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På Christin Johanssons udstilling, Her Alter Ego Universe, 
inviteres man ind i et univers mættet med dufte, lyde og 
forskellige stoflige flader. Rå keramiske overflader møder træ, 
velour og satin. Man genkender objekter og materialer, men  
de er placeret i en uforudsigelig kontekst. 
 

Christin Johansson udfordrer og udforsker keramikken som kunstnerisk medie. Hun har tidligere  
– f.eks. i udstillinger som Bara Brunt – undersøgt keramikkens muligheder og fremhævet lerets 
stoflighed og tekstur i sammensætningen af keramiske objekter med andre materialer og udtryk  
i behandlingen af et koncept.  

 
I udstillingen på Copenhagen Ceramics, Her Alter Ego Universe, inviteres man ind i et univers 
mættet med dufte, lyde og forskellige stoflige flader. Rå keramiske overflader møder træ, velour  
og satin. Man genkender objekter og materialer, men de er placeret i en uforudsigelig kontekst.  
I denne forskudte virkelighed stilles spørgsmål ved normalitet, erindring og hvad der er rigtigt og 
virkeligt. Man får som gæst en fornemmelse af at befinde sig i en tidsfold, et forskudt eller forrykket 
erindringsglimt fra 1700-tallets Meissen, der gennem keramiske og indsamlede objekter folder  
sig ud og blotlægges i de enkelte genstande.  
 
Gennem de seneste år har Augustine manifesteret sig og har skabt sig sit eget underfundige univers, 
hvor man fornemmer at alle hendes drømme kan gå i opfyldelse. Augustines wunderkammer er  
et sandt mikrokosmos bestående af et sansemæssigt sammensurium. Her kan man gå på opdagelse  
i hendes skatte, der gemmer sig i skabe, skuffer og udefinerbare objekter, der har taget form og 
udtryk fra en anden virkelighed. Man føler sig på en gang hjemme i Augustines wunderkammer  
og dog er der noget fremmed, et pust fra en anden tid, der spiller én et puds – som en drøm man  
er vågnet fra og ikke helt kan genkalde sig.  



 
Kom indenfor i Augustines univers. Tag for et øjeblik del i hendes verden. Hvis du er heldig og bliver 
længe nok, kan det være, at du foræres en af de små tekster hun arbejder på, når hun i de stille 
morgentimer er alene med sine tanker. 
 
Christin Johansson har gennem det seneste årti været en markant fornyer i det keramiske felt. Hun 
har udstillet bredt på museer og gallerier i Skandinavien og udlandet i øvrigt, f. eks: Gustavsberg 
Kunsthal, Stockholm; Biennale Internationale de Vallauris; Röhsska Museet, Göteborg; Grimmerhus, 
Danmarks Keramikmuseum og hendes værker er repræsenteret i adskillige museer og private 
samlinger. 
 

I forbindelse med udstillingen, Her Alter Ego Universe, vil der være følgende events på  
Copenhagen Ceramics: 

 
Torsdag d. 22. november kl. 17 – 20: Housewarming/åbning af udstillingen: 
 
Til den spektakulære åbning på Her Alter Ego Universe vil man blive budt velkommen af Holbæk 
Garden og kunne nyde en drink til musik af kunstner og performer Dennis Agerblads band Trash 
Drag. I Augustins underfundige verden vil man blive mødt af tonerne fra Nina Schlemms harpe  
og opleve både trapezkunstner, slangemenneske og jonglør, der gør Augustine selskab denne aften.  
 
Lørdag 24. november kl. 14 inviterer Copenhagen Ceramics til Artist talk med Christin Johansson  
i galleriet. 
  
Fredag 30. november kl. 17 : ’ Casanovas nutid’, Foredrag ved Päivi Ernkvist og Anders Ernkvist 
(www.figurine-dialogue.com)  
 
Lørdag 8/12 kl. 13.00:  ‘Alt foregår på samme tid hele tiden’. Foredrag v. Gitte Jul 
 
I den fysiske verden defineres tid gennem fortid, nutid og fremtid – i modsætning til den åndelige 
dimension som er tidløs. En ændret bevidsthedstilstand åbner mulighed for at stå med ét ben i hver 
sin virkelighed. Denne erfaring kan inspirere til at gøre det usynlige synligt gennem ord, billeder 
eller form. Der vil være mulighed for at deltage i en fælles trommerejse  Gitte Jul arbejder med 
spirituel rådgivning og undervisning for enkeltpersoner og grupper. (www.gittejul.dk) 
 
 

 
 

Yderligere oplysninger kan findes på www.copenhagenceramics.com 
hvorfra der også kan downloades fotos. 
 

Copenhagen Ceramics    Kontakt: Martin Bodilsen Kaldahl 
Smallegade 46, baghuset, 2. sal tv  martin@copenhagenceramics.com  
2000 Frederiksberg     

Onsdag — fredag: 13 – 18  
Lørdag: 12 – 16 


