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Gudrun Hasle, ‘Relabeling’, 2004-2008  

Værket ’Relabeling’ fra 2004-2008 består af en række dias og 
broderier. I Horsens Kunstmuseums samling findes ligeledes fotogra-
fierne ‘Relabeling’ fra 2014, som er disse dias printet som fotografier. 
Broderierne og dias serien ‘Relabeling’ fra 2004-2008 er derfor det 
oprindelige værk, der blev forlæg for udarbejdelsen af den fotogra-
fiske serie i 2014. I den fotografiske udgave er der flere billeder end i 
dias serien.
Gudrun Hasle er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi 2002-
2008 og Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2007-2008. Gudrun 
Hasle arbejder særdeles selvbiografisk i sit kunstneriske virke med 
udgangspunkt i medier som video, fotografi og broderi. En central 
problematik i Gudrun Hasles værker er den udstødtes eller uden-
forståendes position i samfundet, hvor hun tematiserer det at være 
anderledes og at befinde sig i grænsezonen uden for samfundets 
normer og konventioner, som man af den ene eller anden grund 
har svært ved at leve op til. Et af omdrejningspunkterne er hendes 
ordblindhed og det at være afvigende og mangle et af de væsent-
ligste redskaber for at kunne begå sig i den moderne verden.



På hvert enkelt dias ses en række af de broderede labels som Gudrun 
Hasle bar på sit tøj i årene 2004-2008. Hun fjernede alle oprindelige 
labels på sit tøj og erstattede det med et vidt omfang af udsagn fra 
de helt eksistentielle så som ’Jeg vil garne blive lyklig’ og ’Jeg føler 
mig ensom’ til de mere humoristiske så som ’Ikke ryger lorte sundt’. 
Gudrun Hasle bar derfor rent fysisk sine følelser uden på tøjet i en 
lang årerække. 



De mange broderede labels fremviser derfor hendes indre følelser, 
der er med til at skabe et helt speciel følelse af kunstnerens egen 
tilstedeværelse i kunsten overfor beskueren, som konfronteres 
direkte og på skrift med nogle meget personlige udsagn. Samtidig er 
’Relabeling’ med til at skildre kunstnerens ordblindhed og de auten-
tiske stavefejl, som er broderet ind i hendes egen håndskrift. Hun 
vender dermed noget som i samfundet ofte anskues som en fejl, til en 
kunstnerisk styrke hvormed hun kan skildre sine fortælling om livet. 
Der forefindes ligeledes en konflikt i mange af Gudrun Hasles udsagn 
imellem det at være perfekt og uperfekt, en tematik, som går igen 
i store dele af hendes kunst. Udsagnene præsenteres ofte meget 
direkte, og fremviser kunstnerens egen personlige søgen efter det 
perfekte i en uperfekt tilværelse. 

‘Jeg vil garne blive lyklig’ - Del af fotoserien ‘Relabeling’ fra 2014 


