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Harman Kardon ja Lang Lang juhlivat musiikin ja
visuaalisen taiteen voimaa eksklusiivisessa
digitaalisen taiteen kilpailussa, joka huipentuu
Montreux'n jazzfestivaaleilla
Harman Kardon Suites Art of Sound -kilpailu heijastaa brändin filosofiaa yhdistää hieno

muotoilu seuraavan sukupolven teknologiaan

AMSTERDAM, 19. toukokuuta 2022 – Harman Kardon Suites Art of Sound 2022 -

kilpailu juhlistaa musiikkia ja taidetta, kutsumalla taiteilijoita luomaan digitaalista taidetta

perustuen virtuoosipianistin ja Harman Kardon brändilähettämilään Lang Langin

pianosonaattiin No.3 in B minor Op.58-1. Allegro maestoso.
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Kilpailu huipentuu ikonisella Montreux Jazz Festivalilla 1.–16. heinäkuuta järjestettävään

näyttelyyn, joka avaa digitaalisen taiteen uuden ulottuvuuden musiikin ystäville. Harman

Kardon Suites Art of Sound -kilpailu on avoin eurooppalaisille taiteen ystäville jotka voivat sekä

osallistua että äänestää. Kilpailu yhdistää klassisen musiikin ja taiteen maailman

innovatiivisella NFT-teknologialla (non-fungible token) sekä tarjoaa alustan digitaalisille

taiteilijoille. Työt arvostellaan sekä yleisöäänestyksessä että asiantuntijaraadin avulla, johon

kuuluu itse Lang Lang ja legendaarinen tuottaja, säveltäjä ja artisti sekä Montreux Jazz

Festivalin veteraani Quincy Jones.

Art of Sound -kilpailu on nyt avoinna ehdotuksille. Ilmoittautumisaika päättyy 1.6.2022. Yleisö

voi äänestää 1.-15.6. välisenä aikana suosikkiaan. Kymmenen eniten ääniä saanutta teosta on

esillä Harman Kardon Suites Digital Art Galleryssä festivaalin aikana. Montreux Jazz Festivalin

ensimmäinen digitaalisen taiteen näyttely pidetään ikonisessa Lake Housessa ja on avoinna

yleisölle koko festivaalin ajan. Kymmenen voittajatyötä muunnetaan NFT:ksi ja

huutokaupataan taiteilijoiden puolesta. Pääpalkinnon voittaja julkistetaan

palkintojenjakotilaisuudessa.

 

"Minulle Art of Sound on kiehtova projekti, ja tämä on ensimmäinen kerta, kun työskentelen

digitaalisen taiteen parissa. Musiikki on taidetta ja taide on musiikkia", sanoo Lang Lang.

"Taide on mukana kaikessa, aiemmista taiteellisista muodoista nykypäivän NFT:iin. Mutta

digitaalisessa maailmassa jokainen voi jakaa upeita ajatuksiaan ja inspiraatiota kauniista

musiikkikappaleesta ja luoda oman maailmansa", Lang Lang jatkaa.

 

"Pysymällä uskollisena Harman Kardonin kauniin äänen filosofialle, olemme ylpeitä

voidessamme yhdistää musiikin ja visuaalisen taiteen tunteet ja kauneuden

ennennäkemättömällä tavalla Art of Sound -kilpailun kautta", sanoo Robert-Jan van Dormael,

EMEA-alueen markkinointijohtaja Harmanilta. "Kuvataiteella ja musiikilla on monia

yhtäläisyyksiä, sillä ne molemmat vaikuttavat positiivisesti yksilöihin ja yhteiskuntiin. On

kunnia tehdä yhteistyötä Montreux'n jazzfestivaalin ja Lang Langin kanssa auttaaksemme

taiteilijoita toteuttamaan musiikin inspiroiman visionsa."

 

Näyttely suunnitellaan klassiseksi mutta nykyaikaiseksi tilaksi, jossa taide ja ääni kohtaavat;

vierailijat nauttivat upeasta äänikokemuksesta, jonka voimanlähteenä on brändin uusin

soundbar, Harman Kardon Citation MultiBeam 1100. Dolby Atmosin ja Harman Kardonin

MultiBeam-teknologian yhdistelmä Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 tarjoaa

tyylikästä muotoilua ja kaunista ääntä.



 

Käy alla olevalla verkkosivustolla osallistuaksesi Harman Kardon Suites Art of Sound -

kilpailuun joko taiteilijana tai äänestäjänä. Äänestäjillä on mahdollisuus voittaa lippuja

Montreux'n jazzfestivaaleille. https://www.harmankardon.co.uk/suites2022.html

 

HARMAN KARDON

Harman Kardon luo kauniin äänen, joka puhuttelee sinua. Maailmankuulu audiobrändi

yhdistää saumattomasti käytettävyyden ja designin korkealaatuisimman äänen, tyylikkään

suunnittelun ja huolellisten yksityiskohtien avulla. Vuonna 1954 Harman Kardonista tuli

ensimmäinen audiobrändi, joka julkaisi AM/FM-hifi-kompaktivastaanottimen. Yli 65 vuoden

ajan Harman Kardon on ollut johtava äänitekniikan ja suunnittelun asiantuntija, joka valloittaa

korvia ja sydämiä. Brändin muotoilustatusta vahvistavat ikoniset Harman Kardon SoundStickit

ovat osa New Yorkin Modernin taiteen museon pysyvää kokoelmaa.

ABOUT HARMAN KARDON

Harman Kardon creates beautiful sound that speaks to you. The world-renowned audio brand

seamlessly merges function and form, through the highest quality sound, elegant design and

meticulous attention to detail. In 1954, Harman Kardon became the first audio brand to release

an AM/FM Hi-Fi compact receiver. For over 65 years, Harman Kardon has been a leading audio

engineering and design expert, captivating ears and hearts. Cementing the brand's design

status, the iconic Harman Kardon SoundSticks are part of the permanent collection of the

Museum of Modern Art, New York.
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HARMAN

HARMAN (harman.com) suunnittelee ja valmistaa tuotteita ja ratkaisuja autonvalmistajille, kuluttajille ja yrityksille
maailmanlaajuisesti. HARMAN tuottaa muun muassa verkkoon kytkettävien autojen järjestelmiä,
äänentoistolaitteita, yritysten automaatioratkaisuja sekä teknisten laitteiden automaattiseen tiedonsiirtoon
perustuvan Esineiden Internetin järjestelmiä. AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark
Levinson® ja Revel® kaltaisten tuotemerkkien ansiosta HARMAN on niin äänentoiston ammattilaisten,
muusikkojen kuin tapahtumajärjestäjienkin suosiossa ympäri maailman. Yli 50 miljoonaa autoa on tänä päivänä
varustettu HARMAN äänentoistojärjestelmällä ja verkkoon kytkettävän auton järjestelmällä. HARMANin
ohjelmistojärjestelmät tukevat miljardeja mobiililaitteita ja verkkoyhteydessä toimivia järjestelmiä kaikilla
mahdollisilla alustoilla töistä koteihin ja autoista puhelimiin. HARMAN työllistää noin 30 000 ihmistä
maailmanlaajuisesti Amerikoissa, Euroopassa ja Aasiassa. HARMANista tuli Samsung Electronicsin täysin
omistama tytäryhtiö maaliskuussa 2017.
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