
Årets udstilling 2022

uTRO

Skabt i Guds billede?
Der står i Bibelen at vi er skabt 
i Guds billede, men er det ikke 
også omvendt, at vi former Gud 
efter vort billede, efter det vi øn-
sker at se, det vi ønsker at opnå?
2022, Nørrebro

Svævende 
grene / HÅB
Fra mit hemmelige sted 
hvor jeg søgte lindring og 
ro efter skilsmissen. Som 
en åbenbaring hang de 
bare der, en masse grene, 
der ser ud til at svæve, 
umuligt, håbløst.
1999, Vestskoven Glostrup

Guds nærhed 
Guds fravær
En leg med geometri 
og spejling, jeg under-
søger, korsskæring, 
det himmelske og det 
jordiske, vandret / 
lodret. Abstraktion og 
distance, ro og udsyn.
Projekt 1996, 
Vestvolden Rødovre

Vingerne
En visualisering af min 
bedstefars oplevelse 
af at have mødt en 
engel. Det fortæller 
nok mere om mig 
end om selve hans 
oplevelse. 
1992, Göteborg

Kirkeprojekt
Jeg leder efter det guddommelige i nærheden af de ”hellige 
rum”, men renset for de klassiske distraherende religiøse 
symboler. 
Projekt 1996 - 1998, Grundtvigs Kirken og Skt. Knuds Kirke

JEG ER
”Gud” svarer på spørgsmål :D
Jeg troede ikke mine egne øjne, jeg 
var selv optaget af Guds udsagn, 
”Jeg er den jeg er” og pludselig 
fandt jeg denne lille etiket udenfor 
bagtrappen i gården.
1996, Nørrebro - foto 2022

Mørk Kristus/ 
Dark Christ
Når helheden brydes, 
når overblikket afløses af 
tunnelsyn. Så forsvinder 
klarsynet og erstattes af 
det mørke eller det for-
vrængede spejl (jf. Prikket 
Jesus). Når så det ”oply-
sende” bevidst begrænses 
bliver det til ondskab. 
2017, Nørrebro

Spejl oplevelsen VIDEO
Jeg er omkring 5-6 år gammel, det er 
nat, jeg står foran spejlet, i gangen, 
i mine forældres hus. Kikker intenst 
mig selv ind i øjnene, det svimler for 
mig. Jeg oplever at jeg er i mørket, 
svæver, der er hverken ubehageligt 
eller skræmmende, jeg er der bare.

Entré [erkendelser]

Arbejdsværelse [fortid]

Årets udstilling er afslutningen på en udstillingsrække jeg påbegyndte i 2017.
Hjemmeudstillingerne har været en måde for mig at færdiggøre og tydelig-
gøre en kunstnerisk og eksistentiel proces. Værkerne er blevet et spejl på 
noget dybt inde i mig, som jeg har haft mulighed for at gå i dialog med. 
Udstillingen har nok været den sværste udstilling for mig at lave, fordi den 
ripper op i min fortid, min familie baggrund og min historie.



Prikket Jesus/ 
Dotted Christ
Tidligere troede jeg billedet 
blev opløst, idag kan jeg 
se at transformationen går 
begge veje.
2010, Nørrebro

Evigheden /fugl Fønix
Det Guddommelige eller 
hvad man nu kalder det, må 
være udenfor eller udover 
lyset, for at det skal forstås i 
vor videnskabelige verden.
Selvfølgelig bliver svaret 
usynligt, og måske er det 
derfor at livet leves lige nu, i 
nuet, da alt andet ikke giver 
nogen mening i lyset.
2021, Nørrebro

Transformation/ 
kødets forvandling
Kødets opstandelse, et udsagn der 
altid har undret mig.
2022, Amager/Nørrebro

Skabelse
Det første lys, det voksende 
eller spirende liv. 
2016, Amager

Malstrøm, angst, afmagt
Frygten for det ukendte og uvisse, 
fornemmelsen af at blive suget 
ned mod sin vilje.
2022, Amager

Optisk engel
Man kunne jo tro at det her var et 
”syn” eller en ”vision” og så er det 
to lyskilder der mødes i optikken, 
solen og dennes reflektion, hvorfor 
skulle samme fænomen ikke kunne 
opstå i selve øjet :)
2018, Frederiksberg Have

Gang / Køkken [begyndelsen & enden]

Stuen [transformationer]

DER GÅR 2 SPOR IGENNEM MIT LIV: det ene er de historier jeg har fået fortalt, det andet er det jeg har oplevet. Jeg er gennem 
hele mit liv blevet præget af den kristne tro og kultur, på godt og ondt og har samtidig haft nogle oplevelser, specielt af manife-
steret visuel art, der er gået helt sine egne veje. Det er denne visuelle del der ligger til grund for denne udstilling, der afslutter den 
hjemmeudstillingsrække jeg begyndte på i 2017.

MIN UTROSKAB gik først op for mig den dag vi lagde låget på min mors kiste og jeg stod mellem hendes ønsker og det jeg var 
blevet til. Selvom jeg altid er gået mine egne veje følte jeg alligevel en form for utroskab over for det jeg havde forladt og det jeg i 
dag er kommet frem til. 

I DAG ER TRO NOK NÆRMERE EN FORM FOR LEVEREGLER, FX DISSE 3 SÆTNINGER 
ORDLØS Troen er ordløs, den har ikke grund til at manifestere sig i nedskrevne love og regler, jf. rigtigt og forkert, den er, en 
egen indre fornemmelse.
GENNEM KÆRLIGHED Troen manifesterer sig gennem kærligheden, der er ingen vej udenom, hvis ikke det der bliver sagt og 
gjort kommer af kærlighed, da har det ikke nogen gyldighed.
LIVET LEVES HER OG NU det er i nuet, i øjeblikket at livet leves, hvad der kom før og vil komme efter betyder mindre end NU.


