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Til Sofia Anna Naur

FORORD
(Papir og citron)

Finns Samling (observationer) og Drawings to the dead er titlen på denne lille
bog som forener to projekter skabt i umiddelbart forlængelse af hinanden omkring årsskiftet 2011. Ditte Vilstrup Holms tekst kredser om to vidt forskellige greb der spænder de to udstillinger ud i et modsætningens lys. Det er en
rummelighed jeg hylder til trods for det smertelige tab af et barnebarn som
afsæt for indholdet i Drawings to the dead i galleri North. De to udstillinger
handler nemlig begge om tegningens væsen - afsætning af linier, form, struktur
og spor af proces. I det meget private rum, i hjemmet i Kronprinsessegade er
tegningerne til Finns Samling blevet til og senere ophængt i de samme stuer
der til daglig er rammen om mit (vores) arbejde og dagligdag. I galleri North i
Nørregade er det private og personlige indhold så og sige medbragt og installeret, de to udstillinger får dermed en fælles nærhed der indkredser tegningens
sårbarhed og mulig bærer af det personlige og reflekterende i et beskrivende
intuitivt univers. Det første og det sidste rum.
I forbindelse med publikationen og de to udstillinger en særlig tak til Antonio Wohlert, Bjørn Pierri Enevoldsen, Rasmus Eckardt, Ditte Vilstrup Holm og
Mikala Naur for deres indestående hjælp og tålmodighed.
Også en stor tak for økonomisk håndsrækning fra Grosserer L.F. Foghts Fond.
Og de 3 - William, Salina og Rose.

Finn Naur Petersen
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Aquarium | blyant, tusch, akvarel. 25 x 35 cm.

Finns
samling
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Lemon Basket | tusch, lak, akvarel og gouache. 53 x 37 cm.

Mecca Sketch | blyant, tusch og akvarel. 38 x 28 cm.

6

7

Arabia | tusch og blyant. 35 x 45 cm.

8

9

Favorit Cake | blyant, lak, acryl og gouache. 44 x 34 cm.

Dead (Possibly) | tusch, akvarel og oliekridt. 45 x 34 cm.

Ice Cover | gouache, lak og tusch. 31 x 24 cm.

10

Skin | tusch og akvarel. 14 x 34 cm.

12

13

2 Room Apartment | blyant, oliekridt og akvarel. 24 x 32 cm.

14

15

Climb A Moutain | gouache og lak. 49 x 61 cm.

William | blyant og gouache. 6 x 8 cm.

Sculptur : Tattoo on a Back Sitting on the Beachs | gouache, blyant, oliekridt, acryl, lak og tusch. 53 x 38 cm.

Boy | tusch, lak, akvarel og blyant. 31 x 24 cm.

16

17

Biggest, Tallest Tree | blyant, lak, gouache og akvarel. 20 x 35 cm.

18

19

Two Vases | tusch, gouache og lak. 23 x 31 cm.

20

21

In Love (forever) | blyant, akvarel og tusch. 45 x 35 cm.

22

23

The Zoo Teaparty | blyant, gouache

og tusch. 45 x 35 cm.

24

25

Believe in Ghosts | lak, tusch, akvarel og oliekridt. 20 x 40 cm.

Fruit | lak, tusch og akvarel. 24 x 38 cm.

4 Fruits one Alive | akvarel, lak og tusch. 25 x 37 cm.

Best Chair in the World | tusch, blyant, lak og akvarel. 23 x 35 cm.

My Father | tusch og akvarel. 32 x 24 cm.

Afganistan | blyant og akvarel. 33 x 16 cm.
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Woman with Basket | gouache, akvarel og lak. 35 x 21 cm.
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Favoritte Cake 2 | akvarel, tusch og blyant. 24 x 30 cm.
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16 Ways to squeeze a Lemon, lak, blyant og gouache. 45 x 35 cm.

Lemon on a Table | tusch og akvarel. 35 x 21 cm.

Seksten måder
at klemme en citron
Ditte Vilstrup Holm

Der er en vis frustration forbundet med at skrive et kunstværk ind i en kunsthistorisk ramme. Teksten kommer let til at savne fylde, varme og alle de præcise
sensibiliteter, som er indlejret i værket, og kun sanses i dets nærvær. I hvert
fald hvis man skriver om værker af den slags, som Finn Naur Petersen skaber,
hvor den sanselige dimension – i sin øjeblikkelighed og momentane karakter – er
så stærk, at den oppebærer værkets stemme.
Lettere bliver det ikke, når man skal binde to udstillinger sammen, som potentielt trækker i to forskellige retninger, men alligevel har sine bindingspunkter, fordi de tidsligt ligger i samme periode, dvs. inden for et halvt års tid,
og gentager visse elementer i forskellige variationer, primært citroner.
Samtidig er de to udstillinger Finns samling (observationer) (9. oktober-17.
december 2010) og Drawings to the Dead (15. – 29. januar 2011) som nat og dag:
som sprudlende mangfoldighed over for nedtonet enkelhed og som eksperimenterende legefuldhed over for sørgmodig skønhed. Ja, næsten som liv over for død.
Ind imellem ligger en smertefuld privat erfaring, som Finn diskret skriver ind
i Drawings to the Dead gennem en dedikation til sit barnebarn Sofia Naur, der
kun nåede at leve otte uger. Er det væsentligt for forståelsen af værket, kan
man spørge, og måske er det ikke. Men det presser sig på for mig, fordi det gør
det næsten umuligt at bibeholde den tone, jeg anlagde for et halvt år siden i
pressemeddelelsen til den første udstilling, hvor spontanitet og kunstnerisk
liv stod i højsædet.
Dermed stiller det mig også overfor et valg i forhold til en ny samlende tekst
om de to udstillinger. Skal jeg revidere mit syn på den første udstilling og
smide den gamle tekst ud. Eller skal jeg lade den stå, som den var, som et udtryk for de tanker, som Finns samling (observationer) gav ophav til hos mig på
det tidspunkt, og blot tilføje et nyt lag, som det historiske perspektiv og den
efterfølgende udstilling skaber?
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Valget er næsten givet på forhånd, når det handler om at respondere på Finn

Den første udstilling skaber rammen for, hvordan kunstværket kan forstås, siger

Naur Petersens arbejder, for selv om han typisk lader sine værker forsvinde,

han; men man kan trække teorien videre end det, for i dag er kunstværket intimt

når udstillingen er slut, så får de af samme grund lov til at stå tilbage i

vævet sammen med dets stedsspecifikke præsentation. Finn Naur Petersen har fulgt

erindringen præcis, sådan som de var. Så derfor følger nu den tekst, jeg skrev

dette spor konsekvent i sin hidtidige produktion og fortsætter med det i denne

om Finns samling, da den blev lanceret i oktober 2010.

udstilling=kunstværk.

Finns Samling (observationer)

For i virkeligheden er det udstillingen som helhed snarere end de enkelte teg-

Finns samling (observationer) er en udstilling af 120 tegninger. Men det er mere

ninger, der udgør kunstværket. Det er nemlig mere end en udstilling af 120

end det. Det er også en udstilling af et hjem, et arbejdssted, ja faktisk, af et

tegninger. Det er et helhedsværk af hjem, arbejdssted og produktion. Det er

arbejdsliv. Tre spor folder sig ud fra Finns samling (observationer): Det første

arbejde og liv smeltet sammen til en helhed og præsenteret for publikum i sine

handler om intuitionen, den kunstneriske proces og skabelsen. Den er tydeligst

intrikate sammenvævninger: samspillet mellem tegningerne og de rum de udstilles

i tegningernes intime ryk fra streg til koncept, fra koncept til konstruktion,

i, og som også har dannet rammerne for deres skabelse.

fra observation til observation.
Som udstilling=kunstværk peger Finns samling på en nutidig samfundstrend: GrænDet næste spor handler om udstillingen som kunstværk. For hvad udgør værket her?

serne mellem arbejdsliv og privatliv flyder sammen; vi lever vores arbejde;

Når man åbner sit hjem og sin arbejdsplads som udstillingssted for sit ”ar-

vi arbejder hvor som helst; vi er vores arbejde. Vi skal investere følelser,

bejde”, er der så en grænse mellem værk og ramme? Det tredje samler de to andre

fantasi og liv i vores produktivitet, ja, vi skal alle performe som en kunst-

spor i forestillinger om kunstnerens privatliv: hvad er det, vi som publikum

ner i arbejdslivet. Tegningerne på udstillingen er skabt her i hjemmet, ved

leder efter i et kunstværk? Og hvad åbenbarer sig for os i den smeltedigel af

arbejdsbordet, lige rundt om hjørnet fra køkkenet og soveværelset, lige midt i

tegninger, udstilling, hjem og arbejdsplads, som Finns samling udgør?

kunstnerens liv. Og det er ikke helt til at skelne værk og liv fra hinanden.

Intuition og observation

Kunst og liv

I Finns samling vidner tegningerne om intuitionens dans i den kunstneriske pro-

Den hjemlige scene såvel som tegningerne leger med vores tilbøjelighed til at

ces. De er udtryk og redskab for intuitionens synteser; en tanke leder til en

ville afkode kunstnerens privatliv, ja, hans private jeg, i hans værker. Vi får

figur, som leder til en ny tanke, og sådan føres vi vidt omkring, fra det helt

ikke bare adgang til kunstnerens ideer og forestillinger gennem tegningerne,

nære og intime til det storpolitiske og besværlige, fra det lette og humoristi-

men også til hans hjem, hans privatsfære. Tænker du anderledes om et værk, når

ske til det historiske og tunge.

du betragter det dér, hvor kunstneren har skabt det? Eller når du betragter det
dér, hvor kunstneren sover om natten?

Den franske filosof Henri Bergson beskrev intuitionen som en bølge, der strømmer
igennem intellektet og opløser dets rationelle forståelsesrammer til et forfinet

Men udstillingen leger ikke bare med forestillinger om kunstnerens liv. Den

instinkt for livets delikate relationer. Vi analyserer og overvejer, strukture-

leger også med forestillingen om kunstnerens død. Finns samling ligger næsten

rer og organiserer, men i sidste ende er det de uforudsigelige synteser på tværs

dør om dør med Davids Samling. To lejligheder med kunstværker på udstilling, to

af livets materiale, som åbner op for noget nyt og endnu uforløst.

stuer forvandlet til rammer for kunst. Gør tegningerne hjemmet til et mausoleum,
eller giver hjemmet liv til tegningerne? Får vi adgang til kunstnerens levende

120 observationer: ”Afghanistan” hedder en tegning. ”Seksten måder at klemme en

liv, eller er dette først et publikums privilegium, når kunstneren er død?

citron” er titlen på en anden. En tredje tegning hedder ”Holberg”, en fjerde ”Min

Legen bliver dog aldrig alvor. Det er en flirt, et eksperiment, som fasthol-

fars ånd”. Der er alt fra solopgange og papegøjer til kager og bjørne der angri-

des i den kunstneriske performance, dér hvor kunsten skaber forestillingen om

ber. Vi er inde bag huden på kunstneren i den kunstneriske proces; dér hvor intui-

kunstnerens private jeg. Ikke dér hvor kunstnerens liv bogstaveligt fyldes i

tionen tager over og hiver kunstneren med i skabelsens egen performative energi.

kunsten. Her oplever vi et niveau, som etableres af det kunstneriske arbejde,
ikke noget under eller over. Det er gjort ene og alene af det liv, som skabes

Udstillingen som kunstværk

af kunstneriske observationer, af streger, tanker og intuitive forbindelser,

Hans Ulrich Obrist skriver i A Brief History of Curating, at den nyere tids

upræcist og uorganiseret, men desto mere fyldt med fantasiens forviklinger og

kunsthistorie måske snarere er udstillingens historie end kunstens historie.

den uovertrufne sansning, som kommer fra et liv levet i kunstens æstetiske dans.
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Drawings to the Dead

I Drawings to the Dead er pletterne derimod værkets afslutning; et aftryk efter

Fire måneder senere er stemningen en helt anden. Drawings to the Dead åbner på

den kunstneriske proces. Ikke længere startskud for udstillingen, men tegn på

udstillingsstedet North i indre København: tredje baggård og til venstre ned i

udstillingens afslutning.

kælderen. Et ujævnt gråmalet kvadratisk rum. Ingen vinduer. Ingen forstyrrende
elementer, og slet intet privat habengut. I hvert fald ikke på overfladen. Men

Seksten måder at klemme en citron

selv om det private ikke længere presser sig direkte på, så har det medført et

De 800 citroner blev kørt ind fra Grønttorvet. Forhandleren troede, at han le-

markant stemningsskift i forhold til Finns samling.

verede til en restaurant. Finn Naur Petersen lod ham forblive i troen. Var det
for brutalt at afsløre, at frugterne skulle fæstes til væggen og efterlades til

Det legefulde er mindsket i styrke, om end letheden stadig er intakt. Kompleksi-

deres skæbne?

tet og mangfoldighed har givet efter for enkelhed og en mere afdæmpet atmosfære.
Ikke længere 120 spor af fantasiens kolbøtter, men én enkel præcis installation

I fjorten dage skabte citronerne et lille stykke natur i Nørregade-kælderen.

af 800 citroner. 800 tegninger til den døde.

Fuglen kan bevidne det. Den lod citronerne agere citronlund, lod dem fylde luften med sin syrligsøde duft, lod dem skinne som sole på en sommerdag, men kun

Citronerne er sømmet op på udstillingslokalets vægge, omhyggeligt distribueret

for en kort stund. Sådan er det typisk i Finn Naur Petersens installationer.

ud over den tilgængelige vægplads, men uden et regelret mønster. Dertil en lille

De skabes og får liv for siden at opløses og forgå. Tegningerne falder ned fra

udstoppet fugl, som sidder på en lille gren ud fra den ene væg. Og et garnnøgle,

væggen som her i Drawings to the Dead. Er vi kommet til vejs ende, eller opstår

foldet 8 cm ud, øverst op i det ene hjørne på en lille hylde. Det er det hele.

der nyt liv fra denne død?

Hvis man ikke medregner processen fra citronernes friske gule farve ved udstil-

For mig forfulgte Drawings to the Dead et enkelt af de mange spor, som Finns

lingens åbning til den tiltagende modning efterfulgt af forrådnelsens grøn-

samling kastede ud halvandet år forinden. De 120 tegninger bliver et enkelt

hvide mug, der aflejrer sig som fugtpletter på væggen og gulvet, hvor citronerne

billede, tredimensionelt i fylde og styrke, som ikke længere forstyrres af tan-

også efterhånden falder ned, når sømmet ikke længere kan bære tyngden af deres

kens andre sidespring, men fastholder enkelheden af dens vanvittigt smukke og

kroppes falmede spændstighed.

absurde udtryk.

Tegning i et udvidet rum

Hvor Finns samling var et netværk af tanker på kryds og tværs, så er Drawings

Man har længe talt om maleri i et udvidet felt. Men egentlig er det alle de

to the Dead et ultrakort, men uendeligt dybt kontinuum mellem liv og død. Det

klassiske kunstarter, som har set sit formsprog eksploderet og eksperimenteret

er det første rum og det sidste rum. Det rum, der huser livet i sin skabelse og

ud til sine grænser i de seneste årtier.

i sin nedbrydelse. Det er både et øjeblik og en evighed, en citronlund og et

Drawings to the Dead hører umiddelbart

til kategorien installationskunst, men igennem titlen kobles den op på tegnin-

uendeligt univers. Det er alting og intet. Skrøbeligt og magtfuldt.

gen som udtryksform. De 800 citroner er ikke blot citroner, men 800 tegninger
til den døde.
Citroner har i kunstens historie været brugt som symboler på død, men her er
citronerne ikke blot ikoniske referencer til livets forfald: de er også i semiotisk forstand indeksikale aftryk, der aflægger spor af processen fra liv til
død. Citronerne tegner med deres safter på væggen, efterhånden som de mugner og
går i opløsning, for til sidst at falde til gulvet. De skaber spor efter liv,
men spor skabt af død og forfald.
I Finns samling var utilsigtede aftryk og pletter en integreret del af den
skabende proces. De var en katalysator for tankens nye ryk, for nye forestillinger, som satte tegne-processen i gang. Med kærlig hilsen til den surrealistiske automattegning, som ønskede at sætte tankerne fri fra over-jeget’s
censur, legede Finn Naur med spillet mellem kunstnerens liv og kunstens udtryk.
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FINN NAUR PETERSEN
f. 1954
Udstillinger/Exhibitions
2011
Drawings to the dead. Galleri North. Copenhagen.
2010
Finns Samling (Observationer), new drawings at home. Copenhagen.
Printmaking update, Kastrupgårdsamlingen and Sønderjyllands Kunstmuseum.
National Libery. Budapest, Hungary
Galeria Spokojna 13, Warszawa, Poland
Centrum Kutury 105, Koszalin, Poland
Muzeum Miejskie W Siamianowicach Slaakich, Poland
Muzeum Nadwislanskie, Kamienica Celejowska, Kazimierz Dolny, Poland
2009
Academies of Fine Arts of InnerMongolia
Akademia Sztuk Pieknych, Katowice, Poland
2008
101, drawings,

Gammelgaard, Copenhagen

Printmaking update - Vejle Kunstmuseum and Bornholms Kunstmuseum
2006
Graphic Art. Lam Lam Gallery, Xiamen, China
The Long Walk (out). Charlottenborg, Copenhagen
CODA, Apeldoorns Museum, Apeldorn

Holland

Stadtmuseum Borken, Borken, Germany
2005
Krig (War). Graphic art, Huset, Copenhagen
Rumer. Graphic art, Brænderigården, Viborg - Gjethuset, Frederiksværk
LUX. Object and Graphic works, Politikens Hus, Copenhagen
Artist degrees Mecca or Manhattan? Graphic works, 2. Biennale, Beijing China
Songbirds degrees Mecca or Manhattan?. Installation, Charlottenborg, Copenhagen
2004
Make a wish. Installation, Charlottenborg, Copenhagen
Seven From Afar. Sharjah Art Museum, Sharjah, UAE
Wish I was a young or a dead artist. (with Anders Kjellesvik) Danske Grafikeres Hus, Copenhagen.
HALALAMP. Installation. The Lamp, Copenhagen.

f Make a wish
Forsølvet bog, sandblæst glas, gitter, farvet lys, akryl, glasdør, persienne, neonlys og perlekæde.
Udsnit af installation, mellemdækket, Charlottenborg. 2004
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2003
Sharjah International Biennial 6, Sharjah, UAE
Transit, Artist´s degrees Mecca or Manhattan?, Charlottenborg, Copenhagen
H-Hour. Installation, Galleri III, Oslo, Norway
Fra Objektiv til Objekt, Den Frie, Copenhagen
Vevring, Kim (Woodcut) Norway
2002
Photofest, Photographics, Houston, Texas, USA
Artist’s degrees Mecca or Manhattan?, Ringsted Galleriet
Photographies, Stendernes Museet, Oslo, Norway
2001
Disposal. Installation, Aarhus Kunstbygning, Aarhus
2000
’Comfort Me’. Installation, Gallery Søren Houman, Copenhagen.
Love. Installation, Gallery Under Dybbølsbro, Copenhagen.
1999
Mecca. Installation, Albertslund City Hall, Copenhagen.
Gabriels kammer (Gabriel’s Chamber). Decoration, School of Pharmacy, Copenhagen
6 passager (6 Passages). Decoration, Police Headquarters, Viborg
Icon. Decoration, Police Headquarters, Ringsted
1998
Koreansk solnedgang (Sunset in Korea). Installation, Den Frie, Copenhagen.
3 værker (3 Works). Installation, objects and graphics. Overgaden, Copenhagen.
45-98. Objects. Talking. Hiroshima Art Document, Hiroshima, Japan.
1997
Growth/Seasons. A Film, a Camera, a Place. 4 Exposures, 4 seasons. Copenhagen.
Front. Installation, Brandts Klædefabrik, Odense.
Anemoner til Kina (Anemones for China). Danish anemone-seeds in Chinese pots, Beijing, China.
Ny grafik (Recent Graphics). Danske Grafikeres Hus, Copenhagen.
Fotogravure fra Norden (Nordic Photo-Engraving). Museet for Fotokunst, Odense.
1996
Kissing the Island. Project from Senja, Norway, via Iceland and the islands of Anholt and
Scopelos, Greece. Kisses, covered in gold leaf, on selected objects, then photographed and
printed as photo-engraving.
Terra Nullus. Installation. Station 96, Göteborg Municipal Library, Sweden.

i Love
Træ, bladguld, farvet lys.
Udsnit af installation udført på Under Dybbølsbro. 2000
i Songbirds degrees, Mecca or Manhattan?
Træ, mosaikstifter og udstoppet

arabisk sangfugl.

Udsnit af installation udført på Charlottenborg. 2005
f Disposal
Udsnit af objekter og værker fra Århus Kunstbygning. 2001
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1995
Icon. Decoration, National Library, Århus
Kim. 40 Recent Woodcuts. Gallery Rampen, Copenhagen.
1994
Objekter og skulpturer (Objects and Sculptures). Galleri Art Focus, Copenhagen.
Paradishaven I (Garden of Eden I). Sculpture, Marienlyst Manor, Helsingør.
Paradishaven II (Garden of Eden II). Sculpture, Frederiksberg Park, Copenhagen.
1993
Clair-Obscur (Chiaroscuro). Installation, Borealis VI, National Gallery, Reykjavik, Iceland.
Clair-Obscur (Chiaroscuro). Installation, Maison du Danemark, Paris, France.
1992
Verdens Tag (The World’s Roof). Sculpture, Slovenska Norodna Gallery, Bratislawa, Slovakia
Ikonvæg (Wall of icons). Installation, Leopold Hoesch Museum, Düren, Germany.
Burning up the Bridgets. Fire and charcoal drawing on wall. Gallery de Vonk, Amsterdam, Holland.
1991
Badende børn, Ikon. (Children at the Beach, Icon). Installation, Den Frie, Copenhagen.
Koromgang (Ambulatory). Installation, Vor Frue Kirke, Copenhagen.
1990
Winterreise (Winter Voyage). Objects on wall, Galleri Läderfabrikken, Malmö, Sweden
Tempi Passati. Installation, Ringsted Galleriet.
Huse (Houses). Lithographic book based on text by the architect Vilhelm Wohlert.
Haven i Leifsgade (The Garden in Leifsgade). Lithographic book with sketches for installations
and sculpture.
Just like stone, wood is light for me. Installation, Gl. Holtegaard, Copenhagen.
Verdens tag (The World’s Roof). Sculpture. Gallery Ek’ymose, Bordeaux, France.
Mirrror. Billboard, installation, Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen.
Port til Sæby (Town gate to Sæby). Sculpture group, placed at the entry to the town of Sæby
1989
Atalanta og middelalderens frugt (Atalanta and the Fruit of the Middle Ages).
Lithographic book based on text by the alchymist Sir George Ripley.
Fragment: Sne, aske (Fragment: Snow and Ashes). Book, in collaboration with the author Jens
Christian Grøndal
Kimono. Installation, Overgaden, Copenhagen.

g 45-98
Forsølvet sæber. Talking. Hiroshima art dokument.
Hiroshima, Japan 1998.
f FRONT
Blåt glas, forsølvet objekter, glas, foto, lys m.m.
Brandts Klædefabrik 1997.
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1988
The Stars, The Planet, The Sea and The Sailor. Sculpture and installation.
Nordisk Konstcentrum, Helsingfors, and Södra Karelens Museum, Lappenranta, Finland
Små skulpturer (Small Sculpture). 4 sculptures in sand and ink, chocolate and gold.
Aarhus Kunstbygning.
1987
K18. Installation, Documenta, Kassel, Germany
Antarktis (The Antarctic). Installation and drawings, Galleri Brandt, Copenhagen.
1986
Himlens seng (The Heavenly Bed). Sculpture, Brandts Klædefabrik, Odense.
Arkitektur - en udsigt (Architecture - A View). Installation and drawings,
Randers Kunstmuseum
Detalle de Caballerizas. Installation and charcoal drawings, Colegie de Arquitectos de Malaga, Spain
Studererkammer (Study). Installation, Pictura, Lund, Sweden
1985
Rum til Gatti (Room for Gatti). Recent lithos, Galleri Brandt, Copenhagen.
Nye skulpturer (Recent Sculptures). Project Langelinie, Copenhagen.
3 stjerner (3 Stars). Sculptures, Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg.
Recent sculpture. Galleri Awangarda, Wroslaw, Poland.
1984
Factory. Installation and lithos, Tranegaarden, Copenhagen
3 stjerner (3 Stars). Sculptures, Kunstforeningen, Gl. Strand, Copenhagen.
1983
Guldhornenes tegninger (The Tracings on The Gold Horns). Drawings and objects, Kastrupgaardsamlingen, Copenhagen
Valseværket. Installation, Valseværket, Copenhagen.

i ARTISTS EYES
Træ og glaskugler.
Charlottenborg 1999.
i GABRIELS KAMMER
Glas, glaskugler, stål og lys.
Del af udsmykning til Farmaceutisk Højskole 1999.
g CLAIR- OBSCUR
Lys, glas, udstoppet dyr, pigmenteret papir, træ og gibs.
Det Danske Hus i Paris og National Galleriet i Reykvavik 1993.
f HAYFAA, JAMAL, ASLAM og MOHAMMED
Aluminium, bedetæppe og jern. (udsnit).
Den Frie 2002.
s ELEPHANT MIND
Bladguld, klokke, rødt lys. (3 værker)
Overgaden 1998.
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