
Fixing Europe
Vi satte hinanden i stævne i atelieret og udfordrede os selv med en række på forhånd plan-
lagte improvisationer. Vi medbragte rekvisitter, objekter, tegninger og kameraer. Over to dage 
udviklede ideerne sig, hen over det store Europakort, imens de blev videofilmet.  
Det kom der en række brogede scener ud af, som efterfølgende er blevet klippet sammen til en 
video.

Fælles projekt Video 3:30 min. samt diverse objekter



Ringe i vand 

Med udgangspunkt i vand fra Arnakkekilden ved udstillingsstedet Silkeborg Bad vil de to billed-
kunstnere Nina Maria Kleivan og Pernelle Maegaard heale Europa. Stedet fungerede tidligere 
som kurbad, hvor folk via kilden søgte helbredelse. Vand har til alle tider og i alle kulturer og 
religioner spillet en central rolle.
Projektet er rettet mod verden som en inkluderende gestus. Alle kan heale og alle må gerne 
deltage. Det er ikke et mystisk ritual, men en måde man kan italesætte et problem, markere, 
at her er noget som skal tages hånd om. 

Projektet fortsætter og vi håber på sigt at kunne inddrage hele verden.
Vil du være med, så lav en healing (du bestemmer selv hvordan), tag et billede (mobil billede 
også ok) og beskriv hvad du har healet. Send det til os og du vil komme med, når udstillingen 
skal videre ud i verden.

Pernelle Maegaard - Nina Maria Kleivan

Mail til: nina@kleivan.dk og Pernelle@maegaard.dk



I mine tre malerier inkorporerer jeg den europæiske historie. Fra en af de tidligste figurer der 
findes af Europa hvor hun sætter sig op på en tyr, der i virkeligheden er Zeus, hvorefter han 
svømmer hende til Kreta og hun bliver stammoder til Kretas kongehus. Til nordiske hellerist-
ninger - de såkaldte billedsten. Disse billeder bliver parret med nutidige fænomener så som 
bådflygtninge og kommunikationsproblemer. I det sidste maleri viser jeg en vifte af muligheder, 
hvor vi alle står på ryggen af hinanden og det, der var en gang.

Jeg har derudover lavet et folk og deres habengut. De er lavet i porcelæn, de vandrer rundt på 
et håndbroderet landkort i form af en dug. Alt efter hvad der sker i Europa nu og her, skifter 
figurerne betydning, vi læser automatisk den nutidige historie ind i det, vi ser. Der er 18 stk. 
porcelæn.

Pernelle Maegaard

Europæiske tilstande



Nina Maria Kleivan

Fotografisk serie – work in progress
Vores individuelle historier er vævet ind 
i store og komplicerede fortællinger. De 
mange dragter på fotografierne er løsrevet 
fra sammenhæng og fortæller uforståelige 
beretninger. Identiteten er aldrig ensidig 
men sammensat af elementer, der peger 
i hver sin retning. Påklædningen bliver et 
kostume, der er ladet med tegn for, hvem 
kvinderne på fotografierne er eller ønsker 
at være. 
 
 
 

“Nornerne bestemmer det gode og det 
onde, for mig har de bestemt stor lidelse”.
Runeskrift fra stavkirken i Borgund i 
Norge.
Europa skaleret ned til et telt bestående 
af sammensyede hotel håndklæder. Et telt 
uden indgang, hvor hvert hotelnavn hen-
viser til en begivenhed i Europas historie.

Going from confusion to certainty

Nornernes telt



En samling collager, som sammen giver et indtryk af et arkiv eller en samlebog, hvor genbrug 
af materialer og teksterne skal give en stemning af forgængelighed, slitage og genopståen.  
Collagernes nerve er netop teksterne med deres absurde, visuelle ordsalat-poesi. Forståels-
en heraf ligger i flere lag eller kan ses fragmenteret og låst - tolket igennem flere af de eu-
ropæiske sprog.

Alene læseretningen på den enkelte collageflade kan give helt uforudsigelige forståelsesniveau-
er. De vandlignende linjer er også et gennemgående element i collagerne og kan forstås som 
en videreførelse af den uendelige strøm af informationer, som fragtes i tiden dag efter dag.  

Flod, kontinuitet, hjem, idyl, 
patriotisme, krise, emigra-
tion, ironi  og glemsel er 
nogle af de nøglebegreber, 
som jeg tager med ind i  
Europati fra min opvækst  
i det ikke længere eksister-
ende land, 
Tjekkoslovakiet,  
i det centrale Europa.

Vicky Steptoe 
Europati Arkiv 015-017



Jeanette Land Schou

I en serie af fotografier viser jeg en større samling sf 
souvenirdukker i egnsdragter i forskellige opstillinger.  

Med deres patina og støvethed fortæller de om turisters 
utallige rejser rundt i det lykkelige Europa, men også 
om en lokal national egenart, der er mere fiktion end 
virkelig.  
Souvenir dukkerne optræder i forskellige tablauer, der 
fortæller om både konflikter og misforståelser, men også 
sammenhold og fælles front mod ydre trusler, - som for 
eksempel indvandringen og emigrationen.  
Det er temaer som populisme, højredrejning, nation-
alisme, småborgerlighed og perversiteter, drillerier og 
fordomme, der behandles. Inspirationen er det absurde 
teater, karnevallet og de urgamle forestillinger, som 
bl.a. Grims eventyr indeholder. 
 
Nogle af dukkernes nationale identitet er let genken-
delig, men ofte må jeg gætte. Men i følge disse souve-
nirdukker, er der mere der er fælles end der skiller sig 
ud. Det er gentagelser af kyser, tørklæder, skørter og 
forklæder, som forener dem. De få mandedukker er oft-
est i paradeuniform og med dukkebørnenes trutmunde 
forener de det militære med det nuttede.

Souvenirdukker



Fragment om et projekt, hvor virkeligheden skriver sig ind i det uvisse.
Vi er i det post-nationale og post-kristne Europa, hvor landenes suverænitet formindskes og 
værdigrundlaget er i forandring.
At tilhøre en enkelt nation er umoderne. Et fælles religiøst grundlag eller sprog er ligeledes 
uaktuel og måske uantagelig som selvdefinition. Man skal kunne gå i krig i fjerne lande af teor-
etiske årsager, humanitære, politiske eller for løn. En nationalfølelse der bygger på det enkelte 
folks sprog og kultur, og som vi har kendt den siden Herder (1744 - 1803), bliver promiskuøs. 
Europæerne skal identificere sig med andre og videre grupperinger eller principper: EU, NATO, 
FN, liberalisme eller menneskeretserklæringer.
Jeg tilbyder et værdigrundlag, som er en malerisk definition, “International nationalromantik, 
komprimeret”. Den består af landskaber fra Europa som forsøger at mødes i et billede. “Madei-
ra møder Bayern” eller “St. Andreasberg på Sjælland “. Stederne males ud af og ind i en grå 
flade.

Europa er en geografisk lokalitet og europæere har måske et fælles særpræg. Er en europæisk 
identitet synlig?
Projektet består af fotos af anonyme menneskers ansigter, som oftest fotograferet på gaden på 
forskellige lokaliteter i Europa 2013 - 2017. 
For det meste er de portrætterede uvidende om portrætteringen. 
Der er !6 lokaliteter i 8 lande og 206 fotos.
Billederne kører som video loop på en fotoramme

Bodil Brems

International nationalromantik, komprimeret

Portrætter af europæere



Det Niebuhrske rum - fællesprojekt

Et referencepunkt for den samlede udstilling er 
fællesværket “Det Niebuhrske rum”.  
 
Værket konstrueres som et musealt samlingsrum, 
der præsenterer observationer, dokumentation, 
indsamlede artefakter og værkbearbejdninger 
fra de researchrejser kunstnerne har foretaget 
enkeltvis og især fra den fælles rejse til Athen i 
oktober 2016. 
Især Athen står som et reelt og metaforisk brænd-
punkt for Europa, både i historisk og mytologisk 
forstand som “demokratiets vugge” og som en 
samtidig prisme for økonomisk krise, national-
ismens ideologiske tilbagekomst og Europas 
usikre svar på den humanitære krise og flygt-
ningesituationen i de mellemøstlige naboområder.  

De fragmenterede indtryk og aftryk fra rejsen 
omsættes i kunstneriske bearbejdninger i Niebuhr-
rummets dobbelttydige reference til blikket på det 
fremmede, der vendes til en spejling af blikket på 
Europa som konstruktion.





Hatte og huer fundet eller lavet af mate-
rialer som er fundet et eller andet sted i 
(på gader, i parker, i skoven eller en con-
tainer) i Europa. Den ukendte persons og 
kunstnerens identitet smelter sammen; 
somme tider til en absurd, somme tider 
til en mystisk eller fordringsløs konver-
sation. 
12 stk. hattehuer

Ved lancering af nye trends har hver modesæson sin fortælling med stærkt iscenesatte billeder.  
Historisk spiller hovedbeklædningen en stor rolle i krig. Den beskytter, men afspejler også per-
sonens og samfundets tekniske og rituelle status på et givet tidspunkt.
Symboler og attributter tilføjes som en art besværgelse som kan overskygge det funktionelle. 
Det kan være som nationalsymbol, definition af rang, status, selvopfattelse eller som skjul/
camouflage.

Baggrund: Krig er et gennemgående tema 
i europæisk historie, ført af politiske, tros-
mæssige eller territoriale årsager eller fordi 
nogen mener, de ejer en ret til landom-
råder og rigdomme. Paradoksalt startes og 
føres krig for at opnå fred.
Projektet er fotos af disse hovedbeklæd-
ninger på en person - særdeles iscenesat.

Hovedbeklædninger inspireret af krig og udført som mode.

Vicky Steptoe

Bodil Brems

Din eller min hattehue



Fra de første bosættelser til dagens globaliserede marked er handel en central faktor for ud-
viklingen af samfund og for forholdet imellem dem. Handelsveje er som blodårer i økonomiens 
legeme og et af de vigtige grundlag for menneskers kommunikation. Fælles spilleregler er 
nødvendige, og en vis form for homogenitet er derfor blevet kendetegnende for materialet. 

”Sea You” projektet tager udgangspunkt i kommunikationsnetværket i et stort internation-
alt firma, Seago Line. Vi har via deres HR-medarbejder bedt organisationens medarbejdere 
sende os en serie fotos fra deres kontorer og de nære landskabelige omgivelser. I dag er den 
digitale handel anonym og følger sjældent varen, men her sættes der ansigt og omgivelser på 
firmaets medspillerne. Projektet Sea You er et konkret billede på en af disse kommunikations- 
og handelsveje i Europa.

Sea You - Kommunikationsveje i Europa

Bodil Brems, Pernelle Maegaard, Jeanette Land Schou 
samt HR Manager Ane Apel



A European Afternoon  
– L’apres-midi d’Europe

De første stemmer, vi møder i den episke sangcyklus, er Koret af midaldrende europæerne. 
Med sangen fører koret os gennem en strøm af mytiske billeder og historiske hændelser fra 
deres tidsalder. Billed- og filmstumper fra aviser, fjernsyn og støvede historiebøgers mangfol-
dige arkiv flimrer forbi i videomontagens blanding af approprierede og nye billeder. 

Igennem syv sange og fire digte bevæger A European Afternoon sig fra antikken til samtiden 
i anakronistiske spring, og langsomt tegner der sig et billede af den slidte ‘historiens engel’ 
fra Walter Benjamins essay Om Historiebegrebet – kriserne er ikke en undtagelsestilstand, de 
tegner både vores historie og vores samtid, og kalder på en fortsat kamp for at opretholde et 
mindstemål af menneskelighed midt i begivenhedernes konstant brusende storm. 

Sangene og fortællingerne er en montage af citater og gendigtninger, af kulturhistoriske kilder 
Fra Stéphane Mallarmé (L’après-midi d’un faune), Euripides, Amadeus Mozart, Johann Wolfgang 
Goethe, Immanuel Kant, Charles Baudelaire, Sigmund Freud, Blaise Cendrars, Franz Kafka, 
Emily Dickinson, Virginia Woolf, Hannah Arendt, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Paul 
Celan, Walter Benjamin, Friedrich Kittler og Orhan Pamuk m.fl.

Fortællingen forankres i et dobbelt historisk blik fra antikkens mytiske Grækenland som hjem-
sted for oprindelse til det europæiske demokrati, til nutidens Grækenland og landets centrale 
rolle både i de seneste europæiske økonomiske kriser og de aktuelle humanitære og politiske 
kriser, der udspiller sig omkring modtagelsen af flygtninge i Europa. 

En sangcyklus for ulige stemmer.



- ligger i et grænseland mellem traditionel musikdramatik og samtidig lyd- og videoinstallation. 
Det tværmediale værk kombinerer operakoret med det græske tragediekor i en sangcyklus, 
og en video- og lydinstallation. Sangcyklus’en synges af operasanger Christine Schøtt og et 
utrænet kor dannet af billedkunstnerne bag udstillingen Europati – det lykkelige Europa. De 
ulige stemmer og deres dissonante udtryk er et væsentligt råmateriale, som er bearbejdet 
digitalt af komponisten i montage med den professionelle sangers stemme. Sammensætningen 
af koret af trænede og utrænede stemmer er et valg, der trækker på det europæiske avant-
gardeteaters former fra Mayakovsky til Brecht. Tekst, billeder og lyd spænder fra højkultur, 
overspændt patos, sensationspresse, pop og revolutionære sange til fortællerstemmen kontra-
punktiske ro.

Værket er produceret til udstillingen Europati – det lykkelige Europa og er resultatet af et 
samarbejde, der har involveret alle kunstnerne bag udstillingen.
 
 

 

Koncept, libretto, videomontage og installation: Nanna Gro Henningsen
Komposition og lydredigering: Jakob Draminsky Højmark
Kor af ulige stemmer: Opera sanger Christine Schøtt. 
Amatørsangerne Bodil Brems, Karen Gabel Madsen, Henriette Hansen, Nanna Gro Henningsen, 
Nina Maria Kleivan, Jeanette Land Schou, Pernelle Maegaard og Vicky Steptoe.  
Fortællerstemme: Skuespiller Tim Hall.
Kamera: Karen Gabel Madsen, Henriette Hansen, Nanna Gro Henningsen, Nina Maria Kleivan, 
Jeanette Land Schou og Pernelle Maegaard.

A European Afternoon

Nanna Gro Henningsen



Henriette C. Hansen

Installationen - Os og alle andre - er en labyrintisk 
rejse fra perferien af fælleskabet til et “centrum”, 
i form af forskellige skulpturelle elementer, der 
afspejler de kontraster vi mødte i Grækenland, set i 
forhold til det fælleskab vi er en del af - den  
europæriske union. Et fælleskab, der er alle-
stedsnærværende og fraværende. Et europæriske 
centrum og dog i perferien af det nationale. Et cen-
trum i forhold til ideen om et andet og bedre sted 
- en tanke stat.

De forskellige Skulpturer fungerer som rumdel-
ere, der er punkter, led og grænser i en labyrintisk 
tankerejse omkring: fælleskabet, den nationale 
selvopfattelse i forhold til individet, borgeren og 
forbrugeren i relation til et fælleskab, der er i perif-
erien af de Nationale fællesskaber. Skulpturerne er i 
den henseende både det hjemlige, det Nationale og 
grænserne. De afskærer eller vækker håb - for ideen 
om et nyt og bedre sted - et topografisk landskab, 
udformet udfra klædefolderne af de klassiske skulp-
turer. Et andet Topia, hvor de hjemmelige horisonter 
mødes, med tanke på hvad man mødes om.  
Inkluderende og ekskluderende Institutioner. For 
derigennem at skabe en skulpturel rejse, der i sin 
rumlige og visuelle fremtræden søger at afdække 
hvad “det lykkelige Europa” er og forståelsen for et 
abstrakt fælleskab på tværs af nationale grænser, for 
således at undersøge, tan-ker og forestillinger, om 
Fællesskabet og hvad man mødes omkring.

Os og alle andre  

Ved rejsen oplevede 
jeg Athen - dels som en 
national fortælling og 
dels som periferien af et 
fælles-skab, der sam-
tidig var begyndelsen på 
det forjættede Europa. 
Jeg blev fascineret af 
den dobbelt-hed, der er 
i at være i periferien, 
og hvordan centeret af 
fællesskabet til tider 
er “usynligt” og dog så 
nærværende. 

Rejsen



Karen Gabel Madsen
En bibliotekar i Athen forklarede mig om det stærkt nationalistiske parti Gyldent Daggrys’s 
store tilslutning på 7 % i parlamentet: “I think they didn’t read enough. After 30 years of dis-
appointment it is an easy solution to blame ‘the others’ and believe in a ‘strong man’.” 

Plads til poesi, viden og tvivl.

Rummet i maleriet er det græske nationalbibliotek i Athen, tegnet af den danske arkitekt  
Theophilus Hansen 1885-92.

Olie og grunder på lærred 450 x 480 cm, 2017



Europa skælver


