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Min praksis former sig omkring en filosofisk interesse for tingenes natur i den oldengelske betydning af ordet ‘þing’
forstået som en ‘forsamling’ som fx. i det danske ‘folke-ting’ og Bruno Latours Parliament of Things af humans og
nonhumans samt måden den spekulative realist Tristan Garcia beskriver, hvordan et bord ikke er i bordet, men udenfor
sig selv i dets omgivelser. Disse tanker forener sig i en non-repræsentationel teori, en gren af Human Geografien, som i
modsætning til en repræsentationel eksistensforståelse af apriori tilstande beskriver, hvordan eksistens opstår i mødet
som en del af en social infrastruktur af improviserede kollektive performances. Jeg er billedligt inspireret af måden Yrjö
Engströms metaforisk betegner denne form for organisering ‘mykorrhiza’ med henvisning til det symbiotiske samliv
mellem svampe og planterødder. Jeg er i samme ånd inspireret af Louis Pasteurs opdagelse af mikroorganismerne, og
hvordan mennesket er beboet af langt flere mikroorganismer end menneskelige celler.

Med afsæt i spørgsmålet Hvad er naturligt? arbejder jeg med miljømæssige spørgsmål og undersøger i et nutidigt
landskabs-maleri og grafiks udtryk, hvordan vi kan repræsentere naturen i dag, hvor klimaforandringerne kan ses som
det ultimative menneskelige designprodukt, og det ikke længere giver mening at skelne mellem mennsker og naturen.
Hvordan kan vi tage de romantiske værdier, vi associerer med uendelige horisonter og det uberørte vildnis og bringe
dem nærmere hjem? Jeg er interesseret i landskabet som et levet miljø af sfærer og dermed en social rumlighed, som
centralperspektivet ikke kan indfange, hvor rumdannelsen sker i mødet mellem ting. Jeg forsøger at rykke ved den pittureske vestlige landskabstradition og sublime naturopfattelse af landskabet som noget, der skal betragtes på afstand
ved at erstatte det lineære objektorienterede perspektiv med et relationelt synsmodus som i holistisk orienterede kulturer. Neuroantropologisk forskning viser nemlig, at en kulturs visuelle miljø påvirker synsmåden, hvilket betyder, at måden,
vi gengiver omgivelserne på, påvirker, hvordan vi ser dem. Jeg forsøger således at indfange tingenes mellemrum, hvis
metamorfiske potentiale muliggør, at noget nyt kan gro frem ligesom i ruinernes fragmenterede natur.

‘At leve i ruinerne’ kan netop ses som et grundvilkår i dag, hvor mennesket ikke længere kan bygge ‘ekstraktive monumenter’, dvs. udvinde og anvende naturens ressourcer på ubæredygtige måder. I stedet må vi reparere og genanvende,
i bogstavelig og billedlig forstand bygge på og med ruinerne. I folderne og sprækkerne søger jeg efter en jordbunden
empatisk æstetik ved at indleve mig i tingene sanset på kanten af kroppen som i Gilles Deleuzes fænomenale ‘krop
uden organer’, dvs. der hvor sansningen ikke kan omsættes til erfaring og holdes indenfor egenkroppen, men rækker ud
over den fysiske objektorienterede sansning. Ligesom Goethes brug af ‘die exakte sinnliche Phantasie’ som et kognitivt
redskab til at nå urfænomenet; den indre identitet, og den tyske psykolog Robert Vischer, som i starten af sidste århundrede anvendte ‘fantasiviljen’ til at beskrive evnen til at indleve sig i omgivelserne som nødvendig for den æstetiske
oplevelse. Nutidig forskning i spejlneuroner understøtter dette; hvordan vi relaterer ikke kun til mennsker, men til al ting
såsom dyr, planter og genstande via empatiske simuleringer.

I min søgen anvender jeg en suprematisk tilgang, som forener det vertikale og horisontale via metaforiske filtre, reflektioner, skaleringer, kondenseringer og geometriske krystaliseringer kombineret med entropiske nedslag, hvor tilfældighed og uorden bryder det gentagede mønster. Jeg er samtidig inspireret af grafisk antropologis imaginære dokumentationsform baseret på feltobservationer og transskriptioner, som når ud over voyeur-konceptet. Igennem at være
vendt mod noget og sætte sig selv i nogets sted via ‘thinging’, som Martin Heidegger forklarer det, betinges vi. Vi lærer
en ting at kende på en anden måde ved at nedfælde den. En tegnet linje er således vigtig i forhold til, hvad den får en til
at se, ikke hvad den viser.
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Bor og arbejder i København, DK. Født 1979.
Medlem af BKF, Danske Grafikere, KKS (Kvindelige Kunstneres Sammenslutning), KRO (Konstnärernas Riksorganisation SE),
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Projektstudier i fri kunst, postgraduate niveau, Kungliga Konsthögskolan i
Stockholm, SE (2014 – 2015)
Certifikat i realistisk tegning og maleri, bachelor niveau, Florence Academy
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Wolf Mother, se! udstillingsum, Århus, DK (duo med Celie Eklund)
Grafik i Väst, Göteborg, SE
Gruppeudstilling, Mark Rothko Art Center, Daugavpils, LV
The Haugesund International Festival of Artistic Relief Printing,
Haugesund Museum of Fine Art, Haugesund, NO
Proces & Performance med et grafisk udgangspunkt II,
Grafiska Sällskapet, Stockholm, SE
Nye Landskaber, Kulturloftet, Stevns, DK (solo)
Neon Camouflage, Impact Encuentro, Printmaking Conference,
Santander, ES (solo)
Naturlige Forbindelser, Galleri Nybro, København, DK (solo)
Frozen Hawaii, Toldboden, Kerteminde, DK (solo)
Proces & Performance med et grafisk udgangspunkt I,
Danske Grafikeres Hus, DK
Velvet Ropes, Galleri Golsa, Oslo, NO
Velvet Ropes, Nevven Gallery, Göteborg, SE
Fresh Legs, Gallery Arndt, Berlin, DE
Luftlinie, Ahrenshoop Art Museum, Mecklenburg-Vorpommern, DE
9th Printmaking Biennial of Duoro 2018, Duoro, PT
17 INTERBIFEP, International Biennial Festival of Portrait,
Tuzla Culture Center, Tuzla, BA
Svart Färg, Den Grafiska Gerillan, Galleri Ateljé Ur, Malmö, SE
Nybro Sammenslutningen, Annaborg, Hillerød, DK
The Animal Glow, Atelier Circulaire, Centre d’arts imprimés, Montréal,
Québec, CA (solo)
Glow Romance, Kobrarummet, Sophienholm, Lyngby, DK (solo)
3rd Global Print Biennial, PT
Den Sorte Skole, Fyns Grafiske Værksted, Kastrupgård Samlingen &
Brandts, DK
Uncover, Fanø Kunstmuseum, Fanø, DK (solo)
Elevator Music 3, Gallery Aferro, Newark, New Jersey, US
The Animals med Helmtrud Nyström, Katinka Andersson & Mattias
Bäcklin, Konstfrämjandet Bergslagen, Örebro, SE
4th International Latgale Graphic Symposium, Mark Rothko Art Center,
Daugavpils, LV
Addition, Grafiska Sällskapet, Stockholm, SE
The 7th International Lithographic Symposium, Litografiska Akademin,
Tidaholm, SE
Portrait Now! Nationalhistorisk Museum Frederiksborg Slot, DK &
Ljungberg Museum, Ljungberg, SE
Berlin-Klondyke - vandreudstilling kurateret af Irmelin og Rheinald
Nohal: · WIENSOWSKI & HARBORD, Berlin, DE, Hipphalle, Gmunden,
A, · Werkshau, Leipziger Baumwolspinnerei, Leipzig, DE, · Neuer
Pfaffenhofener Kunstverein, Pfaffenhofen, DE, · Art Center Los Angeles (ACLA), Los Angeles, US, · Odd Gallery, Dawson, CDN
Portrait Now! Nationalhistorisk Museum Frederiksborg Slot, DK &
Ljungberg Museum, Ljungberg, SE
Landscape in Painting - from Antanas Žmuidzinavičius to artists of the
21st Century, Galerija ARKA, Vilnius, LT

Kunstophold
· Künstlerhaus Lukas, Ahrenshoop, DE
(2019) · Det Danske Institut, Rom, IT
(2019) · Green Olive Arts, Tetouan, MA
(2018) · Atelier Circulaire, Montreal,
Quebec, CA (2017) · Atelier Bo Halbirk,
Paris, FR (2017) · Fanøhuset, Fanø, DK
(2016) · Statens Værksteder for Kunst,
København, DK (2016) · Women’s Studio Workshop, Rosendale, New York, US
(2016) · Rothko Art Center, Daugavpils,
LV (2015) · Camac Art Center, Marnay sur Seine, FR (2015) · Det Danske
Institut, Athen, GR (2012) · School of
Visual Art (SOVA), Dawson, CDN (2011) ·
WEBFUNA & Indian Council for Cultural
Relations ICCR), Kolkata, IND (2011) ·
Lithuanian Artists’ Association (LAA)
Studio Space, Palanga, LT (2011)
Legater
· Det Danske Institut, Rom (2019) · KKV
Grafik Malmö rejselegat (2019) · Beckett
Fonden (2016, 2017) · Den HielmstierneRosencroneske Stiftelse (2016) · Aage
og Johanne Louis-Hansen Fond (2016)
· Fondet for Dansk Svensk Samarbejde
(2014) · Unesco-Aschberg Bursary · The
National Museum of Contemporary Art,
Seoul, ROK (2012) · Georg Harms Fond
(2011, 2014) · William & Hugo Evers
Fond (2010, 2012) · Den Ingwersenske
Fond (2009, 2011, 2014), · Glashandler
Johan Franz Ronges Fond (2009, 2016)
· Richard Wilstrup og Franciska, født
Jensens Legat (2009) · Knud Højgaards
Fond (2008, 2016) · De Bielkeske Legater (2008) · Nordea Fonden (2008)
Andet
• Initivativtager/kurator på projektet
Proces & Performance med et grafisk
udgangspunkt; seminar, workshop og
2 udstilinger - med danske og svenske
grafikere i samarbejde med Åse Eg.
(2018 - 2019).
Støttet af Statens Kunstfond.
• Udvikling af undervisningsmateriale
til udstillingen Jordforbindelser. Dansk
maleri 1780-1920 og det antropocæne
landskab for Hirschsprung, Faaborg
Museum, Fulgsang Museum og Ribe
Museum (2018)
• Udvikling af workshop for
Hirschsprung til udstillingen Fra den
bedste side. Portræt og følsomhed i
guldalderen (2018)
• Assistent for Kirstine Roepstorff    
(2011 – 2013 & 2015 – 2017)
• Assistent for Bjørn Nørgaard (2011)
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VERTICAL HORIZONS

Performance-værket Vertical Horizon blev opført i Danske Grafikeres Hus, København som del i det sociale udvekslingsprojekt Proces og Performance med et grafisk udgangspunkt mellem danske og svenske grafikere. Værket handler om at
oversætte forestillingen omkring en empatisk landskabsæstetik til en fysisk handling. Det romantiske syn på omgivelserne
som noget, der eksisterer på afstand formet efter horisontlinjen, udfordres i dette værk af geometriske vertikale nedslag/
klip i et sammenfoldet stykke sort blondestof, der efterfølgende udfoldes som geometriske krystalliseringer på gulvet.
Ganske langsomt drysses sort pigment ned i stoffets perforeringer og efterlader et usynligt spor i overfladens struktur,
som først opstår som et esfemerisk aftryk på gulvet, når stoffet løftes væk. Ved at skabe og lade motivet gro og udfolde
sig på denne måde over tid forsøger værket at indfange og visualisere tidslige og teksturelle kvaliteter, som unddrager sig
den centralperspektiviske fremstiling.
Vertical Horizons, Danske Grafikeres Hus, København, DK. 30.10.2018

BEWINGED MARTIAL EXPLORERS

Selvportrætterne Bewinged Martial Explorer I-III indgår i et triptykon med pendant til selvportrættet Explorer Number
1 fra serien Natural Fashion/Frozen Hawaii. Begge er inspirerede af Suri stammen fra Omo dalen i Etiopiens forhold til
naturen og især her af deres kropsdekorationer malede med naturlige pigmenter som rød okker, grøn kobbermalm, hvidt
kaolin og pulveriseret kalksten. Som Explorer Number 1 forholder Bewinged Martial Explorer sig til det at udforske og
bruge naturen i nutidens samfund, hvor det uberørte vildnis ikke længere eksisterer. Via en kropslig vingeformet armering,
suprematisk panser og med et stykke kløvet træ i hånden spiller værket på vores relation til omgivelserne; på forsøget på
nærvær og den samtidige distancering.
Bewinged Martial Explorer I-III, linoleumssnit kombineret med fingertryk og kollografi, 80 x 100 cm, 2018

FROZEN HAWAII/NATURAL FASHION

Seriens titel Natural Fashion/Frozen Hawaii refererer til det sidste stykke ingenmandsland tilbage på Jorden: Marie Byrd
Land i Vest-Antarktis, hvis grundfjeld har mange ligheder med Hawaii-øerne. Området er i hastig forandring grundet istab.
Hvad vil der ske i fremtiden, når isen er smeltet? Vil det blive et turistmekka, et surfer paradis ligesom Hawaii og Det Kolde
Hawaii i Thy? Værkerne forsøger at indkredse dette fremtidsscenarie ud fra en “back to nature” tanke med inspiration fra
Suri stammens kunstfærdige hovedbeklædninger af planter, fjer og bær.
Explorer Number 1 er et selvportræt sat i scene på det fredede naturområde Amager Fælled bestående af oprindelig
strandeng. Jeg bærer en hovedbuket af plantevækster fra Fælleden, hvoraf nogle er sjældne og kun vokser i områder
som dette såsom Hjertegræs, Kamgræs, Knoldet Mjødurt og Pile Alant, og holder samtidig et stykke kultiveret natur; et
brændestykke i hånden som symbolsk våben. Explorer Number 2 stiller med rævepelsen på hovedet fremfor om halsen
spørgsmål ved forestillingen om det naturlige og menneskets relation til omgivelserne.
Som eventyrer kræver, besejrer og besidder man traditionelt. Som turist ‘sight-see’er’ man; betragter på afstand. Men er
der en anden mere bæredygtig måde at være i omgivelserne på, som når ud over denne dominans og distancering?
Parallelværket til Explorer Number 2 er et forsøg på at lade motivet opløse sig i geometriske former, for igennem denne
krystallation at nærme sig en opfattelse af naturen som en vådzone af mikrober.
Top: Close up Natural Fashion: Explorer Number 1, linjeætsning, 87 x 128 cm, 2017 - med tilhørende kløvet træstykke
Bund: Natural Fashion: Explorer Number 2 & Crystallized, olie på lærred, henholdsvis 110 x 140 cm/ 55 x 70 cm, 2018

SUPREMATIC LANDSCAPES/TERRESTRIAL GEOMETRY

Værkerne er inspireret af menneskeskabte arrede, geometriske terrestriske landskaber, som kun er synlige i deres helhed
set fra luften fra et fugleperspektiv. Der arbejdes på flere værker med dette tema.
Værket Oil Sands Geology forholder sig til jordens naturlige ressourcer med fokus på, hvordan udvindingsindustrien påvirker landskabet på ubæredygtige måder. Flere steder har råolieudvinding ledt til ødelæggelse af store skovområder ved
at skrælle muldjorden bort, forgifte drikkekvandet og udlede en stor mængde CO2. Via et suprematisk nedslag forsøger
værket af tilføre det horisontale vue en vertikal dimension.
Værket Atomic Landscape I viser en uranium opbevaringsbeholder; en radioaktiv gravhøj som resultat af USA’s atomkraftprogram. Den dækker et areal svarende til to fodboldbaner; et negativt rum belagt med riprap sten, hvorpå intet kan gro,
designet til at begrænse kontakten med omgivelserne i hundreder af år. Sådanne beholdere har i kraft af deres funktion,
enorme skala og form som terrestriske paraplyer i stil med de gamle pyramider en overnaturlig karakter, som projektet via
gengivelsen forsøger at gøre mere jordnær og relaterbar. Version 2 af Atomic Landscape I er et træsnit bestående af 16
mindre træplader, hvis fleksible struktur gør det muligt at modulere og udfolde det negative rum og forme nye aftryk af
landskabet.
Top: Oil Sands Geology, olie på papir, 42 x 30 cm, 2018 Bund tv: Atomic Landscape I, olie på papir, 42 x 30 cm, 2018
Bund th: Atomic Landscape I Version 2 Crystallized, træsnit, 54 x 76 cm, 2018

SURI NORDIC HEAT MAPS

Værket består af 8 heat maps-portrætter, som afspejler kulturelle værdiforskelle i forhold til naturen gengivet som farver.
Værket modulerer ideen om det klassiske portræt mod en forståelse af portrættet som et sanset, kortlagt landskab; en
vådzone af mikrober.
Kortene er baseret på henholdsvis den tyske fotograf Hans Silvesters billeder af medlemmer fra suri-stammen i det sydvestlige Etiopien karakteristiske ved deres brug af naturlige, kunstfærdige hovedbeklædninger bestående af blomster,
frugter, blade, skaller, fjer og dyrehorn som en del af deres rituelle forhold til landskabet, og det nordiske projekt ‘Eyes as
big as plates’ af kunstnerduoen Riita Ikone og Karoline Hjort, som undersøger det moderne menneskes forhold til naturen
gennem at iscenesætte ældre mennesker i naturlige omgivelser iklædt naturvegetation som græs, grene og grøntsager.
Forskellen i farvernes intensitet (høj versus lav kroma) indikerer, at selvom begge grupper anvender naturen dekorativt, er
farveskemaet hos dem grundlæggende forskelligt. Vegetation i de forskellige habitat spiller så klart en rolle for farvesammenhængen, men måden, vi ser og anvender naturen på i forskellige kulturer, kan samtidig siges at spille ind.
Top: Suri//Nordic Heat Maps, 8 oliemalier på panel, i alt 50 x 140 cm, 2018
Bund: detalje fra nordisk heatmap

ARABIC LANDSCAPES

Fra et islamisk perspektiv er repeterende geometriske mønstre en måde at afspejle universets sprog og hjælpe den, som
tror, til at reflektere over skabelsens storhed. Dette projekt Arabic Landscapes forsøger omvendt at relatere geometrien til
hverdagslivet. Udgangspunktet er stedsspecifikke observationer af Rif Bjergene nær Tétouan i det nordlige Marokko gjort
under et kunstophold i byen. Rif Bjergene er dækkede af smukke grønne marker, men det pittoreske syn dækker over
sociale og miljømæssige problemer i området. Markerne er alle illegale cannabis/Kif plantager, som tusinder af fattige
berberbønder er afhængige af at dyrke. Projektet transformerer de gjorte observationer til geometriske mønstre gennem
generative processer, hvis krystalliseringer viser tilbage til naturens grundlæggende strukturer; ikke som idealiserede
gengivelser, men som håndlavede, levede, ufuldkomne og skæve former.
Top: KIF RIF Reflections, olie på panel, 8 plader, ialt 80 x 60 cm, 2018 - 2 forskellige kompositioner
Bund: Imperfect Crystallizations 4, 6 & 1, kollografi, 39 x 53 cm, 2018

AGAVE PLANT PLIÈ

Projektet udfordrer centralperspektivets måde at gengive omivelserne på ved at bevæge sig ud over den traditionelle
ramme og fastholdelse af beskuerens blik som et subjekt overfor et objekt. Målet er et mere direkte engagement med
omgivelserne gennem at tilføje en tidslig dimension og kropslig bevægelse via foldninger, gentagelser og reflektioner,
som skaber små tidslige forskydninger, for derigennem at integrere tiden som en proces i det visuelle udtryk.
Planten Agave Americana er valgt som motiv grundet dens karakter af kultiveret natur, hvis healende kvaliteter bruges til
at kurere forskellige menneskelige lidelser og skavanker. Fx kan saften anvendes til at styrke tarm og bakterie flora samt
hele sår, mens et grødomslag lavet af dets rødder og blade kan bruges til at lindre tandpine.
Agave Plant Plié/Folded reflections II, olie på lærred, 80 x 60 cm, 2018

AGAVE PLANT PLIÈ - fortsat

Top og midt: Agave Plant Plié Reflected & Crystallized, olie på foldet papir, 42 x 30
Bund: Plant Plié Geometry - version 4, kollografi, 60 x 80 cm, 2018

FORTUNETELLER CRYSTALLIZED

Værkerne indgår i serien Fortuneteller Crystallized inspireret af den klassiske ‘flip flap’ tal & ordleg. Værkerne leger med
det geometriske foldede papirs struktur. Via foldninger og udfoldninger opstår nye suprematiske perspektiver i form af
skulpturelle former, som når ud over det traditionelle format gennem at inddrage det omgivende rum.
Folding Parallel I & II, kollografi, 54 x 54 cm udfoldede, 2018 - forskellige foldninger

UNFOLDED DRAGONS & RAINBOWLINES

Drage-serien er inspireret af papirsflyvere og drageflyvere. Helt bogstavelig består værket af 4 papirsflyvere, som er
blevet foldet for derefter via et suprematisk greb at blive udfoldet, dekomponeret og genskabt som geometriske, rumlige
former, som via deres skulpturelle kvaliteter integrerer omgivelserne i værket.
Rainbowlines projektet bygger på Fortuneteller Crystallized og Unfolded Dragons. Det er i opstartsfasen. Det vil på
forskellig vis undersøge, hvad folden kan som skulpturelt medie både i forhold til lys/skygge og rumlige konstellationer.
Fremadrettet vil projektet arbejde med forskellige ‘totem’ foldede motiver og suprematiske kompositioner, som integrerer
geometriske mønstre med figurative, klassiske fremstillinger af objekter og mennesker med fokus på folden og det negative rum imellem tingene.
Top: Unfolded Dragons, kollografi - 4 dele, 30 x 20 cm hver del udfoldet, 2018.
Bund: Unfolded Dragon III, foldet lærred, 50 x 10 cm, 2018. Hexagon-Triangle, foldet papir, 30 x 10 cm, 2019
Folded Rainbow I - II, foldet lærred, 50 x 33 cm/43 x 33 cm, 2019

