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PLATFORM 2: SCENATET_Gallery 
 

Opgave 
- undersøger og udvikler andre formater end det traditionelle koncertformat. 
- at fokuser på intern og eksternt udviklingsarbejde, residencys, udstillingsformater samt udgivelser, 
projekter og forestillinger 
 
Resultat 
- SCENATET har igennem to år arbejdet med filminstruktør Michael Madsen på at transformere 
ensemble værket Angel View af Juliana Hodkinson fra 2014. Igennem 2016 og 2017 har musikerne 
lavet egne filmoptagelser på diverse ensemble turnér i Hong Kong, Warszawa og Reykjavik. Disse 
kombineret med filmoptagelser gennemført i 2017 på blandt andet Marienlyst Slot og Berlin har 
resulteret i et unikt udgivelsesformat med kunstfilmen Angel View Movie som udstilles på SPOR 
festivalen i 2018 samt GAS festivalen og Interferens i 2018.  
 
- Både produktioner Gaze for Gaze (iværksat i 2015) og LIVING SPACES er værker som udfordrer den 
sædvanlige koncertform. I operaen Gaze for Gaze er hele publikumsgrebet konciperet som en 
central del af værket således at fx. hele librettoen udsiges af publikum selv siddende i en stor 
sluttet cirkel. I LIVING SPACES på DOKK1 hvor musikalske scenerier var placeret overalt i den 
spektakulære arkitektur skulle publikum selv undersøge hvad der var værk og hvad der var hverdag 
med stor succes til følge.  
 
- SCENATET udgiver meget gerne ”traditionelle” cd’er som giver publikum en anden mulighed for 
fordybelse. I 2017 indspillede ensemblet værker af den danske komponist Christian Winther 
Christensen som vi har arbejdet tæt med siden 2014. Cd’en udgives på det Wien-baserede label Col 
Legno – en af de sidste ny musik cd-bastioner med tårnhøj international anerkendelse. Med denne 
cd kommer ensemblet og komponist i selskab med en international verdens elite.  
 
Konklusion 
Alle ovenfor nævnte kunstproduktioner er gode eksempler på hvordan ensemblet med forskelligt 
udtryk og format prioriterer kunstneriske møder, alternative former og formater med henblik på at 
bidrage til at udvide, hvad ny kunstmusik er og også kan være jf. formål bag ensemblets tilskud.  
 
SCENATET producerede 3 udgivelser (to cd’er og én film) og arbejdede på nye formater og 
publikumsmøder via 18 koncerter/forestillinger/recidency i hhv. København, Århus, Verona og 
Oqaatsut.  


































