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Scenen er gold og dunkel.  
Solen er for længst gået ned uden nogen har opdaget det. 
De ser det først, når det er mørkt og endnu en dag er gået.  
For hver dag går tiden hurtigere og vidner om at hjerter kun banker for en stund.  
De ved det godt. 
Men man kan ikke vige udenom.  
 
Der bliver mere og mere koldt og alt visner hen. Naturen er død.  
Dets præmis for eksistens bliver glemt.  
Uden natur ingen mennesker.  
De ved det godt.  
 
Et fjernt sted står en videnskabsmand ved sin maskine.  
Han ved det godt. 
Kunstig natur fabrikeres i håb om overlevelse, i håb om berettigelse, i håb om at 
vende evolutionen. 
Det er mennesket i kamp for livet, i kamp for naturen, i kamp mod sig selv. 
 
Kun Engle har Vinger. 
 
Det her er historien, der ligger bag projektet til denne udstilling og det er én af de 
historier jeg altid begynder et projekt med. En historie som skal inspirere mig til 
at dykke ned i et tekstilt univers af installationer med beklædning og dukker. En 
langsommelig proces, nærmest meditativ for mig, hvor grænserne så vidt muligt 
er visket ud. I hvert fald ønsker jeg det sådan.  
 
Dér sidder jeg så i min hule af et værksted, langt væk fra omverdenen, omkranset 
af opslagstavler proppet med skitser og materialeprøver, navlepillende i mit eget 
arbejde. Nogle gange kommer jeg ikke ud i flere dage. Sidder bare dér og klipper 
ting i småstykker for at samle det hele igen måned efter måned.  
 
Som min mand siger: ”Det er dødsmetal eller 100 års-krigen, det du har gang i.” 
 
Men jeg går gerne igennem en krig, når der er noget jeg tror på, for så har jeg 
evig tålmodighed. 
 
Jeg er meget fascineret af at iscenesætte beklædning på dukker. Jeg elsker den 
virkelighedstro tvetydighed som dukker fremstiller. På den ene side ser de 
levende ud – på den anden side er de hule, kunstige og døde. Men jeg elsker også 
brugen af beklædning som en historiefortælling. Beklædning som i så direkte 
grad er med til at skabe et menneskes identitet båret af dukken, der fremstiller 
det menneskelige korpus som android og sjæleløst. 
 
Spillet mellem det naturlige og artificielle går igen i mit arbejde med tekstilerne 
til beklædningen. Jeg er meget optaget af at arbejde med industrielt fremstillede 
materialer og bearbejde dem så de får et organisk udtryk. Jeg elsker at skabe 



mine egne tekstile overflader. Som også tidligere er jeg optaget af sugerørs 
fantastiske visuelle egenskaber, men også popnitter og metalfolio har fundet sin 
vej i denne historie om videnskabsmandens fabrikering af kunstig natur. 
 
Stor tak til Horsens Kunstmuseum. Jeg er meget glad for at I har lyst til endnu en 
gang at præsentere mit arbejde. Det er en stor glæde at arbejde sammen med Jer 
– både rent professionelt, hvor alt fungerer, men det glæder mig også at mærke, 
at I tager mit arbejde seriøst, vel vidende at det bevæger sig i et grænseland 
mellem design og kunst. 
 
 
 
 


