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”Udenfor‐hjem”	

	



	
Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og 
udbytterigt ophold for mig på mange planer. Også overraskende og det har sat nye 
perspektiver i gang i mit kunstneriske arbejde.   
 
Jeg har fotograferet vinduer i byer som Berlin, København, Århus, Prag, Firenze, Dublin 
og Rom og har en meget stor samling af billeder. Jeg har vandret disse byer tynde med 
mit kamera og forsøgt at indfange stemninger og skildre det urbane liv i både den nye og 
ældre arkitektur, med fokus på vinduerne. Jeg søgte opholdet i Athen for der at vandre og 
fotografere vinduer i byen. Alle disse fotos skal bruges til et udstillingsprojekt der 
tematiserer det at ude eller hjemme, dette at være fremmed i en by, at se ind i private rum 
fremmede steder gennem vinduer. 
 
At vandre i Athen og fotografere var noget jeg skulle vænne mig til. Jeg har været mange 
steder i byen. Fra det mest lusede til de fine kvarterer med de dyre butikker. Og i Plaka 
med Akropolis som skiller sig ud fra resten af byen. Mine fotos er nu på print og de 
hænger i mit værksted og de står som et vidnesbyrd om en hektisk, beskidt by med en 
noget speciel byplanlægning eller mangel på samme. Men hvad der først fremstod for mig 
som kaotisk, forvandlede sig under mine vandringer til en form for charme og det er helt 
tydeligt for mig at det bedste var at jeg overgav mig. Overgav mig til at være der hvor jeg 
var. Jeg forsøgte at droppe mine mentale forestillinger om skønhed og æstetik og trafik. 
Og jeg begyndte at vandre rundt i en by hvis befolkning på mange måder ”er i knæ”. Der 
var mange stemninger. Nogle som mismod og mange udtryk for at livet under krisen er  
hårdt og fyldt med uvished. Og stemninger af stædighed og vilje og en hverdag der gik 
videre i en by hvor man dagligt tjekker ”strjekeprognosen” på samme måde som 
vejrudsigten. 
 
Jeg arbejder med forskellige perspektiver på vinduet. Med det intime og det anonyme.Det 
at vi har vinduer ind til vores private hjem og hvordan dette på en og samme gang kan 
opfattes som åbent og lukket tematiserer jeg som fænomen. Vi kan med gardiner rulle helt 
ned eller vi kan bogstavelig talt åbne vinduerne ud mod verden. Jeg stiller spørgsmålet: 
kan man være hjemme i sig selv uanset hvor man er ? Vinduet ses som metafor for 
overgangen ml. privat og offentligt. Overgang mellem kendt og fremmed. Eller det at være 
i sin egen by eller i en fremmed by. Hvilke historier fortælles der, hvilke fantasier sættes i 
gang om livet. De små nuancer der udgør forskelle og fortæller historier om mennesker og 
kultur. Jeg er optaget af begrebet ”hjem” og bruger vinduet som billede på et begreb der er 
universelt og som alle har et forhold til.  
 
Vinduerne er der i det uendelige. Som udtryk for den mangfoldighed af liv der er i en 
storby. De viser levet liv. Og de viser hvor forskellige vilkår mennesker har. Som del af mit 
udstillingsprojekt bliver de også til udsagn med en egen æstetik der ligger udover vinduet 
som ”brugsgenstand”. Det bliver et univers fyldt med farver og linjer og dybder. 
 
 
Jeg fotograferede vinduer i de forladte bygninger hvor kunstnere på trods og i modgang 
alligevel fik Athens Biennale og udstillingen  ”Remap” op og stå. Og der var liv og kunst 
der viser hvad unge kunstnere i Athen er optaget af. Jeg så på livet gennem alle 
vinduerne. Jeg har vandret og bevæget mig imellem og rundt og set byen fra mit 



vinduesperspektiv. I Athen blev jeg meget optaget af det tomme og det anonyme ved 
vinduerne. Fordi der er så mange tomme forfaldne bygninger blev det lidt et tema i sig 
selv. De blev et billede på en laden stå til. Tomme bygninger med ituslåede vinduer, eller 
vinduer ind til tomme rum, var ligesom en ophævelse af den grænse som vinduet markerer 
og som ellers har optaget mig. Jeg har set på hvordan folk vælger gardiner i store 
boligkomplekser i Berlin og hvordan det tit er muligt at spore hvordan det gøres på 
bestemte måder. De samme gennemsigtige gardiner men med variationer i mønster, 
sådan at hver lejlighed har sit eget mønster og på den måde markerer et valg. Nærmest 
som et gardinikon. De tomme bygninger i nogle af Athens bydele vidner mere om en laden 
stå til, ikke et valg. Når de tomme bygninger blev anvendt til udstillingsformål, var det 
endnu en ophævelse af en privathed der havde været. Og som der stadig var spor af. Der 
var tapeter, der vidnede om, om man bafandt sig i et børneværelse eller en spisestue. 
Efterladte lamper og badeværelser med badekar som på en eller anden måde fremstod 
mere private og mere intime, når de blev brugt som udstillingsrum. Og ikke til deres 
oprindelige formål.  
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Det har været en stor gave at være i Athen. Jeg vælger her at vise et lille udvalg af mine 
fotos og et enkelt maleri. Og er dermed bevidst om at mit perspektiv er et bestemt og 
anlægger en bestemt tone. Jeg er fortsat i en kunstnerisk proces og arbejder på min 
udstilling der skal vise både maleri og foto. Det billedmateriale jeg har med hjem er meget 
omfattende og der er stof til flere projekter og jeg ser mange veje det kan tage. Der er en 
mængde materiale og det kunne være interessant at lave en udstilling delukkende med 
fotos. At vise den i Athen ser jeg som en oplagt mulighed. Jeg håber at kunne vende 
tilbage på et tidspunkt 
 
At bo på instituttet har været en luksus, jeg fik arbejdsro og tiden til fordybelse, som er af 
helt uvurderlig betydning og det er jeg meget taknemmelig for. Alle har været hjælpsomme 
og imødekommende. Jeg tænker med begejstring på mine vandreture og på alle 
kontrasterne. Og på den fantastiske mulighed det er at få lov at være den der ”bare” kigger 
uden at være en del af og på den måde måske kan se det “andet“ udenfor sammenhæng. 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
	
	


