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FAKE - SOM I ET SPEJL
Installation med syv dobbelte spejlrum
Tilblivelsesår: 2012
Materialer: blandede materialer

Installationen ’FAKE - SOM I ET SPEJL’ består af syv dobbelte spejl-
rum, som hver især refererer til forhold og scener fra vores liv, kultur 
og samfund. 
I installationen arbejder Bjørn Nørgaard med et væld af forskellige 
materialer. 
Vi møder gipsforme, metalstøbninger, religiøse symboler, guldfisk i en 
wc-kumme, kanariefugle, en bananpalme, et gammelt stueur, der har 
været Bjørn Nørgaards morfars, en grøn violin, der refererer til kunst-
neren Henning Christiansen, en oppustet lolitadukke og afstøbninger 
af klassiske figurer som Venus fra Milo og Apollo Belvedere, sidst-
nævnte møder/konfronteres med en udstoppet chimpanse.

Et af kunstens opdrag er at diskutere kunstens muligheder for at ska-
be nye billeder og nye erkendelser. 
I installationen ’FAKE - SOM I ET SPEJL’ diskuterer Bjørn Nørgaard 
kunsten som et spejl på vores virkelighed. I hvilket omfang kan denne 
”omvendte” afbildning påvirke det vi ser? Derudover kan vi som be-
skuere blive en del af det enkelte kunstværk ved at spejle os i instal-
lationen. 
De syv dobbelte spejlrum peger på en lang række modsætningsfor-
hold mellem f.eks. det levende/det døde, det smukke/det grimme, 
larmen/stilheden og virkeligheden/fantasien.
I de fleste af installationerne er der en mindre videoskærm, der viser 
eksempler på Bjørn Nørgaards arbejde med happenings. 



’FAKE - SOM I ET SPEJL’
Installation med syv dobbelte spejlrum

Historien om en moder
Installation
Tilblivelsesår: 2012
Materialer: gips, jern, guldglaseret keramik, granitplade, keramikskål, 
æter, brystpumpe, operationslampe, spejl, tekst

Bjørn Nørgaards installation ’Historien om en moder’ består af et af-
langt rum, hvor den ene endevæg er dækket af spejle, den modsatte 
er hvidmalet, hvor ordet ”mor” står skrevet på utallige sprog, spejl-
vendt, så det spejles retvendt i spejlvæggen. Mellem væggene står en 
stor sengelignende jernkonstruktion med to vertikale gitre som gavle 
og et horisontalt gitter som sengeleje. På lejet ligger en barnelignen-



de forgyldt keramisk figur. På gulvet under barnet er en cirkelformet 
sort granitplade, på pladen er anbragt en brystpumpe fra 1940erne, 
en lille skål med æter, en ligesidet retvinklet gipskube og en vilkårligt 
dannet gipsklump, ved siden af står en dunk med æter. På spejlvæg-
gen er anbragt en operationslampe. Som beskuer kan man enten 
betragte installationen udefra ved at kigge ind af det lille vindue eller 
man kan træde ind ad døren og gå ind i installationen. 

Bjørn Nørgaards installation deler titel med H.C. Andersens even-
tyr ’Historien om en moder’ fra 1847. Fortællingen handler om en 
mor, der våger over sit syge barn. Mens hun våger, får hun besøg af 
Døden, og da hun et kort øjeblik blunder, forsvinder han med bar-
net. Moren sætter efter for at få barnet tilbage. Til sidst viser Døden 
hende to forskellige skæbner. Den ene skæbne er hendes barns, men 
hvilken? Moren forstår, at hun ikke kan tage det ansvar på sig at spille 
Gud, og hun giver slip på sit barn.

Installationen tager ikke alene udgangspunkt i H. C. Andersens histo-
rie, men nok så meget i Bjørn Nørgaards egne oplevelser. Født med 
læbe-ganespalte oplevede han som spæd at blive taget fra moderen 
med henblik på operation, og moderen kunne kun se sit barn gennem 
en lille glasrude gennem en længere periode. 
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