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NoTAM: - Vi stjeler ikke
Siste ord i lyddusj-kontroversen før helgen får gå til Jøran
Rudi, som er daglig leder i NoTAm. - Dere har ingen rett til
å påberope dere at deres kunstnerperspektiv er riktig, og at
vårt er galt, skriver han blant annet i sitt korte tilsvar til
Rynander og Günther.
11.10.2002 | Av: Jøran Rudi
Del artikkelen på:

NOTAM - Norsk Nettverk for
Teknologi, Akustikk og Musikk
(Kurs; Profesjonelle organisasjoner;
Studio\Lyd)

Mer

|

Relaterte bedrifter:

ULTIMA

(Festivaler\Oktober)

Av Jøran Rudi, daglig leder, NoTAM

Relaterte begivenheter:

Karin Rynander og Kristin Günther,

ULTIMA 2002

Dere får mene hva dere vil om lyddusjenes identitet.

Relaterte artikler:

Jeg ser ingen grunn til å stille spørsmålstegn ved dette, eller å kritisere
dere for å søke offentlighet om meningene deres. Mitt tilsvar til dere i
Dagbladet var nødvendig fordi dere tok dere friheten til å si at vi stjeler. Det er en
anklage som jeg ikke aksepterer. Og når du, Kristin Günther, på oppdrag fra Rynander,
dukket opp på åpningen av vår konferanse og på bøllete vis forsøkte å ødelegge den,
så forstår du kanskje at vi tar til motmæle.
Dere har ingen rett til å påberope dere at deres kunstnerperspektiv er riktig, og at vårt
er galt. Slik Larsson snubler innom i sitt innlegg, dreier dette seg om en kulturforskjell.
(At Larsson kritiserer oss har trolig sin årsak i at han ikke kjenner verkets prosess eller
helhet særlig godt, lytte- og remixrom iberegnet. Jeg vil derfor ikke svare på Larssons
innlegg her, men bare si én ting: Det er verken latterliggjørende eller arrogant å si at
man ikke stjeler. Rynander reiste ingen debatt - hun anklaget oss for tyveri.)
Jeg har aldri anklaget deg for tyveri, Karin Rynander, til tross for at du benytter samme
tittel på ditt verk som en norsk komponist gjorde i 1993, og til tross for at konseptet med
parabole reflektorer er kjent som nettopp klangdusj i Tyskland fra 70-tallet og fremover.
Det kunne jeg har gjort, for å svare med samme mynt, men jeg gjør ikke det, nettopp
fordi jeg respekterer den kulturforskjell som finnes oss i mellom. Jeg både liker og
respekterer verket på Gardermoen, men det er innholdet jeg er opptatt av der, ikke
leveringsmetoden.

26.09.2002

NRK og NOTAM i Ultima-samarbeid
11.10.2002

Lyddusjer i Norge - når
komponister og billedkunstnere
ikke leser lydkunst på samme måte.
11.10.2002

- "Norge - et lydrike" krenker min
opphavsrett
07.10.2002

Ultimakonferansen 2002
02.06.2006

NOTAMs sommerskole 2006: Lyd og
konsept
30.09.2003

NOTAM 10 år - En pionér nærmer
seg puberteten
27.11.2002

Autechre - Arkitektur og
Elektronika

Det får du i all anstendighet forstå.

21.10.2002

Med vennlig hilsen
Jøran Rudi

Ultima mot nye høyder
15.10.2002

Tips en venn | Skriv ut
Del artikkelen på:

|
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Like

| Av: Jøran Rudi

Mye mer enn skandale

0

Relaterte tema:

0

Kommentarer:
Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere
via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi
krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av
redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd
takk!

14.10.2002 Ultima 2002

Siste kommentarer:
24 BIT
03.12 13:10 i "Nisjene på nettet"
RE: 24 BIT
27.11 14:52 i "Nisjene på nettet"
24 BIT
27.11 09:28 i "Nisjene på nettet"
LYDKVALITET OG VIRKELIGHET
23.11 16:09 i "Nisjene på nettet"
KORREKTUR?

http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2002101116075437996337
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12.11 16:04 i "En enhjørning finner sitt
hjem"

Add a comment...

Les alle
Comment
Facebook social plugin

Lokale kommentarer:
Ingen lokale kommentarer er lagt til

Legg til ny lokal kommentar

Siste fra forsiden

NRK og IFPI i forhandlinger

Forbereder ansattkutt

– Snakk med plateselskapene

Ett år etter at den forrige avtalen utløp, er
partene igjen i dialog om
musikkrettighetene på statskanalen.

Flere ansatte må gå i løpet av de neste to
årene. Men DNO&B vil fortsatt øke
produksjonen.

– Vi har ikke innsyn i hvordan avtalen
mellom plateselskapet og artisten ser ut,
sier Sofie Grant i Spotify.

Hva skjer i dag:
Dirigent Bjørn Sagstad i
Århus
Leif Ove Andsnes spiller i
Hannover
Se MICs kalender

Find us on Facebook

Ballade
Like
2,393 people like Ballade.

Jens

Mats

Trine

Hogne
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Recent Activity
Create an
account or log
in to see what your friends
are doing.

Sign Up

Jon Øivind Ness: Den store
resignasjonen
12 people
recommended this.
Kommunen dumper
Fartein Valensenter
30 people
recommended this.
– Snakk med
plateselskapene
3 people
recommended this.

Facebook social plugin

Siste om kunstmusikk
07.12.2012

Harmonien-tur dropper Kina
06.12.2012

Åpner notebutikk på Tjuvholmen
06.12.2012

Trondheimsolistene og Hoff
Ensemble nominert til Grammy
06.12.2012

Like mange fra øst som vest i
Operaen
05.12.2012

NRK presenterer «Alltid
julemusikk»
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