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Kære Venner ! 
 

Jeg har denne gang, direkte lade mig inspirer af nogle af de Installations ideskitser, jeg havde udformet til 
udstillingsprojektet 2015 her i Jogja til udstillingsstedet Kersan Art Studio. 
 

Min underbevidsthed stoppede op, ved dette billede med ordene Hope-Despair. Modsætninger som sort/ 
hvid, liv/ død, Kultur/Natur, er energier jeg altid har arbejder med i mit kunstneriske udtryk. I disse ’Trump 
Tider’ er det vigtigt at vi ser den Global Verden i øjnene, tænker alternativt og i fælleskab løser nogle af de 
Globale væsentlige problemer.  
 

 
 
’Tiden er ved at løbe fra os’. Denne sætning fik mig til at hænge krukkerne Upside Down, Symbolsk hælder 
krukkerne tiden ud. Denne symbolik visualiseres med viserene fra et ur. Selve urværket bliver skjult under 
det sprækkende ler. Sekundviserne der er i konstant bevægelse, antyder at tiden rinder ud.  



 
 
Hvis jeg valgte at hænge krukkerne med bunden i vejret, lige henover krakkelerede tallerkner uden 
noget på, ville det antyde, at den sidste dråbe livgivende væske er løbe ud og ned i den spækkede 
ler. - Med lidt ris på tallerknerne symboliser det mangel på føde. – Ved at placere ur-viserne lige 
under krukkerne, får det os til at tænke ’Er tiden ved at løbe fra os’ 
 
 
Global Hope – Global Despair 
 
Efter et par dage med skitser og orddropping – Clock Ticking – Watch Up – Last Drop – Upside 
Down samt sætninger som ’Tiden er ved at rinde ud’. Dette er og har altid været et Globalt 
problem. Titlen på min Installation bliver derfor Global Hope - Global Despair også selv om håb og 
fortvivlelse, mere er en personlig tilstand.- Fortvivlelsen er blevet Global. 
 
I stedet for en firkantet rektangel der er visuelt var tilpasset udstillingsrummet, vælger jeg nu at 
lave en cirkulær Installation, den Globale verden, der er ved at udtørre for resurser. Tallet 12 
symbolisere de 12 mdr. og de12 stjernetegn.  
 
Lercirklen der får en diameter på 700 cm presser rummet. Det tvinger beskueren til at være 
opmærksom på cirklen og på den måde giver Installationen et ekstra tryk og dimension til rummet. 
 
 

 
 
Bambuscirklen er utrolig levende, leddeløs og fleksibel   
 
For at få bambuscirklen til at svæve, benyttede jeg 3 mm wirer til ophængningen. Som det tydeligt 
ses på fotoerne, var det ikke så lige til, at få den noget leddeløse bambuscirkel op og hænge efter 
at have samlet den. Jeg havde satset på, at der var fire personer på hver sin stige. Men det var 
svært at finde stiger der var lange nok. Bambusmændene havde i stedet et system med snore, så 
de kunne holde cirklen oppe i højden mens wirerne blev fastgjorte, så det lykkedes at få cirklen op 
og hænge.  
 
 



 

 
 

Reggaemusikker har skabt en soundloop til Installationen. 
 

Den unge teknikker vendte sig mod mig, for at høre, hvad vi kunne gøre ved soundloopen han sammen med 
Black havde skabt. Langsomt fik jeg ham til at forstå, hvad det var jeg søgte efter. Black var helt i sin egen 
verden, så jeg forstod at han ikke rigtig ville være med på denne transformation, af hans rytmiske sound.  
Jeg kunne fornemme at han var stået af. Han holdt sig det han var bedst til, nemlig reggae rytmer. Sound 
uden rytme var ikke hans speciale. Jeg var velkommen til at benytte og transformere hans lydunivers indtil 
mit univers. Hvis jeg var tilfreds, var han også tilfreds. I næsten 2 timer arbejdede den unge teknikker, der 
var helt selvlært og jeg sammen, for at  skabe et lydunivers med Black’s toner og få rytmer.  
 

 
 

Vil du læse og se flere fotos fra mit ophold som Artist in Residency , så gå ind på min Blog hvor den findes 
både på Dansk og Engelsk / Skriv  BvHHS.BlogSpot.com  
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