        
 
Martha Elias, konceptudvikler og initiativtager. 
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Sappho med Alcaeus1. Maleriet forestiller den antikke digter, som dybt inspireret iagttager kitharøden. 
 
PROJEKTBESKRIVELSE  
Event: Grand Nordic Festiva/LyrikSalon fra 26/9-29/9 i København. 
Venues: Unitarernes Hus & Dansk Forfatterforening. 
Baggrund: 
I antikken var lyrens strengetoner og digtkunst uadskillelige. Gennem mange århundreder var musik 
akkompagneret af digtkunst. Ved at give rum til en dialog mellem to kunstarter skabes der kohærens 
i det samlede kunstudtryk, der fuldbyrdes i mødet med publikum, som således indgår i dialogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              2Apollon og muserne      
HVAD GÅR DET UD PÅ?  
En tværfaglig, flersproget og trans-æstetisk dialog mellem guitarens klang og poesiens stemme.  
 
HVORFOR LYRIKSALON?  
Der dannes en scenisk ramme, i den parisiske salons ånd, hvorpå lyrik og guitarspil mødes parallelt. 
Den moderne klassiske guitar optræder som symbol for lyren, og forholdet mellem guitarist og poet 
sættes op i relief, så den ene fungerer som referencekilde for den anden. Mødet skal resultere i en 

 
1 Den kvindelige antikdigter Sappho af Lesbos. Maleri af Sir Lawrence Alma-Tadema. År 1881. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sir_Lawrence_Alma-Tadema,_R.A.,_O.M._-_Sappho_and_Alcaeus_-
_Google_Art_Project.jpg 
2 Apollon og muserne. Kunstmuseum i Budapest. Simon Vouet, 1640. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simon_Vouet_-_Parnassus_or_Apollo_and_the_Muses_(detail)_-
_WGA25373.jpg 
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samlet saloninspireret performance, der samtidigt giver mulighed for at visitere de oprindelige 
ældgamle traditioner mellem poesitekster og et strengeinstrument. 
 
HVORDAN KOMMER DET TIL UDTRYK?  
Den moderne guitar fungerer som nutidens stemme til lyren og kitharaen fra antikken, mens poeten 
indbringer digtet og det talte ords kunst for at udgøre et samlet udtryk, der favner tilskuerne. 
 
IDEUDVIKLING 
Dialogens elementer: 
Der bringes to elementer som baggrund for festivalens lyriske udtryk. Den ene er den 
litteraturhistoriske salon og den anden er oldtidens lyrikfremføring. I forhold til sidstnævnte foreligger 
et flerfagligt studie, der inkluderer en musiketnologisk og kunsthistorisk undersøgelse af 
lyreinstrumentet - og dets historie - der ligger som væsentlig baggrund for festivalens 
konceptudvikling, men som vil blive tolket i nutidssammenhæng. Under festivalen vil det blive fremvist 
som kunstfilm samt i foredragsform under emnet: ’lyrens poesi: mellem erindring og samtid’.  
 
Den litteraturhistoriske baggrund: 
Det handler om det tværfaglige møde mellem to kunstneriske elementer, der bringes i dialog, ligesom 
de oprindelige litterære saloner fra det 16. århundredes Italien. Hermed lægges op til kunstnernes 
sanseopfattelse gennem æsthesis og noesis, men også tilskuernes, hvor æsthesis handler om 
stimulering af de fysiske sanser – med tryk på syns- og høresanserne – mens noesis ansporer til 
tænkning.  
 

3En udtænkt salonforsamling fremviser ideen 
om kombinationen af flere kunstarter. Det 
handler om værket Franz Liszt Fantasizing at 
the Piano (1840), af Josef Danhauser, et maleri 
bestilt af Conrad Graf. Den forestillede 
forsamling præsenterer Alfred de Musset eller 
Alexandre Dumas - den ældre -, George Sand, 
Franz Liszt, Marie d'Agoult; stående Hector 
Berlioz - eller Victor Hugo -, Niccolò Paganini, 
Gioachino Rossini; en buste af Beethoven ses 
på Graf's flygel, et portræt af Byron på væggen, 
en statuette af Jeanne d'Arc helt nederst til 
venstre. Værket befinder sig på Statsmuseum i 
Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Alte 
Nationalgalerie F.V. 42. 

 
Oldtidens referencer: 
Mødet mellem poesitekster og et strengeinstrument refererer til det antikke Grækenland, hvor 
solguden Apollon, også guden for poesi- og musikkunst, forbindes direkte med kunsttraditionen, deraf 
kan der - lige siden oldtiden - konstateres den traditionelle forbindelse mellem poesitekster, der blev 
ledsaget af lyrens klang, hvor de to præsenteredes i samhørighed i en lyrisk fremføring. Musikhistorisk 
er lyren (strum-instrument) beslægtet med kitharaen (knipset instrument) som begge er forgængerne 
til flere moderne strengeinstrumenter, herunder den moderne klassiske guitar. Afbildninger af 
solguden Apollon med henholdsvis lyren og kitharaen kan opleves i Athen og Rom den dag i dag. 
Disse fungerer også som baggrund og stemningsbilleder, der vil blive fortolket i nutidig kontekst, i 
forbindelse med afviklingen af festivalen. Det sker ved at uropføre en kort kunstfilm om festivalens 
emne.                                                                                     
                                     

 
3 Kilde: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liszt_at_the_Piano.JPG 
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Traditionelt betragtes lyren som et folkemusikinstrument fra 
oldtiden brugt sammen med digteres fremføring af 
poesiværker. Den forbindes med den græske solgud Apollon 
- der også er guden for musik og poesi. Men det er den 
olympiske konkurrence- og sports-gud, Hermes - der også 
forbindes med handel, købmandskab og tyveri - som skulle 
stå bag selve opfindelsen af instrumentet. Ifølge mytologien 
skabte han den samme dag han blev født i en hule - hvor 
han boede med moren, nymfen Maia - ud af et 
skildpaddeskjold og med udspændte fåretarme som strenge. 
Myten beskriver, at Hermes forærede lyren til Apollon for at 
mildne hans vrede, efter at have stjålet Apollons kvæg. 

4 Hermes giver lyren i gave til Apollon  
 
Vision med festivalen: 
Med den tværfaglige tilgang er visionen, først og fremmest, at etablere en tilbagevendende 
københavnerbegivenhed. Det handler også om en festival, der skaber samtalerum med reference til 
den parisiske salon, hvor dialogen er det afgørende forenende redskab og udgør et centralt element 
i gengivelsen af det endelige performative udtryk. Ved at citere den lyriske oldtidstradition - bøjet i 
salonens litteraturhistoriske kontekst fra romantikken – er der fokus på det tværfaglige i æstetikken, 
der samtidigt undersøger oplevelsen af kunstsynergi gennem den trans-æstetiske faglighed. Således 
fungerer det eksperimenterende salonkoncept som både katalysator og idelaboratorium for 
transversale kunstmøder, der favner poesioplæsninger, guitarkoncerter, OrdLabs på dansk og 
engelsk, guitar master classes, foredrag, billedhuggerustilling og kunstfilm med det brede publikum i 
centrum. 
 
For pressebilletter kontakt: welcome@cphacadmeia.com 
 
 

 
4 Kilde: http://canacopegdl.com/keyword/hermes-lyre.html 


