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Billedkunstneren Annesofie Sandal

En samtale med billed-
kunstneren Annesofie 
Sandal, som vi mødte i  
en baggård på Nørrebro. 

Havenisse af billedkunstneren Annesofie Sandal.
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Af Annette Lindroos kunst

AL: I 2003 deltog du som studerende 
på Det Kgl. Danske Kunstakademi i et 
samarbejdsprojekt med Royal Copen-
hagen. Hvad var det, der som sam-
tidskunstner fascinerede dig ved en så 
traditionsbunden virksomhed? 

AS: I første omgang var det fordi, jeg 
i forvejen arbejdede med keramik på 
kunstakademiet. Umiddelbart lød et 
samarbejde med Royal Copenhagen 
fascinerende, fordi der var noget nyt at 
lære både teknisk og materialemæs-
sigt. Da jeg gik ind i projektet, var det 
slet ikke tanken om tradition, der lå 
bag, eller dét, at det er en bestemt 
klasse, der køber kongeligt porcelæn. 
Det var en teknisk nysgerrighed og 
interesse. Da man så kom op på Royal 
Copenhagens værksteder, var det man 
fandt ud af, at der hang skilte for folk, 
der havde 25 og 40 års jubilæum. Plud-
selig gik det op for en, at det var et sted 
med en meget lang tradition bag sig. 
Og med en enorm stor betydning for 
de mennesker, der arbejder der. Hele 
fascinationen skiftede fra at være ren 
teknisk til at blive en ren menneskelig. 
Jeg husker især deres kantine, der 
serverede traditionel gammeldags mad 
hver dag - det var himlen at spise der 
hver dag. 

AL: …….det var en stor kontrast til 
dagligdagen på kunstakademiet, hvor 
der produceres samtidskunst af ofte 
forgængelige, trashede og flygtige ma-
terialer 

AS: …… ja, det var en anden verden 
man trådte ind i end dagligdagen på 
kunstakademiet, men man følte sig i 
trygge hænder. 

AL: Betød det noget for dig, at det 
var dansk og en del af din danske bag-
grund. Eller kunne det lige såvel have 
været en institution, der lavede Ming-
vaser?

AS: Selvfølgelig har det danske be-
tydning, fordi Royal Copenhagens 
porcelænsfigurer er nogle, som man 
er vokset op med, har set hos sine 
bedsteforældre, eller set på besøg hos 
andre. Man opdager, at tingene har en 
baggrund, som man ikke kendte til. Jeg 
ser anderledes på Royal Copenhagens 
figurer nu, end jeg gjorde tidligere, hvor 
jeg tidligere tænkte, at de ikke var så 
interessante. Jeg har fået meget større 
respekt, fordi jeg nu ved, at de har væ-
ret gennem en lang proces og en kærlig 
hånd, som har siddet og håndmalet 
dem. Men der er ikke noget galt med 
Mingvaser..……

AL: I hvor høj grad benytter du kunst-
historiske referencer i din kunstpraksis? 
Jeg tænker fx på dine porcelænsværker 
”Dildo” og Havenisse” fra projektet med 
Royal Copenhagen, hvor du berører 
nogle problematikker fra den historiske 
avantgarde og den amerikanske 60´er 
popkunst. De klare optrukne linier mel-
lem hverdagsobjektet, det massepro-
ducerede og det man betegner kitsch 

og så den finkulturelle kunst blev opløst 
til fordel for et helt nyt kunstbegreb. En 
dildo af porcelæn er bestemt ikke no-
get man traditionelt set forbinder med 
hinanden. Der sker en kollision af to vidt 
forskellige universer. Har du bevidst ud-
valgt et masseproduceret objekt og så 
ophøjet det til en form for kunst ved at 
bruge et materiale, der i mange kredse 
anses for at være finkulturel?

AS: Jeg har på ingen måde forholdt mig 
til kunsthistorien i idéprocessen. Man kan 
være inde i en periode hvor man fx er vild 
med havenisser eller kitsch ting. Alt efter, 
hvor man er henne i den proces, når man 
får idéer til sine ting,  afspejles det i det, 
der kommer ud af det. Oprindeligt var det 
meningen, at værket skulle være en tre-
enighed af objekter, som afspejlede de tre 
områder, der optog mig på det tidspunkt. 
Det var det sociale væsen, det sensuelle 
væsen og døden.

AL: Det erotiske må være dildoen, det 
sociale væsen er så havenissen, men 
hvad var det tredje objekt?
 
AS: Det nåede jeg desværre ikke at 
lave, det var der ikke tid til. Det tog læn-
gere tid at lave hver enkelt figur, end 
jeg havde regnet med, så det blev kun 
til de to.
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AL: Jeg oplever i høj grad værkerne 
som et crash af betydningsuniverser 
– en finurlig og absurd leg med be-
skuerens forventningshorisont. Det 
funktionelle kolliderer med det formelle. 
Et godt eksempel er din musselmalede 
dildo, hvor jeg både snører mig sam-
men forneden og trækker på smile-
båndet. Det hårde og følelsesforladte 
pornografiske univers så at sige træn-
ger ind i et jomfrunalsk og uskyldsrent 
univers og bliver transformeret til noget 
æstetisk og elitært. Jeg tænker især på 
det pornografiske aspekt. Nogen ser 
måske ikke det sensuelle, men tænker 
på porno og en plastikdildo. Det skal 
være hårdt, kontant og hurtig sex. Er 
beskuerens kropslige rum væsentligt 
for dig, sigter du efter, at beskueren 
skal mærke sin egen krop når vi ser på 
en kold og stiv dildo?

AS: Den er svær. Jeg kan aldrig vide, 
hvordan folk vil reagere og tænke, hvor-
dan de vil modtage og indoptage det de 
ser. Jeg kan godt gøre mig nogle fore-
stillinger og tanker om, hvordan de må-
ske vil modtage det, men i og for sig bli-
ver jeg nødt til at tage udgangspunkt i, 
hvornår det virker for mig. I 2003 lavede 
jeg en stripvideo ”Dancing Queen”, hvor 
jeg optog en scene med en stripper og 
derefter kørt den helt ned i tempo. Det 
bliver en form for æstetisering. Når jeg 
laver mine ting, er det ikke tænkt som, 
det her vil jeg have, at folk skal opleve 
på den og den måde, og de skal få den 
og den oplevelse ud af det. Jeg kan 
ikke styre det så meget. Jeg kan sætte 
noget i gang, som jeg synes er interes-
sant eller vende noget på hovedet og 
lade det kollidere, som du siger. Derfra 
kan jeg kun håbe på at, det giver stof til 
eftertanke. På den måde tager jeg ikke 
beskueren så meget ind, men selvføl-
gelig overvejer jeg, hvordan noget bliver 
bedst præsenteret.

AL: Det man kan sige med montrer er, 
at det er en klassisk og konventionel 
måde at udstille på. Ligeså snart der 
er konsensus, at noget har en historie, 
en betydning, så udstiller man det i 
en glasmontre. Så jeg ser også dine 
objekter, som en museal kommentar. 
Du har besluttet, at det er kunst i Du-
champsk forstand. Glasmontrer forbin-
der vi med ting, der er kanoniseret. Du 
har tidligere sagt, at din kunstpraksis 
ikke har et politisk sigte. Kan du frasige 
dig selv at deltage i et kønspolitisk, 
altså et feministisk projekt? Jeg er ikke 
sikker på, hvorvidt en mandlig kunstner 
ville bruge det skrøbelige og fine mus-
selmalede porcelæn som signatur for 
en mandlig potens eller det sensuelle, 
for så vidt.

AS: Det er sjovt, hvordan samtalen bli-
ver meget forskellig alt efter hvem man 
taler med om sine ting. Om en person 
er politisk engageret, er kunsthistori-
ker...ligesom dig eller det er nære ven-
ner eller ens familie. Et eller andet sted 

er svaret det samme. Selvom jeg nok så 
gerne vil prøve at være intellektuel om-
kring mine ting og komme med nogle 
referencer eller meget dybe tanker, så 
må jeg indrømme at jeg ikke er særlig 
politisk, ikke bevidst i hvert fald. Det bli-
ver nemt i efterrationaliseringerne, man 
sætter en masse ord og termer på. Det 
er jo ikke sådan, at jeg tænker, nu skal 
jeg huske at lave noget der er politisk 
korrekt og det skal være noget, så fe-
ministerne ikke bliver sure og mændene 
ikke stødt, eller det skal være noget, 
som skal provokere. Sådan tænker jeg 
ikke, når jeg laver det. Jeg har slet ikke 
de der overvejelser. Idet  jeg laver det, 
er det faktisk kun min egen målestok, 
der tæller for om det er godt nok. 

AL: Jeg forbinder materialet porcelæn, 
som et feminint materiale, selvom der 
jo har været mandlige idéudviklere og 
håndværkere.

AS: Der har været masser af mænd, 
der har lavet figurer i kongeligt porce-
læn. Royal Copenhagen har en lang 
tradition med at tage kunstnere og 
kunsthåndværkere ind og idéudvikle. 
På den måde forbinder jeg det ikke 
med noget feminint. Koblingen til det 
feminine sker snarere, fordi man tænker 
på service og traditionsbundne hjem, 
hvor konen eller tjenestepigen har dæk-
ket bordet i de velhavende hjem, derfor 
bliver det et kvindeligt univers – det 
hjemlige.

AL: Det har været et højt ønske at få 
12 af hver til udstillingsskabet. I virke-
ligheden er det en form for repræsenta-
tion af den gode familie - det signalerer 
status.

AS: Selve materialet fra Royal Copen-
hagen har så lang en tradition og anse-
else, at uanset hvilket objekt man laver, 
så vil det træde ind i den tradition og 
blive målt derefter.

AL: Royal Copenhagen skal måske 
også være med til at nytænke sig selv 
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som en traditionsrig virksomhed. Der 
sker så meget globalt og der sker så 
mange innovative tiltag blandt kunst-
nere.

AS: Jeg ved ikke helt, hvad der lå til 
grund for Royal Copenhagens ønske 
om det her samarbejde, men jeg kunne 
forestille mig at de har tænkt, hvad sker 
der, hvis vi bruger vores materiale og 
får samtidskunstnere til at udtrykke sig 
i det.

AL: De erkender vel også vigtigheden 
af fænomenet branding, ligesom alle 
andre virksomheder i dag.

AS: Der var faktisk blandede reak-
tioner på både havenissen og dildoen. 
Alle dem, der arbejdede på fabrikken, 
synes, at de var ret sjove. De så tingene 
blive støbt, komme igennem første 
brænding, blive dekoreret og til sidst 
glasurbrændt. Ledelsen var måske 
mere skeptisk, som jeg fornemmede 
det, især over dildoen, men de livede 
lidt op, da der kom medieomtale – jeg 
blev selv ret overrasket over det. Måske 
netop fordi jeg ikke tænker så meget 
over, hvordan folk vil reagere, når jeg 
arbejder. Det var aldrig tænkt som no-
get, der skulle provokere. 

AL: Dit seneste kunstprojekt på dette 

års Roskilde Festival var et eventyrag-
tigt træ, bestående af mindre træstyk-
ker og farvestrålende plastkugler. Hvad 
var idéen med det?

AS: Jeg lavede installationen sam-
men med Karin Kaster. Hvis man taler 
proces bunder det i, at hun lavede 
en juleophængning et år, hvor hun 
havde en hel klase julekugler, som hun 
hængte op i en kæmpe bunke inde i 
stuen – det fungerede. Så jeg lavede en 
lignende ophængning året efter med 
julekugler i alle farver og størrelser. Da 
vi skulle lave en samarbejde, skulle vi 
finde et fælles punkt – hun er maler og 
jeg laver skulptur. Det var to forskellige 
verdener, der skulle bringes sammen 
og munde ud i noget tredimensionalt. 
Vi var omkring mange forskellige idéer. 
Hun maler planker og skure, som er 
banket sammen sådan lidt tilfældigt og 
jeg havde tidligere lavet et træ, hvor der 
hænger noget i kronen. Efterhånden fik 
vi talt os ind på, at der var nogle fælles 
ting, der kunne fungere på Roskilde 
Festival. 

AL: Jeg forbinder et træ med et sted i 
skyggen, hvor man kan samle sine tan-
ker. Skulle jeres alternative træ fungere 
som et kontemplativt samlingspunkt i 
skærende kontrast til den hektiske og 
larmende musikfestival?

AS: Ja, det talte vi om. Hvad ville vi 
med vores ting i forhold til alt det an-
det, der var på festivalen. Fx musikken, 
menneskemassen og alt det beskidte. 
Vi håbede på, at det ville blive et sted 
som folk refererede til i forhold til at 
mødes. Jeg har efterfølgende fået at 
vide fra rigtig mange kanter, at der er 
mange, der har brugte træet som mø-
dested. Det var enormt fint, at folk tog 
det ind, tog det til sig og brugte det. 
Hvor det i et halvt års tid havde været 
mit og Karins projekt med tanker, tilvalg 
og fravalg. Det er en helt anden måde 
at tænke tingene på, når det bliver lavet 
til en festival, hvor det bliver brugt af så 
mange mennesker, end når man laver 
et objekt, som skal udstilles på et gal-
leri – både at lave det, men også at give 
det fra sig er anderledes.

Annesofie Sandal deltager på Die-
sel New Art udstillingen i Galerie Edi-
tion Copenhagen i perioden 29. sep-
tember – 7. oktober 2006 og bidrager 
med en tegning i  magasinet Wonder-
land #4, september 2006. I efteråret 
2007 udstiller hun på Sønderjyllands 
Kunstmuseum. 

© Annette Lindroos, mag. art i 
kunsthistorie
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