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Projektbeskrivelse 

Transiency er en omfattede soloinstallation til CCA, Andratx, Mallorca 

som er en international anerkendt kunsthal og den største kunsthal for 

samtidskunst på Mallorca. Udstillingen finder sted i Kunsthal 2, som har 

over 670 kvadratmeter vægplads. og er nu sat til at åbne d.3.7.2021 og 

forløbe til 3.10.2021.Ud over en flerstrenget billedside( 110 del værker )  

består projektet også af et hjernebølgefrekvensbåret interaktivt lys og 

lydværk, og et kunstteleskop placeret på en offenttig udkigspost.

Digital og printet Formidling

Der skal søges om visning på andre udstillingsteder efter udstillingen på 

CCA og gerne både i Norden og rundt omkring i verden. Der bliver skabt 

både digital hjemmeside med billeder, tekster og video og et katalog 

med støtte fra Ny Carlsberg Fondet er undervejs som skal sendes ud til 

relevante institutioner og curatorer og vigtige personer. 

Kataloget rummer perspektiveringer af Rachel Valinsky (bl.a Art in 

America, Art-Agenda, Artforum, Frieze), af dr. phil. Else Marie Bukdahl 

og af kunsthistoriker Peter S. Meyer, og et introducerende interview ved 

kunstkritikeren Lisbeth Bonde.

Transiency selve projektet er ved at blive samles som en form for

open play med uddrag af det enorme fotografiske materiale, som jeg har 

taget bl.a på rejsen i Mallorcas magiske landskaber på alle tider af døgnet  

Transiency selve projektet er ved at blive samles som en form 

for open play med uddrag af det enorme fotografiske materiale, som jeg 

har taget bl.a på rejsen i Mallorcas magiske landskaber på alle tider af 

døgnet og projektets titler stammer fra den rejsendes forestillinger om de 

andre, de fremmede der ses på rejsen. Billederne er orkestreret som en 

symfoni, som interaggerer med de rum, de udstilles i og består af flere 

typer billeder., så der finder en forandring sted i selve billedeforløbene. 

Nogle billeder er keramisk print på glas og vil opleves som lag på lag af 

reflekser, andre er printet som fotografier og nogle ”røntgen-agtige ” er 

printet på spejl, som en slags reflektive eftertanke billeder. Endelig er der 

lysfotografier taget i bevægelse om natten og printet på papir.  

Positiver og negativer, glas, spejle og papir er traditionelt forbundet med 

fotografiets fremkaldelsesproces. Billedforløbene i udstillingsrummene 

udvikler sig og forandres undervejs. Snart må beskueren tæt på og snart 

længere væk. Snart må han/hun stå på tæer og bukke sig for at få 

motiverne i øjesyn.

De traditionelle rammer for billeddannelser er blevet sprængt igen og igen 

igennem det sidste århundrede. Det gælder også mine værker, der er en 

form for fragmenter (delværker) således, at det egentlige værk opstår i 
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spillet mellem fragmenterne og mellemrummene.

Kunst er en form for komprimeret betydning, hvori man ofte søger en sublim 
eller transcendental oplevelse.

I udstillingens sidste rum kan publikum transcendere udstillingens værker 

ved at lade deres hjernebølgefrekvenser via headsæt fremkalde forskellige 

farve forløb i et lysobjekt som står på gulvet og ligeledes igangsætte 

forskellige lydforløb rundt omkring på udstillingen, alt efter 

koncentrationsniveau. Værket ender altså i en form for totalkomposition af 

rummene, men vil kunne ombrydes til andre rum.

Musealle rum / offentlige rum

Udstillingens sidste lysværksrum korresponderer med kunstteleskopdelen på 

en udkigspost i bjergområdet Formentor ca. 100 km derfra. Dette bjerg er 

også et yndet sted at tage Selfie snapshots. Det publikum, som vælger at 

kigge i det perlemorsfarvede kunstteleskop, vil se ud på bjerglandskabet og 

på himlen over havets horisontlinie og samtidig se vores video med små 

mirakler i form af regnbuer der bevæger sig forbi tæt på og planeter og ufoer 

der svæver forbi i det sublime landskab. Beskueren vil blive syns- og lydguidet 

til en sublim og transcendental naturoplevelse og måske få en nærmest 

psykedelisk fornemmelse af at være en del af Verdensaltet. Det er et stort, 

ambitiøst og sammenfattende udstillingsprojekt.

Lydsiden til den interaktive lysværksdele og til kunst-teleskopet er skabt i 

samarbejde med musikeren og komponisten Kæv Gliemann, mens 

optagelserne til lydsiden i et samarbejde med Niels Larsen.  Videoen er 

sammenklippet med klipper Jeanette Schou.

Andre medvirkende:

Curator Jackie Herbst fra CCA,Andratx er ved at søge om tilladelser til 

opstilling af kunst-teleskopet på bjerget Mirador Es Colomer, Formentor, 

Og vi har fået et mundtlig ok fra Mallorca’s regering. 

DTU samarbejde

Siden juni 2020 har jeg haft Sebastian Mc Aleer Elkær, en 

ingeniørstuderende fra DTU, tilknyttet projektet. Teknikken til teleskopet 

som nu er på plads og vi er igang med at udvikle det interaktive lysværk og 

selve teleskophylsteret.

ISCP International Studio and Curatorial Program, I New York 

Jeg var på ISCP i New York, da coronaen ramte og har aftaler om 

personlige kuratormøder med b.la New Museum, MOMA mf. når jeg 

vender tilbage for at færdiggøre opholdet i foråret 22.

Der undervises stadig i gymnasieskolen og på Universitet i tidligere 

projekter, så mon ikke også dette Transiency finder vej både i 

kunsthistorisk kontekst og formidlingsmæssigt videre ud i kulturen?
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2 Opslag fra kataloget i proces. 
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Glimt af proces fra Statens Værksteder marts 2021. og  Model over  CCAs kunsthall2. 674m2 
væg plads. 


