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Jeg har arbejdet med mange forskellige projekter og samarbejdspart-
nere siden jeg blev færdig uddannet scenograf i 2012. 

Mit fokus har altid at være nysgerrig på projekterne og finde min egen 
intuitive og personlige indgang til at udfolde materialet i samarbejde 
med de kunstnere, jeg møder. 

Jeg søger altid en form for sanslighed eller tematisk forståelse af 
kernen, som jeg kan mærke personligt, og arbejder ud fra dette 
grundvilkår. Jeg har siden, jeg var i uddannelse, været intresseret i 
undersøgelsen af et mere performativt udtryk, der gerne må blande 
kunstarter, musik, dans, installationskunst, performance, poesi og 
tekst – derfor er størstedelen af min kunstneriske praksis også 
baseret i kollektive processer. 

Derfor dannede jeg sammen med fire andre scenekunstnere kollektivet 
LOGEN. Vores første værk var “Historien om øjet” fra 1928 af  George 
Bataille, som i sig selv er et sansebombardement i sine sproglige 
billeder og et erotisk grænsesøgende radikalt filosofisk værk. 

Undersøgelsen bestod af at bryde værket ned i performative 
associationer over bogens tematikker og hændelser, som vi fortolkede 
på tværs af hver vores faglighed som henholdsvis skuespiller, elek-
tronisk musiker, moderne danser, instruktør og jeg selv som scenograf.
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I LOGEN arbejder vi udfra en rituelpraksis, hvor alle fem er på scenen 
og performer, trods vi normalt set har mere opdelte fagligheder. 

Mit hovedansvar i kollektivet er stadig at skabe de overordnede 
visuelle rammer, dvs. at jeg træffer de overodnede rumlige-, materi-
ale- og kostume-mæssige valg, men at det altid er i samhørighed med 
gruppens reflektioner, eller behov. 

Et eksempel på dette er, da vi arbejdede med vores performance 
“DEATH TO TRUTH OF BEAUTY” , som var baseret på billedkunst-
ner Egon Schieles værker og væsen. Her blev det essentielt for os, at 
vores rum på teaterfår302 blev bygget om til et atelier, hvor vi under 
både prøveperioden og spilleperioden var i skabende process med 
det værk, vi lavede. 

Selve performancen blev udviklet både inden og undervejs i “spillepe-
rioden”, da vi involverede vores publikum som både en del af det at 
være kunstnerisk skabende, og som en del af selve værket, vi skabte.  
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Jeg føler mig meget priveligeret, fordi jeg får mulighed udvikle mit virke 
gennem de mange møder med andre kunstnere, hvor jeg suger til mig 
af læring og erfaring. 

Og jeg tror som scenograf har jeg fået arbejde mulighed for at arbe-
jde med rigtig mange forskellige instruktører og koreografer og per-
formere, der tit har sine forskellige tilgange til både kunstneriske pro-
cesser og forskellige æstetiske behov. Dette kommunikative rum, hvor 
man skal finde hinanden og finde ind til, hvordan projektet skal udfolde 
sig, er altid meget spændende for mig. 

Jeg har hele tiden været interesseret i at udforske scenekunsten 
udover mine egne rammer, og jeg er derfor meget glad for, at jeg som 
huskunstner på Aarhus teater og i andre projekter også har fået ud-
fordringen i at skulle arbejde iscenesættende og være både scenograf 
og instruktør på nogle projekter. 

Det giver mig muligheden for at tænke meget kompositorisk og trække 
på de erfaringer, jeg har inden for min egen faglighed som scenograf, 
men samtidigt udfordre mig selv  som kunstnerisk leder i samskabende 
kollektive processer, hvor alle medvirker til at forme et fælles værk.  
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