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A DREAM OF FLOWERLAND 2018 - 2019
ATRIUM DEN LEVENDE KRUKKE - EN DEL AF 13 KVINDELIGE KERAMIKERES FABULERING OVER BLOMSTERK-
RUKKEN I DAG.

I 2018-2019 Udstillede jeg den keramiske installation - a dream of Flowerland ved Danmarks Keramikmuseum CLAY. 
Det var en del af en gruppe udstilling med 13 kvindelige keramikere som hver især gav deres eksperimenterende bud 
på hvordan blomsterkrukken kan se ud i dag.

Da jeg arbejder med den stedsspecifikke keramiske installation forsøgte jeg dels at gå i dialog med stedet, dels at 
arbejde med udstillingsrummets spatialitet, skala og retning. Det var en udfordring ved et museum, der er objekt-
baseret og har en mere traditionel form for præsentation af objekter på piedestaler - værket i sig selv uden reference 
og dialoge med udstillingssalens rumlige fortælling - en udfordring der viste sig at være for stor. 

I det følgende gengiver jeg teksten fra udstillingskataloget som Direktør for Museet Anette Lindbøgh Karlsen oplæg til 
katalogtekst samt præsenterer via fotos proces og resultat. 

VÆRKFORTEGNELSE
Keramisk hvidglaseret beton og uglaseret beton, 42 plader à 30 x 30 x 1 cm 
Og blomster-knaphoveder installeret i museets underjordiske udstillingsrum som en omvendt port, 
samt 14 plader à 30 x 30 x 2 cm og blomster-knaphoveder udlagt i Clays skulpturhave.

Figur; Jeg fik tilladelse til at få fire udvalgte krukker taget ud af deres glasmontre i den permanente udstilling så jeg 
kunne tage 360 graders -50 fotos af hver af dem. Fotos denne side og modsatte Anja Bache. 

”Da jeg var barn holdt jeg af at samle forskellige blomster og lægge dem i pres i aviser, som jeg lagde ind i bøger.
Saften fra blomsterne blev optaget i avisen og tilbage havde jeg en todimensionel blomst, som et billede på naturen.
Og således kunne jeg mindes blomstens rigdom i detaljen. Det er også dét, jeg nu gør i beton og keramisk glaseret 
beton ,”

fortæller Anja Bache, der med sin installation ’A Dream of Flowerland’ stiller spørgsmålstegn ved blomsterdekoration-
er på plantekrukkertilbage fra starten af 1900-tallet ved at undersøge om de med moderne it-teknologi kan udfoldes 
og gå i dialog med CLAYs arkitektoniske omgivelser.





Med stor beundring for Effie Hegermann-Lindencrones porcelænskrukker i skønvirkestil fra Bing & Grøndahl i museets Skatkammer
samt interessen for museets arkitektoniske rammer – træskærerarbejdet i Grimmerhus’ hovedbygning, har jeg undersøgt,
hvad der sker, når hun slipper dekorationerne på fire udvalgte krukker fri.  Hun har bearbejdet dekorationerne med 3D fotoskan, com-
putermanipulering
og 3D print, hvorved hun skubber til vores forventninger til keramisk materialitet, farve, tekstur og stoflighed.
Efterfølgende er blomsterne blevet udfoldet i et arkitektonisk snit – både som en omvendt indgangsport til det underjordiske udstillings-
rum
i glaseret keramisk beton og i græsplænen i Skulpturparken ovenover.

”I min optik er blomster indbegrebet af frihed, når de står i naturen. De er så smukke, når de står i en krukke, men de når aldrig det bom-
bardement
af sanseindtryk, de giver, når de er i naturen. Her er jeg en del af dem og dén frihed, de repræsenterer. Det kan måske virke banalt,
men det er dén frihedsfølelse, jeg har arbejdet med. Og i min ubændige længsel efter frihed forsøger jeg at sætte blomsterdekorationerne
fri via digitale genkendelser, både i museumsrummet og udenfor i parken.”

Tekst; Anette Lindbøgh Karlsen oplæg til katalogtekst.

Bliver blomsterne frisat i denne proces, eller stivnes de blot i et nyt fixpunkt, som billede på den frihed der aldrig opnås?

Fotos forrige side; Udsnit af indgangsportal i hovedindgangen til museet. Foto Anja. Samt opstalt af museum, hvor jeg viser hvordan jeg 
tager denne port og vender den på hovedet, svarende til at udstillingsrummet er under jorden. Den fungerer da som en omvendt port til 
udstillingen “DEn levende krukke”.

Fotos denne side; En af krukkerne er udfoldet fra en recap-model til et fladt sort hvidt foto i 3D studiemax, som senere i Photoshop blev 
gjort klar til en reliefvirkning. 












