
Norske Kunstforeningers debutantpris 2021 
Noëlie de Raadt – Soundscape nr. 3 (lyd/ installasjon) 

Juryens begrunnelse: 
Det var mange debutanter i år, hele 56 stykker, og det var en omfattende oppgave for juryen å 
skulle velge en vinner. Her var det mange sterke arbeider som vi håper blir sett, og løftet frem. 
Valget av årets debutantprisvinner falt på et mangefasettert arbeid som vekket umiddelbar 
begeistring hos alle i juryen. 

Et arbeid som delikat er installert i et eget lite rom. Rommets karakter spiller elegant opp under 
verkets ulike kvaliteter og er med på å gi betrakteren en omsluttende opplevelse. Verkets 
visuelle styrke ligger i den enkle men likevel komplekse monteringen og teknikken er utført 
med Fingerspitzengefühl. Arbeidets visuelle styrke er likevel at det kun er skapt av de 
elementer som verket trenger for å fungere, nemlig flere hundre små høyttalere bundet 
sammen av tråder som fører lydsignalene. Dette utgjør et praktfullt nettverk som fyller hele 
den ene veggen i rommet der arbeidet vises. Utgangspunktet for lydverket er field recordings, 
opptak som kunstneren har foretatt i ulike deler av Norge. Opptak gjort i nordområdene, i de 
dype mystiske skoger til en verden av og i vann. Vann er det sentrale elementet i stykket, som 
inkluderer blant annet lyden av is som smelter, snø som faller, huler som drypper, og algers 
dans i vannet. 

Juryens uttalelse lyder: 
Lydverket, Soundscape nr 3, åpner opp for kontemplasjon over skjønnheten og 
forgjengeligheten i naturen vi omgir oss med, og som vi tar for gitt. Soundscape nr 3 minner 
oss, på en delikat og subtil måte, om klimautfordringene vi står overfor. 

Norske Kunstforeningers debutantpris 2021 går til Noelie de Raadt for verket Soundscape nr 3 

Gratulerer til Noeli de Raadt, med årets debutantpris, det er et vakkert og tilgjengelig lydarbeid 
hun har skapt, som vil glede store og små under hele høstutstillingen. 

Statens 134. Kunstutstilling – Høstutstillingen 2021 
Kunstnernes hus, Oslo 

Juryen har i 2021 bestått av: 
Anna Katharina Haukeland, juryleder og styreleder i Norske Kunstforeninger 
Bendikte Jansen, styreleder i Kongsvinger Kunstforening 
Trygve Ohren, Nasjonal jury ved Statens Kunstutstilling - Høstutstillingen 
Andreas Rishovd, daglig leder Kunstshall Grenland 
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