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DET TALTE ORD GÆLDER 
 

 

Kære Anne, 

Det er mig en fornøjelse at kondensere, hvorfor Nationalbankens Jubilæ-

umsfond i år har valgt dig til at modtage dette års hæderslegat. Det er på 

en måde meget let, fordi du er så hamrende dygtig og mærkelig en 

kunstner. Du er enestående, ikke bare fordi der ikke er andre, der vover 

at arbejde, som du gør, men fordi du virker så ubekymret over, at ting 

tager lang tid, og fordi du bruger tiden og skrøbeligheden som dine ma-

terialer. Du eksperimenterer og leger, og går hele tiden lige et skridt 

længere hen mod kanten for at undersøge, om det kan briste eller bære. 

Og du rammer konstant plet. Det bær! 

Når man har en samtale med dig, så bølger den fra det ene til det andet, 

det er underholdende, og netop når jeg bedst tror, jeg ved, hvad du me-

ner, er du igen et helt andet sted, og det er også sådan jeg ser dit kunst-

neriske udtryk: 

Overraskende, engageret, poetisk og smukt. Ofte er det visuelt afdæm-

pet, men processen bag er ekstremt kompliceret med totalt overrum-

plende resultater, som du heller ikke selv kender svaret på. Du er svær at 

putte i kasser, for din nysgerrighed er kæmpestor, og hvis du havde væ-

ret barn i dag, ville du nok have haft en eller flere bogstavdiagnoser for 

at nørde igennem og forsvinde i din egen verden - en egenskab, du deler 

med de fleste af os andre tosser, som er her i dag.  

Du er uddannet tekstilformgiver, og har totalt styr på de klassiske teknik-

ker, og når du designer for Kvadrat, hvad er så mere naturligt end at ud-

vikle en farvestilling til en serie gardinstoffer med udgangspunkt i kryd-

derier … og lade kulørerne afgive duft for vores indre øre. Alle dine san-

ser er i brug og resultatet fylder os med begejstring.  
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Du fungerer som stoftrykker af den radikaliserede slags, der bruger so-

lens stråler til at trykke med - falmer farven ud af det der stakkels stof, så 

det bliver mørt og/eller farven forsvinder. Det kan tage år, mange år, og 

jeg bliver helt stakåndet. Det er dybt provokerende og helt vidunderligt, 

at du stædigt blæser på effektivitet for at opnå en visuel virkning, man 

kunne snyde sig til og være klar på kortere tid. Men du er en konceptuel 

tænker, der er forelsket i materialerne og tiden og hvad den gør for at nå 

frem til dine forunderlige verdner. 

Du er også den slags stoftrykker, der samler skrald i gaderne igennem 

lang tid og arrangerer forladte cykelskærme, handsker osv. og bruger 

dem, som var de stempler til at trykke med - seriøst, ja helt seriøst, og 

det er den humor, du besidder og den lune, der afspejler sig i dine vær-

ker og hurra for det, for resultaterne er forførende, syrede og meget 

smukke.  

Jeg har bestræbt mig på at være kortfattet og ønske dig tillykke i en fart. 

For jeg elsker at ting går stærkt. 

God vind fremover. 


