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TITEL 
 
a part of the garden 

TEKST

Undersøgelse af  former og objekter som eksistenser på lige fod 
med andre eksistenser i en verden skabt af objekter, former, farver, 
materialer, kroppe, ord og en performativ setting kaldet The picnic i 
et white cube galleri rum.   
Undersøgelsen af objekter som eksistenser i en påtvungen sammen-
hæng afprøves gennem metoden Det kuratoriske tvangssystem, der 
i princippet fungerer bedst at undersøge og udvikle i en gruppeud-
stillings sammenhæng, men her forsøges afprøvet i en soloud-
stilling. Dette kuratoriske tvangssystem er nyskabt (få måneder 
gammelt) og derfor i sin tidlige praktiske og teoretiske fase.



kostumet bevæger sig i rummet. 
jeg kan endnu ikke se en fysisk krop.
hvis jeg skal fængsle det i ét ord, jeg kender, ligner det et dyr.
noget jeg ik’ identificere mig med. tror jeg.
noget vildt, men fanget,
noget frit, men indhegnet 
og med disse ord dukker associationerne til min egen eksistens frem

koppen er i samarbejde med kostumet, eller objektet. 
de kan ikke bevæge sig uden hinanden. 
de kan kun bevæge sig indenfor de rammer de to skaber sammen

de har et sammenhængede bevægelsesmønstrer

kroppen, objektet og arkitekturen af rummet 
minder mig om en hverdagssituation
en situation af at skulle koordinerer min gang og mit bevæ-
gelsesmønster med alt andet omkring mig
en situation af at være i et tvunget fællesskab
en situation af at opdage, hvad min krop kan og ikke kan 
i forhold til de arkitektoniske omgivelser og objekter. 

jeg er altid og hele tiden i samarbejde med mine omgivelser

når kroppen bevæger sig alene, er den begrænset af sig selv og 
arkitekturen omkring sig
når kroppen bevæger sig inden i kostumet, er den fanget af de 
begrænsninger kostumet har 

disse tre ting er alle begrænsninger, for den ikke-materielle ting:  
hjernens frihed og tankerum.



vi er alle født ind i en samtid, en fysisk tilstand vi ikke har haft 
kontrol over.

vi er tvangs født ind i en kulturel, kropslig, visuelle kultur og histo-
rie. Det er ikke sikkert at din indre tilstand føler sig i fællesskab med 
det ydre objektiviserede fællesskab, skabt af tilfældige positioner i 
sociale strukturer. 

jeg kan ikke undgå at tænke over konstruktionen af verden som en 
helhed. 
at alt jeg gør er planlagt.
ikke i detaljer. 
men det er ikke mulighed for mig, at gå veje, der ikke er konstrueret 
på forhånd. 

jeg føler mig fanget, men fri
kampklar, men passiv håbløs

hvis alle kampe bare kan kan kæmpes inden for konstruktionens 
rammer og veje, så ser man jo resultatet allerede inden kampen går 
i gang.

jordens form er fast
og jeg er her på jorden
hvilken fysisk situation stiller det mig i.

vi er tilfældigt skabt ind i sociale strukturer, 
men bliver en tvunget del af konstruktionen
 første sekund vi lever.1

1. Object poem af mig,  2017, Video performancen, Object Dance II, koreograferet af mig, performet 
af den norske samtids dansere Chollada Pinitduang.



Skulpturer, deres funktion, form og identitet i installatorisk- sceni-
ske sammenhænge. 
Min interesse for form, er deres omskiftelighed,  deres igen-kaldelse 
af historie, følelser, minder, situationer, styrker, svaghed, materialitet 
og tid. 

Jeg udgår for tiden fra Inger Christens citat, der omhandler form i 
tid, funktion, historie och materialitet. Det er en fascinerende defi-
nition af form og den skaber en universel tidløs og abstract relativt 
forståelse, samt  fornemmelse af form som eksistens og  identitet. 
Den skaber også en slags formløshed i former, da en form ikke ses 
som værende statisk. 

Denne tanke refererer til De formelle procedure, der er en metode, 
som forsøger at løsrive kunstværket fra det skabende subjekt. 

INGER CHRISTENSEN

“Formerne eksisterer i forvejen i verden. Et træ eksisterer i sin træ 
skikkelse, og derfor kan også mit liv, eller min families liv kunne 
antage denne skikkelse, men på den måde ikke som en sammenlign-
ing, snarere, som en form, der er den samme. Og som kunne være 
en digtform. Og her skal former ikke betragtes som statiske, men 
som fortløbende processer, der indimellem tydeliggøres.”1

2. Andersen Nexø, Tue, Vækstprincipper systemernes betydning i Inger Christensens Alfabet, passage 
30, 1998. 



  INTRODUKTION 



Mit masterprojekt er et 2 delt projekt, med to udstillinger, der om-
handler kuratoriske processer med objekter som eksistenser, kroppe 
og materialer i bestemte rum, på bestemte lokationer i samarbejde 
med natur arkitektur og sociale strukturer. 

Jeg kalder den kuratoriske metode Det kuratoriske tvangssystem.

Det har været interessant for mig at tænker over materialer, menne-
sker, regler, hierarkier og funktioner i forhold til hinanden og i en 
sameksistens af; strukturer, meninger og tilfældige og ikke tilfældige 
placeringer og mix. 
Hvordan et materiale synes eksklusivt og æstetisk velfungerende 
på trods af en bestemt æstetik, og hvordan et materiale bliver til et 
objekt, der synes som et subjekt og en identitet, på grund af forskel-
lige faktorer, jeg ikke umiddelbart kan argumenterer for, da det er 
individuelt, men jeg kan prøve at fornemme en forklaring.

Det har været vigtigt for mig, at kunne redegøre for, hvorfor objek-
terne i installationen er placeret som de er, da jeg ikke ser struktur 
som værende et tilfældigt fænomen uden konsekvenser, følelser og 
refleksioner, hverken i et udstillingsrum, samfundet eller naturen. 
Der er en korrelation mellem alle variabler i systemet, men ikke 
nødvendigvis afhængig eller årsag til hinandens eksistens eller 
konsekvens. 

 Mit ønske er at kategorisere og finde sandheder i kategoriseringerne 
af materialer, der synes frie og foranderlige, men alligevel underlagt 
en materiel eksistens og konsekvens-sammenhæng via. form, farve, 
historie, samfund, kemi, natur, arkitektur, filosofi, geografi, geopoli-
tik, kontrollerede tilfældigheder i sammenhænge. At et objekt ikke 
kan læses som værende bare et objekt, men det er sammenviklet ind 
i både humanistiske sociologiske filosofiske tanker og ind i naturvi-
denskabelige metoder, faktorer og konsekvenser. 
Med sandheder mener jeg ikke ultimativer eller svar, men at kunne 
argumenterer for noget umiddelbart ud fra en individuel fornem-
melse i en situation og sammenhæng. 
fornemmelse i en situation og sammenhæng. 



(...)Diffraction, understood using quantum physics, is not just a 
matter of interference, but of entanglement, an ethico-onto-epis-
temological matter. (...) It underlines the fact that knowing is a 
direct material engagement, a cutting together-apart, where cuts 
do violence but also open up and rework the agential conditions of 
possibility. There is not this knowing from distance. Instead of there 
being a separation of subject and object, there is an entanglement of 
subject and object which is called the phenomenon1(...) 

Men det har samtidig været ekstremt svært for mig, at finde et argu-
mentations system for denne redegørelse af placering, netop fordi 
det udgår fra noget umiddelbart fornemmet, der ikke er sket endnu. 
Argumentationen fornemmes, når udstillingen er installeret og i 
processen at installerer, samt i processen at skabe og vælge objekter 
og sammenhængene de skal eksisterer i. 

Min argumentation og fornemmelse af rigtig og forkert placering i 
udstillingsrummet er baseret på en subjektiv og personlig kom-
munikation med objekterne, da de alle er skabt af mig, der er et 
produkt af min tid, fortid, kultur, sindsstemning, geopolitik, geolo-
gisk placering m.fl. og jeg opfinder til og med også det kuratoriske 
systemet for dem, objekterne. Men denne personlige skabende 
subjekt infiltrering, vil jeg gerne væk fra gennem andre metoder og 
disse kategoriseringer. 

Citatet af Cecilia Germain kan ses  i sammenhæng med og overføres 
til objekterne som eksistenser i Det kuratoriske tvangssystem. 

Jag tänker att mycket av det som genom tid och erfarenhet har blivit 
min egen kroppsliga identitet ofta handlar om kunskapen om att 
min egen och andras kroppar tillfälligt kan förändras och därigen-
om få nya roller, nya begränsningar och möjligheter, nye tillfälliga 
positioner i sociala strukturer2. 

3. New Materialism, interviews and cartographies, Rick Dolphijn and Iris Van der Tuin,Chapter 3, 
Interview with Karen Barad, side 48.
4. Kroppsfunktion, en antologi, redaktör Frida Sandström,  s. 26 citat af Cecilia Germain, Structure 
Skin.



Jeg har prøvet mig frem via. objekternes materielle eksistens. 
Jeg stillede spørgsmålene; 
Hvis objektet er en mix af forskellige materialer, har den så mindre 
eller mere værdig i systemet og hvilken rolle spiller dette objekts 
æstetik, hvad betyder æstetik i denne sammenhæng? Hvis mixet 
af materialer er mindre tiltalende eller mindre æstetiske eller af 
mindre værdi i forhold til deres samtid og min lærde forståelse af 
værdi, kan de så synes som værende af mere værdig udelukkende 
på grund af, at de er et mix? 

Uanset, er hvert argument og regel,  i den kuratoriske udstillings 
process,  lavet udfra et samarbejde mellem praksis, teori, fornem-
melse og fantasi og ikke udelukkende personlige æstetiske valg. 
Så længe den kuratoriske placering er gjort ud fra argumenterede 
overvejelser, er den godtaget, for nu. 

Jeg ønsker at arbejde videre med argumentationsmodellerne, så Det 
Kuratoriske Tvangssystem kan ende med en fri, men konstrueret 
model, med under-modeller, der kan passe ind i forskellige situa-
tioner og sammenhæng. For at skabe dette, må jeg prøve systemet i 
flere sammenhæng både tankemæssigt og i praksis.  

Når man arbjeder med andre kunstners værker i en kuraterings 
process, har hver enkelt kunster sin egen ide om sit kunstobjekts 
eksistensgrundlag, identitet og placering i udstillingssammenhæn-
gen. Kunstnernes egen idé kan være en udfordring for de kura-
toriske systemer og regler; da et værk bestående af flere samhørige 
objekter, bestående af flere forskellige materialer af en vis æstetisk 
og materielle-historisk karakter, kan udfordre og endda ødelægge 
ideen om Det Kuratoriske Tvangssystem. 



Hvordan kommer mine kuratoriske process væk fra min egen 
dominans selvom jeg har en bevidsthed om, at min logik er under-
lagt de samme struktur og omstændigheder som objekterne i min 
kuratoriske sammenhæng.? Hvordan kan andres værker passe ind 
i det kuratoriske tvangssystem? Og hvordan bliver denne metode 
praktiseret? 
Er disse spørgsmål selv-besvarende og et faktum i sig selv? Er det 
ikke  logisk at alt, der eksisterer eksisterer? Hvis det er, hvorfor find-
es opdelinger og hierarkier da? 

Til denne undren har jeg ikke et konkret svar. 

Og jeg betvivler nogle gange nødvendigheden af det jeg laver, imens 
jeg tænker over begrebet at reproducere sin samtid. Jeg tror at man 
er nødt til at gå alle trappe trinnene, for at finde frem til noget 
spændende og nytænkende og skabende, derfor er det at repro-
ducerer sin samtid vigtigt i forhold til at forstå og reflektere og ikke 
udelukkende se det, som er givet og fremlagt.
 Reproduktion er en del af metoden for fremdrift af refleksion og 
skabelse og en umulighed at undgå, for du er selv din samtid. 

Jeg ønsker ikke at arbejde parallelt med en allerede eksisterende 
realitet eller struktur, men derimod prøve at skabe min egen logik 
omkring Det Tvangs Kuratoriske System ud fra de argumentations 
parameter jeg har sat: Praksis, teori, fornemmelse og fantasi. 
Disse parameter er fastlagte, da jeg ikke ved alt om alt. Jeg ved bare 
hvad jeg ved, fornemmer, føler, sanser, tænker ,læser, hører, oplever 
og fantaserer mig til. 
Hvis jeg har en bevidsthed over mine referencer igennem tid, kan 
jeg da frigøre Det kuratoriske tvangssystem? 







Jeg har afprøvet metoderne i 2 udstillings sammenhæng:

I am thinking that i might be an object, der er en kurateret grup-
peudstilling med 10 andre kunstnere, udvalgt af mig, som arbejder 
med objekter som eksistenser i en new-materialistisk sammenhæng, 
hvor de implicerer og samarbejder med elementer af naturens 
processer, materialer i naturlig og syntetisk form, følelser, økono-
misk værdi hierarki og filosofiske menneske-tænkte ideologier og 
antagelser.
 Kunstnerne var udvalgt på baggrund af et kendskab til deres kunst-
neriske praksis, men ikke med ét specifikt værk. 
Denne udstilling vil jeg vise billeder af, hvor den er forsøgt opbygget 
under det Det kuratoriske tvangssystem.
A part of the garden er min master udstilling på Galleri Mejan.
Det er en selv-kurateret soloudstilling, der tager udgangspunkt i en 
undersøgelse af objekter som eksistenser i en påtvunget sammen-
hæng. 
Det faktum at alting er en del af noget andet, at intet eksisterer 
ensomt fysisk, at være ensom er en psykisk tilstand. 
Jeg har benyttet mig af Det kuratoriske tvangssystem i denne udstill-
ing, da jeg ikke arbejder med individuelle titler på hvert enkelt værk, 
men med en overordnet process titel, nemlig a part of the garden. 

Til hvert enkelt objekt-gruppe og til hver udstilling udformes et 
objekt poem, der skaber en stemning omkring dem som gruppe 
og individ i et fælles narrativ og udstillings sammenhæng.  Dette 
Object poem er til publikum.



  THE PICNIC 



En performativ happening i installationen a part of the garden. 
Jeg har inviteret nogle samtidskunstner venner til en picnic i instal-
lationen, hvor vi diskuterer haven, livet, politik, new materialism, 
Det tvangs kuratoriske system. 

Metoden for performancen er; Kontrolleret improvisation, derfor 
kan jeg kun sætte rammerne, men ikke kontrollerer udkommet. I 
dette tilfælde er tidsfasen 60 min.

 Kontrolleret Improvisation i en tidsfase. Tidsfasen af bestemt af 
omstændighederne; arkitekturen i rummet eller naturen. 
Improvisationen er kontrolleret, da den kun eksisterer i samarbejdet 
mellem kroppen 
og objektets muligheder og begrænsninger som fysiske former sam-
men og hver for  sig. Men det koreografiske slutresultat af perfor-
mancen, har intet bestemt facit. 

De medvirkende er andre samtidskunstnere, jeg har mødt igennem 
mine uddannelsesophold i Skandinavien. Hovedsageligt kunstnere 
fra gruppen Intime Female matters, der er en gruppe af kvinde-
lige kunstnere. Jeg tænker, vi skal diskuterer a part of the garden 
og dets eksistenser i forhold til nogle af tankerne bag Det Tvangs 
Kuratoriske System, der i teorien kunne omhandle alle under og på  
jordens form. 

Jeg ønskede at inviterer unge samtidskunstnere ind i The Picnic, 
da eksaminationen kommer til at bestå af en ældre generation af 
samtidskunstnere. Denne beslutning syntes spændende i tanke, 
form og sprog.

Denne performance inviterer menneskeformer ind i en object sam-
menhæng, et object fællesskab. Er vi ikke ofte i et andet fællesskab  
end vores eget? Vi sameksisterer med flere objekter og former end 
menneskelige former.



Dokumentation af The Picnic:
https://www.youtube.com/watch?v=gwHA1rrXcC0



  
  METODE

Dette afsnit viser dele af min process og metode. Udvalgte  emner, 
former, farver, citater, holdninger, meninger og teorier jeg støder på 
i min process, som alle i større og mindre grad påvirker min ideeud-
vikling og kunsteriske udviklingsprocess. 



Under min process forsøger jeg kontant at koble den teoretiske 
process, ofte selvvalgte og selv sammensatte-teoretisk tanker og 
refleksioner, sammen med den praktiske kunsteriske process. 
De komplimenterer hinanden og skaber en bedre forståelse for 
hinandens udgangspunkt. 

Denne forståelse er udelukkende personlig, og jeg kan ikke garant-
ere for, at teoretikeren eller materialet oprindeligt mente det, jeg får 
ud af dem, hver i sær i min sammensmeltning. 

(...) Vil ligne noget andet. Ikke mere ligne sig selv. varierer så til-
fældigt. Divergerer i spring. Fluktuerer diffust. Modulerer, nuancer-
er på måder der selv moduleres, nuanceres undervejs. På må og få. 
forsøgsvis. Søger en form. Former en form, der former en form. Går 
videre end det. Fastholder fiktionen. Søger et ikke-liv, der ikke er 
død. Spiller en rolle. er ikke til at kende. Går op i sin rolle og udeluk-
ker tomheden. Forholder sig frit til det fremmede, fjendtlige ved at 
være fremmed for sig selv. Har det i sig. Refererer til det fjendtlige, 
udenforstående ved at stå inde for det. Indebære. Indforstå.(...)1

Alle planter eksisterer i haven på baggrund af hinanden og er sam-
mensat i en specifik sameksistens, der er mere kemiske end æstetisk 
og ud fra en viden omkring bestemte leveregler. Nogle planter dør 
i sameksistensen på grund af hinandens eksistensgrundlag, andre 
planter booster hinandens eksistensgrundlag og bliver hinandens 
overlevelse.
Objekterne eksisterer i udstillingen på baggrund af en materiel sam-
mensætning og en specifik sameksistens med hinanden, ud fra en 
forestilling omkring bestemte leveregler. Objekterne eksisterer også 
ud fra en jordens grundvilkår 2for eksistens. 
Dette grundvilkår eksisterer igen som en form, jordens form. 

5.  Christensen, Inger, Det, 1.udgave af original, Gyldendal, København 1969, s. 10
6. jordens form er fast, og jeg er her på jorden. hvilken fysisk situation stiller det mig i. 
Kemiske forhold i temperatur,jordens substans, radioaktivitet, havets og strømmenes strømninger og 
retninger, atmosfæren, solens stråling, månen osv.



MISE EN ABYME 
Er en selvrefererende metode, der eksisterer i min udstilling a part 
of the garden og i den botaniske og hverdagslige haves eksistentielle 
udgangspunkt.

Aller materialer og typer af tekstiler indgår i forskellige objekter og 
collager. De refererer til hinandens eksistens i forskellige formater, 
former og funktioner, der skaber en effekt, som igen  refererer til 
Det kuratoriske tvangssystem; med tilfældige positioner i sociale 
strukturer, og igen til De formelle procedure, hvor objektet refererer 
til sin og andres materialitet i forskellige systemer og fællesskaber, 
og ikke til det kunstneriske skabende subjekt alene. 
De tekstile materialer er købt i en vis mængde og sat sammen på 
tværs af former og i sammenhæng med andre farver og materialer. 
Når mængden af materiale er slut, ophører referencen i andre ob-
jekter og en ny reference begynder igennem et nyt materiale, farve 
eller form. Denne erkendelse af materialet som en fast mængde,  
der referer til et liv før det kunstneriske subjekt, er som når Inger 
Christensen taler om De Formelle procedure, der også introduceres 
i citat af hende i introduktionen:

“Formerne eksisterer i forvejen i verden. Et træ eksisterer i sin træ 
skikkelse, og derfor kan også mit liv, eller min families liv kunne 
antage denne skikkelse, men på den måde ikke som en sammenlign-
ing, snarere, som en form, der er den samme. Og som kunne være 
en digtform. Og her skal former ikke betragtes som statiske, men 
som fortløbende processer, der indimellem tydeliggøres.”

(...) Hvis vi med med sproget skal udtrykke det før-sproglige, og 
især hvis vi - hvad enten det sker i videnskaben eller udenfor - skal 
lade universet komme til orde.” (...)1

7.Vækstprincipper af Tue Andersen Nexø,(1998),systemernes betydning i Inger Christensens Alfabet.
 



DE FORMELLE PROCEDURE 
Er en tankegange, hvor verden selv skal kunne tale udenom og 
uafhængigt af det lyriske skabende subjekt. 
Denne ambition; at løsrive objekterne fra mig som kunstnerisk 
subject, er vigtigt, men det lader sig kun gøre gennem at have en 
arbejdsmetode at læne sig op ad i hvert projekt.
Værket bliver da indviklet i sin metode og ikke alene i sit skabende 
subjekt. Det er dermed vigtigt at metoden er delt ind i lige meget 
udenforstående teori, personlige erfaringer og tilfældighed inden for 
en konstrueret-ramme. 

AGENTIAL REALISM 
Af Karen Barad og hendes inspirationskilde Donna Haraway er en 
anden metode, jeg har fundet inspiration i som et metodisk udgang-
spunkt; 
Et værk kan ikke kan stå alene i sin eksistens og i sit konceptuelle 
udgangspunkt. Det kan ikke have et endegyldigt svar, for metoder, 
tanker, refleksioner, teori, praksis, video og fantasi er viklet ind i 
mange forskellige genre, grene af teori, filosofi, sociologi, historie, 
samfund, hierarki, tid og mange flere aspekter.
Et svar kan rykke sig og omforme sig gennem tid, og må vurderes/ 
re-vurderes ud fra sit da-/nu-værende ståsted. 
For at skabe en meningsfuld og mere sandfærdig fremdrift af ens 
egne undersøgelser og fortolkninger af emner, må man være åben 
over for sammensmeltningen af forskellige faktorer fra forskellige 
synspunkter og forskellige fag.
   Jeg prøver at holde en åben praksis, der inkluserer tekst, perfor-
mance, objekt, skulptur, filosofi, politik, geografi, litteratur, naturvi-
denskab, sociologi med flere. 
Jeg er samtidig i en stærk erkendelse af, at jeg ikke ved alt om alt, 
og ikke kan vide alt om alt, men må sammensætte mine opfattelser, 
indenfor et emne eller et projekt, så jeg kan skabe noget og ikke 
forsvinde i ren forvirring.
Hvis man kombinerer en egen overbevisning med en åben erkend-
else og forvirring, i sin process og kunsteriske praksis, fornæmmer 
jeg, at man både kan skabe færdige udstillingsresultater og spørg-
smål til videre undersøgelse. 



DET KURATORISKE TVANGSSYSTEM 
Er en metode, jeg selv har opfundet ,og som jeg vil forsætte at 
arbejde med efter endt mastereksamen. Jeg ser potentiale i det som 
et større filosofisk og praktisk projekt, sammen med udviklingen af 
andre kuratoriske systemer, der skal udformes og undersøges, så det 
igen også kan blive løsladt fra sit kunstneriske skabende subjekt. 

Det kuratoriske tvangssystem skal kunne benyttes i forskellige 
sammenhæng og under forskellige udstillings emner, der udgår 
fra forskellige  synspunkter, regler og beslutninger. Det kuratoriske 
tvangssystem er lige nu , en erkendelses og bevidstheds gørende 
metode, der tager stillings til tvang og eksistens. 
Jeg ønsker at videreudvikle det mere og kategoriserer det yderligere. 

Det er en metode, der udgår fra at alt, der eksisterer, eksisterer. 
Identiteters eksistensgrundlag er påvirket af deres historiske-, fysis-
ke-, kulturelle-, geo-politiske- og etniske sammenhæng. 
Jeg kategoriserer ikke denne påvirkning som hverken god eller 
dårlig, men som en tvang og en tilstand man som identitet og form 
ikke har haft kontrol over. 

Det er vigtigt at mit første kuratoriske system udgår fra en praktisk 
reproduktion af mine oplevelser af verdens materielle-identitets 
system-opdeling, for efterfølgende at kunne blive i stand til at forstår 
det bedre og derefter ændre noget ved det.

Det kuratoriske tvangssystem opdeler værkerne i rummet ud fra 
deres materielle baggrund , form- og farvemæssige udtryk. 
Alle objekter i udstilling indgår og udgår fra en sammenhæng i 
helheden og fra sit eget materiale udgangspunkt. 



Manuel DeLanda.
(…)“All entities synthesized historically are individual entities: 
individual plants and animals; individual species and ecosystems; 
individual means simply singular or unique, that is not a particular 
member of general category , but a unique entity that may compose 
larger individual entities through relation of part-to whole.” (...)1

Metoden tager udgangspunkt i at alt, der eksisterer er skabt ud fra 
tilfældige positioner i sociale-/ natur- strukturer. 

Vi er alle skabt som tilfældige positioner i sociale strukturer.  
I en sammenhæng, en historie,  kultur, form, farve, etnicitet, politisk 
og geopolitisk nutid og datid. 
Vi er en form og en repræsentant for vores tilhørssted. Vores 
muligheder er begrænset af disse tilfældigheder, vores muligheder 
eksisterer på baggrund af disse tilfældigheder. 
 
Objekterne er tvangs placeret ind i en sammenhæng. De eksister-
er i de fællesskaber, de sættes i på baggrund af deres form, farve, 
størrelse, struktur, materiale, udstråling, nutidige og datidige -i det 
personlige og fælles narrativ.

Baggrunden, for at dette kuratoriske system skal kunne fungerer, er 
en praktisk undersøgelse af alle materialer i udstillingens historiske, 
æstetiske baggrund og skabelsesprocess, samt samtids-status i det 
hierarkiske økonomiske værdi system. 

Derfor op-deler jeg hvert enkelt materiale, i sin færdige form ex. 
keramik(Der er en del af finkornede, uorganiske, ikke-metalliske 
masser, bearbejdet og til slut brændt, således at partiklerne i massen 
sintrer sammen2) i en tabeloversigt, hvori man kan gennemskue 
materialernes historie og derefter udfører samtids kuratering af 
materialerne i udstillingens sammenhængen. Denne tabel er endnu  
ikke færdigudviklet og prøvet. 

8. New Materialism, interviews and cartographies, Rick Dolphijn and Iris Van der Tuin,Chapter 2, 
Interview with Manuel DeLanda, side 40.
9. http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Kemi/Keramisk_industri-_Glas,_mør-
tel,_gips_mv./keramik





  PROJEKTBESKRIVELSE I



a part of the garden er en udstilling, hvor jeg ikke arbejder med 
individuelle titler på hvert enkelt værk, men med en overordnet 
process titel. Alle objekter er skabt i serien a part of the garden.  
De eksisterer og installers ikke nødvendigvis samtidigt. 

Deres sameksisten er afhængig af de arkitektoniske omgivelser, rum 
og kuratoriske sammenhæng. Derfor er a part of the garden aldrig 
visuelt ens i alle udstillings sammenhæng, men altid en del af serien 
af objekter og eksistenser. Projektet tager udgangspunkt i en un-
dersøgelse af objekter, som eksistenser i en påtvunget sammenhæng. 
Det, at alting er en del af noget andet og at intet eksisterer ensomt 
fysisk, at være ensom er en psykisk tilstand. 

Objekterne i installationen er en del af et rum, en historie, har en 
sammenhæng og en baggrund. De er lavet af et materiale, har en 
form og en farve. 
Alle disse fysiske aspekter af dem selv, har de ikke haft kontrol over. 
De er formet ind i en allerede eksisterende virkelighed. 

Jordens form er fast, 
og jeg er her på jorden. 
hvilken fysisk situation stiller det mig i. 

Haven er som udgangspunkt et kurateret og struktureret fællesskab 
af mange organismer.
De eksisterer eller går til grunde på baggrund af deres sameksistens i 
haven og deres geografiske omstændigheder. De genkendes på deres 
fysiske tilstedeværelse.

Jeg har benyttet mig af Det kuratoriske tvangssystem, der er et 
system, der udgår fra at alt, der eksisterer, det eksisterer, men at 
identiteters eksistensgrundlag er påvirket af deres kategorisering og 
sammenhæng; historisk, fysisk, kulturelt, geografisk, natur, arkitek-
tonisk. Kategoriseringens påvirkning er hverken god eller dårlig, 
men en tvang og en tilstand man som identitet og form ikke har haft 
kontrol over. 



For me it’s interesting that we live on earth with so many elements 
and how grass can be more natural than polyester stuffing. And by 
being natural, then belonging more to the planet earth, when the 
fact is, we all live here together. 

De formelle procedure, er en arbejdsmetode skabt af forfatteren 
Inger Christensen,som jeg inspireres af i min process. Den forsøger 
at løsrive objekterne fra det skabende subjekt. Altså give objekterne 
en egen uafhængig eksistens, før de blev den nuværende udstillings-
form;

“Formerne eksisterer i forvejen i verden. Et træ eksisterer i sin træ 
skikkelse, og derfor kan også mit liv, eller min families liv kunne 
antage denne skikkelse, men på den måde ikke som en sammenlign-
ing, snarere, som en form, der er den samme. Og som kunne være 
en digtform. Og her skal former ikke betragtes som statiske, men 
som fortløbende processer, der indimellem tydeliggøres.”

Aller materialer og typer af tekstiler indgår i forskellige objekter 
og collager i installationen. De tekstile materialer er købt i en hvis 
mængde og sat sammen på tværs af former og i sammenhæng 
med andre farver og materialer. Når mængden  af materiale er slut, 
ophører referencen og en ny reference begynder igennem et nyt 
materiale, farve eller form. Det samme gælder for de keramiske 
glaserede objekter. 
Objekterne refererer til hinandens eksistens i forskellige formater, 
former og funktioner. 

Vi er alle født ind i en samtid, en fysisk tilstand vi ikke har haft 
kontrol over. vi er tvangs født ind i en kulturel, kropslig, visuelle kul-
tur og historie. Det er ikke sikkert at din indre tilstand føler sig i fæl-
lesskab med det ydre objektiviserede fællesskab, skabt af tilfældige 
positioner i sociale strukturer.

Alle disse elementer har ikke nødvendigvis en direkte indflydelse på 
objekternes velvær eller velbefindende, hvis alle betingelser opfyldes, 
så disse elementer og livsbetingelser ikke bliver en begrænsning.





  PROJEKTBESKRIVELSE II



Udstillingen tager udgangspunkt i en lyst til at udforske skulptur 
objekter og krops objekter som eksistenser både i tanke, form og 
påtvunget sammenhæng.
Spørgsmålet omkring, hvordan man absorberer og konkretiserer og 
systematiserer og snakker om reglerne for sin eksistens som objekt, 
krop og materiale i en påtvunget sammenhæng; af samfund, kultur-
er, geografi, politik, normer, atomer, kemi og hormoner. 
At alting er en del af noget andet, at intet eksisterer ensomt fysisk, at 
være ensom er en psykisk tilstand.  

Udstillingsrummet bliver udformet af en masse objekter, former og 
farve, fysiske bevægelser, der sammmen skaber et både fælles og 
individuelt narrativt. 
Objekterne er en del af et rum, historie og kulturel sammenhæng. 
De er lavet af et materiale og har en form og farve. 
Alle disse fysiske aspekter af dem selv, har de ikke haft kontrol over. 
De er formet ind i en allerede eksisterende virkelighed og sammen-
hæng. 
Det er ikke sikkert at deres indre tilstand føler sig i fællesskab med 
deres ydre fysiske tilstand skabt af tilfældige positioner i sociale 
strukturer. 

Haven er som udgangspunkt et kurateret og struktureret fællesskab 
af mange plantearter, afhængigt af hvor i verden haven befinder sig. 
Alle planter og eksistenser i haven har et grundlag for deres eksis-
tens, en historie, baggrund og geografisk oprindelse, sat inde i en 
samtidig kulturel geo politisk sammenhæng. 
Alle disse elementer har ikke nødvendigvis en direkte indflydelse på 
plantens velvær eller velbefindende, hvis alle betingelser opfyldes og 
dermed ikke bliver en begrænsning. 



  OBJECT POEM 



HAVEN OG DEN KONTROLLEREDE FRIHED

a part of the garden a part of a system 
everything that exists exists 

Find din egen rytme i rytmen. 
Haven er et fristed. 
Du tager derhen i din fritid.
Du organiserer og kuraterer. 
Du skaber det mest harmoniske udtryk for dig selv.
Et personligt fristed med arrangement, ambition, vilje og kærlighed. 
Et sted du kan være i fred og være sammen med andre. 
Nogle planter, ting og dyr, dør i processen og organiseringen. 
Livets simpleste konsekvenser finder du livsbekræftende. 
Du er i kontrol. 
Men nogle ting kan ikke kontrolleres.
Det er en kontrolleret frihed. 
Du ikke kan forudse.
Om viden og held. 
Om enerigiske balancer.
Former der eksisterede i forvejen, 
som du genkender 
eller ikke kender. 
Denne uforudsigelige, men vejledte process.
Det er hvad det hele handler om. 
Denne tro på frihed under kontrol. 
Viden om processen er kontrol.
Viden om ikke at kunne vide alt om processen,er frihed. 





MATERIALER  I TABEL

Ler Tekstiler Glasur

Træ Kobbertråd Voks

Magnet Tekst Lim

Akrylmaling Fysiskebevægelser Bomuldssnor

Ris Lyder Polyesterstuffing

Papir Tørrede planter Tråd
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