
MOTIVATION

Normalt lever jeg af at lave sociale kunstprojekter, hvor jeg i tæt samarbejde med 

minoritetsgrupper laver ofentligt tilgængelig kunst. Det føltes desværre ikke forsvarligt, at

fortsætte på samme måde som hidtil, så under coronakrisen har jeg fundet nye måder at 

arbejde på.

NYE FORMATER

Jeg har forsøgt mig med fere forskellige formater. Dels har jeg lavet solo kunstprojekter i 

det ofentlige rum, hvor jeg har lavet projektet Blonde Graftti i en gavlmaleri version, samt

lavet adskillige streetart installationer med små skulpturelle værker, som jeg kalder Doom 

Blooms. Dem ”planter” jeg rundt omkring i København. Jeg har også lavet videoer, hvor 

jeg viser hvordan folk selv kan lave Doom Blooms af deres gamle neglelaksrester og lidt 

ståltråd, så de kan lave deres egen streetart.

Derudover har jeg startet et større samarbejde med tekstildesigner og ph.d. 

studerende ved Göteborg Universitet Rosa Tolnov Clausen. Vi vil lave en podcastserie om

tekstiler set i et større samfundsmæssigt perspektiv. Netop nu er vi i gang med, at lave et 

pilotafsnit om hjemmeproduktion af tekstiler. Vi håber på sigt, at kunne rejse rundt i 

Norden og mødes med relevante folk til fremtidige afsnit.

PLANEN

Det næste års tid, vil jeg udover ovenstående aktiviteter, kaste mig ud i et større projekt 

jeg kalder “Rolig Revolution” (RR). Projektet handler om at forbedre samfundet med afsæt

i humanistiske værdier og med fokus på demokrati, bæredygtighed og mangfoldighed. 

RR består af tre dele: En bog, en hjemmeside og opstilling til kommunalvalget. Bogen vil 

handle om, at gå fra kommerciel tekstildesigner til socialt engageret og aktivistisk 

kunstner. Hjemmesiden www.roligrevolution.dk er dels blog og dels en platform for 

aktivisme. Sidst men ikke mindst, så stiller jeg selv op til kommunalvalget i København på

en partineutral borgerliste og er pt i gang med at fnde fere kandidater. Jeg anser ikke 

selve mit kandidatur som et kunstprojekt, men vil bruge min kreative aktivisme i 

valgkampagnen.

http://www.roligrevolution.dk/

