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Jeg søger om et arbejdslegat eller -stipendium for 
at kunne realisere de projekter jeg skal lave i 2018. 
Et legat vil samtidigt tillade mig at udvikle min 
praksis på dens egne præmisser.

I 2017 har jeg lavet udstillingen Hibernation på 
Tranen, jeg har skabt nye værker til LISTE i Basel 
og deltaget i en række gruppeudstillinger. Jeg 
har  været på to residencies og taget initiativ til et 
længere undervisningsforløb på Grundskolen om 
fremtidige kunst-økologier på Kunstakademiet 
i København (2017–2018). Jeg har åbnet kunst 
platformen Primer i biotekfirmaet Aquaporin A/S 
sammen med Diakron og været med til at realisere 
3 udstillinger i den kontekst: Self Passage, Dead 
Reckoning og Synthetics. Yderligere kan nævnes  
en artikel om mit arbejde som netop er udgivet  
i Art Review s “Future Great” Issue, denne måned.  
I 2018 er jeg blevet inviteret til at udstille på  
Kunstmuseum Bonn, som led i at jeg er nomineret 
til Dorothea Von Stetten Art Award. 

Jeg oplever et generativt feedback loop mellem  
min individuelle kunst praksis og mit arbejde 
med “institutionen” Primer i kollektivet Diakron. 
Sammen skaber de tænknings- og handlemæssig 
“plads” i forhold til at manøvrere forskellige typer 
af subjektivitet og projekter. Arbejdet med Diakron 
og Primer giver rum til at genforhandle nogle  
af de kulturelle konventioner jeg bærer med mig  
i min individuelle værk- og installations praksis.  
Fx. begreberne værk, kontekst, kritik og ift. at 
gentænke formater og tidsligheder. Samtidig er  
min individuelle praksis en kontinuerlig udvikling  
af et relativt idiosynkratisk sprog og formelt 
program, som jeg oplever skaber en tænknings- 
mæssig og processuel plasticitet som er generativ 
og nødvendig. Dette oplever jeg er vigtigt i forhold 
til Primer og i forhold til de kulturelle konventioner 
et bioteknologisk startup firma såsom Aquaporin 
opererer under. Spørgsmålet om hvad kunstnerisk 
praksis tilbyder (og hvordan den medierer) et  
site eller samfundet i bred forstand, er centralt  
i både mit kollektive og mere personlige arbejde. 
Det kan fx. være analyse af de ‘unknown knowns’  
som er operative i en given kontekst (identificeret  
kva. kunstnerens teoretisk-praktiske ballast); eller 
en form for tænkning som eksplicit baserer sig  
på kategoriseringers porøsitet og elasticitet.

Jeg er begyndt at arbejde med tematikkerne 
filtrering, grænser og hygiejne til udstillingen på 
Kunstmuseum Bonn og som en slags forarbejde til 
Primers program i 2019. Begreberne åbner i mine 
øjne op for et generativt kompleks af associationer 
relateret til både samtiden, Primer og kunstnerisk 
praksis. Tematikkerne handler således ikke kun 
om grænsedragning inden for (syntetisk) biologi, 
eller filtrering som teknologi, men også om en 
mere  abstrakt organisering af samfundet og de 
 normative kategoriseringer vi lever i og med.  
I Bonn vil jeg skabe en totalinstallation, hvor en 
 række gennemgående værk-formater fra min 
 praksis sammenflettes på nye måder i en mere 

 udvidet form. Mit arbejde handler i høj grad 
 allerede om sammenblandinger, betydnings-
forskydning og associativ logik – ofte med ideen 
om et natur- kultur kontinuum som grundlæggende 
præmis. Dette fokus ønsker jeg at udforske og 
udvikle i en mere konsekvent retning, både ind-
holdsmæssigt og gennem udstillingens opbygning: 
et  skulpturelt  miljø hvor værker er forbundet 
tematisk,  morfologisk og fysisk. Dette fordrer 
spørgsmålet om hvordan man egentlig skaber 
semantisk  afgrænsning, hvilket også er et spørgmål 
om  filtrering af information, eller om tankens 
hygiene. Hvad er i/relevant? Processuelt er arbejdet 
med udstillingen en forhandling af en paranoid- 
kritisk metode. Udstillingen vil være en slags 
videre udvikling af værker jeg skabte til udstillingen 
Hibernation på Tranen – den vil bl.a. samtænkte  
nye parabol skulpturer som store varme-lamper  
i loftet; funktionelle modeller af en “Kleroterion”  
(en slags fysisk tilfældigheds algoritme fra 
det athenske bystyre i oldtidens Grækenland); 
 transportkasser fundet som vraggods på stranden, 
installeret som vitriner med store bunker salt  
og vand fra Rhinen; samt bioteknologiske filtre 
(som Aquaporin producerer) til at rense vandet  
fra Rhinen, kasserne imellem. Transporten af  
molekyler, beslutningsprocesser og semiotisk 
betydning er her tænkt som et centralt motiv.

I 2018 vil vi videreudvikle arbejdet med Primer. 
Dette vil ske både i kraft af en række nye  udstillinger 
(Michala Paludan, Nanna Abell, Bjarke Kure, 
Kristine Kemp, m.m.) samt gennem nye aktiviteter 
og organisatorisk initiativ. I 2017 har vi bl.a. startet 
et netværk for organisatorisk udvikling. Netværket 
består af en række danske og internationale fagfolk 
fra både billedkunst og konsulentverdenen samt 
ledende profiler fra Aquaporin. Netværket baserer 
sig på regelmæssige møder, hvor vi søger at styrke 
sprog, identifikations-værktøjer og strategier 
omkring de relationer vi har sat i gang på fabrikken 
– med henblik på en mere udviklet og strategisk 
integration, fagligheder og kontekster imellem. 
Med udgangspunkt i vores løbende erfaringer 
med  Primer søger netværket at være et sted hvor 
prototyper på nye typer af kunstneriske institutioner 
i bred forstand kan blive skabt. Udover dette starter 
vi i år et projekt om ‘Water Scarcity’ i samarbejde 
med Ben Vickers fra Serpentine Galleries og har 
desuden dialog med en række andre  internationale 
aktører og institutioner. Vi håber også at få 
 mulighed for at styrke både vores overordnede og 
specialiserede tematiske tænkning og forskning.

Jeg føler der er sket meget med mit arbejde det 
sidste år, i forhold til at udvikle og konsolidere dets 
genstandsfelt, formelle sprog og metode. Samtidig 
har jeg oplevet en resonans udefra på netop det 
som jeg selv synes er kernen i dette arbejde. Det 
føles derfor essentielt at jeg får arbejdet igennem  
i de kommende år. Mit arbejde er høj grad betinget 
af støtte fra Statens Kunstfond. Jeg håber derfor  
i kan se potentialet i at støtte det.


