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Trine Struwe & Axel Burendahl (billedkunst) 

Under vores ophold på det danske institut i Athen arbejdede vi på en duo udstilling på det 
kunstnerdrevne udstillingssted Ergo Collective i Kato Petralona i Athen. Opholdet har givet os tid 
og ro til at fordybe os, eksperimentere og lave fejl, hvilket har været udviklende for begge vores 
respektive praksisser samt afgørende for vores fælles projekt. Vores arbejde har bestået af både 
research og produktion. 

Baggrunden for opholdet i Athen var en interesse i ”erindringspaladset”, en kendt mnemonisk 
teknik, der siden år 500 f.v.t har været anvendt til at organisere hukommelsesindtryk. Projektet 
”I miss you very much” tager udgangspunkt i denne ide om at forankre fortællinger og minder i 
materiale (fra arkitektur til objekter). Fra oldtidens Grækenland til jæger-samler samfund i 
Skandinavien huskede man igennem ting – objekter man fæstnede historier til. I en skriftløs eller 
skrift-fattig kultur er hukommelse særligt vigtig og grundlæggende for at overlevere viden på alle 
niveaver. I den ekstremt skrift-, billed- og informationsmættede kultur vi lever i idag, ændres vores 
behov for og brug af hukommelse. 

I processen med at udvikle værkerne og udstillingskonceptet har vi arbejdet med hvordan 
hukommelse bliver indlejret i, udløst af og/eller forskudt i materiale. Minder overføres, ikke kun 
igennem sprog, men også igennem bevægelse og den materielle kultur vi omgiver os med - hvordan 
vi går, står, taler, synger, smækker med dørene og holder fast om ting. 

Vi har samarbejdet med lokale værksteder, herunder et keramik værksted, en møbelpolstrer og 
et træ værksted om produktionen af værkerne. At arbejde praktisk på denne måde har været en 
frugtbar indgang til byens liv og vi har skabt mange meningsfulde relationer, både professionelle og 
private, i den tid vi har været i Athen - ikke mindst med de af DIA’s stipendiater som vi har været 
så heldige at have tilbragt vores ophold sammen med. Derudover har opholdet givet os mulighed 
for at udvikle et fælles, materielt sprog og en serie af fælles arbejder, hvilket ellers ikke havde været 
muligt.  

Tusind tak for opholdet og den støtte DIA har været under hele processen! 

De bedste hilsner, 
Trine Struwe & Axel Burendahl 



Billedmateriale fra research og produktion  



I miss you very much (Installation, Ergo Collective) 



I miss you very much (Installation, Ergo Collective) 



Soft Openings (2021)
Porcelain casts of handles 



Soft Openings (2021)
Porcelain casts of handles, chewing gum 



Nap (2021)
Textiles woven by four weavers, each instructed to weave a textile based on the memory of the house that they grew up in



I miss you very much (2021)
Texts written in collaboration with a neural network, trained to write content, based on what it learned after process-
ing eight million webpages of human-written text



Buddy (2021)
Crocheted chiengora (yarn spun from dog hair)


