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Mit ophold tog afsæt i et projekt jeg tidligere har arbejdet med på instituttet i Rom med afsæt i Mar-
cus Varro’s bog om det romerske landbrug (Res Rusticas (37 f Kr.) med afsæt i en beskrivelse af 
landbrugets 12 guder. Jeg interesserer mig netop for, hvordan planter kan forstås som mere end 
blot instrumenter (afgrøder, medicin, energi, fibre) men som ’design agenter’, der som et ’naturens 
Acheiropoieta’ kan transformere data uden direkte menneskelig indblanding i stil med Scott Burn-
hams ’nature structures’ designet til at pleje økosystemer og habitater ved at integrere naturens 
processer som komponenter i de fysiske omgivelser. I Athen har jeg haft fokus på afbildningen af 
Demeter/Ceres – gudinde over dyrkning og landbrug. Jeg studerede blandt andet et relief af Dem-
eter og Kore på Akropolis Museet fra den klassiske periode slut 500 f.Kr. 

Samtidig interesserer jeg mig for transformationsprocesser. Når noget transformerer i form, natur 
eller funktion, og når noget transmuterer og derved når til et nyt stadie. Eller ved metamorfose når 
en ny tilstand opstår uformodet. Jeg er interesseret i at udforske, hvordan forgængelighed og for-
fald kan bruges som en materiel og immateriel værdi; at forstå og anvende genstande på randen 
af forfald som potentialer for vækst. Under mit ophold på DIA arbejdede jeg specifikt med meta-
morfose som koncept med fokus på overgangen fra plante til sten. Her var jeg inspireret af blom-
ster aktroterionen, den ornamentale prydelse, på Parthenons tempelgavl; hvordan blomstermotivet 
blandes med de naturlige omgivelser i en hybrid – her palmeblade som springer ud af akantus 
blade. Og hvordan selve rekonstruktionen; sammensætnineng af gips og originale fragmenter 
på Akropolis museet også tilfører et element; når noget falder fra hinanden opstår nye former for 
vækst. Ruiner forbinder via deres fragmenterede natur glimt fra fortiden med nutiden. 

I min praksis generelt tager jeg afsæt i kritiske plantestudier som en videreudvikling indenfor 
posthuman tænkning. Jeg interesserer mig for konkrete objekter, hvis fortællinger, jeg udfolder i 
forskellige stadier af flux med afsæt i realistiske studier af genstanden. Jeg arbejder primært med 
værker på flader og relief, hvor jeg kombinerer klassiske maleteknikker med new media ved at 
jeg oversætte stedsspecifikke research data og fysiske materialer til entropiske mønstre. Jeg er 
interesseret i at skabe en ny visuel lingvistisk virkelighed, som kan omforme ‘tabet af verden, som 
vi kender den’ før klimakrise og Covid 19 til andre former for energier, mønstre, strukturer, voka-
bularer og healende handlinger, der nedbryder de klassiske, sublime naturidealer til fordel for en 
forståelse af omgivelserne som en kropslig sanset virtuel og designet økologi. 

Udover at fokusere på egen praksis deltog jeg også i workshoppen ’Institutional hacks for reclaim-
ing urban space’ med Co-Hab Athens og arkitekt/kunstner Constantina Theodorou arrangeret af 
kunstnerkollektivet Eight Athens og New Alphabet School under Haus der Kulturen der Welt i Ber-
lin. Endvidere har jeg etableret en god relation med udstillingsstedet Space 52.

Tak for et dejligt og inspirationsrigt ophold!
Anne Louise



Del af relief af Demeter og Kore, Akropolis Museet fra 
den klassiske periode slut 500 f. Kr. 

Blomster aktroterion på ryggen af Parthenons. Rekonstruk-
tion i gips, 1990. De originale dele fremstår farvede. 



Praksis eksempel: 
Rotation of the Heavens. Entropic Cosmos. Installationsfotos Danske Grafikeres Hus, København, 2021


