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En udstilling om inspiration og proces

Karen Fly og Komplot Design repræsenterer to vidt forskellige  tilgange 
til det at skabe genstande til vor tid. De arbejder med henholdsvis 
 kunsthåndværk og industriel design, men de har det til fælles, at de er 
gode eksempler på den mest eksperimenterende og nytænkende  
danske formgivning i disse år. 

Karen Fly vandt Biennaleprisen for Kunsthåndværk og Design i 2007 for 
en serie håndlavede gafler, skeer og andet ”Ta’tøj” skåret ud af køkken
klassikeren Margretheskålen. Komplot design, Boris Berlin og Poul 
 Christiansen, modtog samtidigt samme pris for stolen Nobody, der er 
 fremstillet af brugte sodavandsflasker. 

Pristildelingen gav Kunstmuseet Trapholt og Kunstindustrimuseet 
 anledning til at invitere de tre til at vise en udstilling om deres arbejde på 
begge museer. Kunstindustrimuseet satser i disse år på at dokumentere  
og formidle designprocesser – hvordan bliver vor tids bedste  kunsthånd 
værk og design til? Udstillingen ”Ting bliver til – Karen Fly +  Komplot 
 Design” handler om inspiration og designproces og viser, hvordan 
 formgiverne  arbejder med henholdsvis naturlige og syntetiske materialer 
og giver dem form.  

Ædelmetalformgiveren Karen Fly har fremstillet tre nye serier af smykker 
inspireret af Grønland. Serierne zoomer ind på Grønland: landet set udefra, 
landets kultur og landets råstoffer. 

Komplot Design viser, hvordan Poul Christiansens designklassiker  Sinus 
Line fra 1967 er blevet til. Tegnestuen løfter også sløret for nogle af de 
mange overvejelser og processer, som har ført frem til deres nyeste 
 designikon, stolen Nobody fra 2007, som er en helt ny type ”kropsholder”  
af recirkulerbart filt.

Udstillingstitlen ”Ting bliver til” er måske ikke ny, men fordybelsen i 
 tilblivelsesprocesser er særligt aktuel i en tid, hvor designforskning er  
ved at blive et centralt redskab til at klare sig i den globale konkurrence  
og blive rustet til at skabe nyt uden at ødelægge vore egne  livsbetingelser.

Christian Holmsted Olesen
Museumsinspektør på Kunstindustrimuseet



Ædelmetalformgiver Karen Fly fandt 
sin inspiration i Grønland og har ud
arbejdet en smykkekollektion, hvor 
alle materialer relaterer sig til landet 
mod nord. Karen Flys mor er grøn
lænder, men for Karen var dette det 
første besøg i et land, der er meget 
anderledes end Danmark. Mødet 
med Grønland, det grønlandske folk 
og ikke mindst familien i Grønland 
var meget anderledes end forestil
lingen om landet. Og netop forestil
lingen danner udgangspunkt for en 
række af smykkerne, hvor Karen  
Flys viden om Grønland forud 
for  besøget baserede sig på en 
 temmelig  abstrakt viden om landet. 
Hendes viden var begrænset til den 
måde, hvorpå man ser Grønland 
afbildedet i diverse atlas, hvor det 
store  kontinent ændrer form, alt efter 
om det er visualiseret i centrum, 
i udkanten eller som en del af et 
verdenskort. Helt konkret er dette 
blevet til en række sølvsmykker, hvor 
netop ens briller eller perspektiv 
afgør, hvordan man ser på verden. 
Ens ståsted i verden, ens identitet, 
bliver således betingende for den 
aflæsning eller fortolkning, man 
foretager. I Karen Flys smykker leges 
der humoristisk med perspektivet 
på Grønland, men samtidigt siger 
smykkerne noget vigtigt om den 
måde, vi konstruerer en virkelighed 
på: Grønland er jo hverken lig med 
den smalle version, den udfladede 
eller den runde – ikke desto mindre 

læser vi atlasset som en form for 
virkelighedsgengivelse ikke ulig de 
forestillinger eller fordomme, vi kan 
have om det, vi ikke kender. 

Serien ”Trofæ” tager udgangspunkt 
i autentiske grønlandske materialer 
som rensdyrgevir eller hvalbarde, 
og her er tanken netop, at smykket 
i sig selv udgør et jagttrofæ. Disse 
smykker er rustikke og rå i deres 
udtryk og er tænkt som herresmyk
ker, der binder sig op på den klas
siske fangerkultur, der har eksisteret 
i årtusinder i Grønland, men som får 
det sværere og sværere i takt med 
de ændrede samfunds og klimafor
hold. Turismen er til gengæld stærkt 
i fremgang blandt andet fordi, mange 
ønsker at se indlandsisen, inden den 
smelter. Grønlandsk kunsthåndværk, 
særligt i form af inuitternes klassiske 
tupilakker eller åndefigurer, der i dag 
udskæres af bl.a. rensdyrgevir, op
lever ligeledes stor interesse. Karen 
Fly besøgte disse tupilakværsteder 
og fandt her inspiration til (jagt) tro
fæet, som jo er en form for souvenir 
for ”rigtige mænd”.
 
Den sidste serie ”Råstof” har sit 
udspring i det grønlandske guld, der 
umiddelbart lyder som en succesfuld 
guldgraverhistorie. Desværre er det 
meget dyrt og besværligt at udvinde 
guldet og lave økonomisk bære
dygtig minedrift i Grønland, selvom 
markedsprisen på grønlandsk guld 

er højere end på andet guld. Karen 
Flys ”Råstof” smykker er udformet af 
Grønlands råstoffer: guld, granater 
og sten med rubinkrystaller. Smyk
kerne kan ses som et spirende håb 
for fremtiden i Grønland, et håb, 
der naturligvis er farvet af Karen 
Flys møde med sin grønlandske 
identitet og det smukke, barske og 
 anderledes kontinent. Med hendes 
egne ord: Jeg var dansker, da jeg 
tog afsted, men da jeg kom hjem var 
jeg også grønlænder. Selvom denne 
 rejse var meget personlig, må de 
fleste, der kender lidt til Grønlands 
historie og de betingelser, grønlæn
derne lever under, tilslutte sig Karen 
Flys ønske på Grønlands vegne: 
udvikling, arbejde til alle og uafhæn
gighed af forskellige magthavere.

Ædelmetalformgiver
— Karen Fly

af Mette Strømgaard Dalby
Museumsinspektør på Trapholt



Indre billeder flimrer forbi i en 
uendelig strøm. Forestillinger og 
drømme, forvrænget af øjeblikkets 
begrænsede indsigt. 

Objektivt set … Findes det ikke kun  
i fantasien, i utopiens ideal? 

Jeg tog til Grønland med opvæksten 
med min grønlandske mor i rygsæk
ken. Og fandt hendes ungdoms land. 

Jeg tog til Grønland med alle mine 
forbehold og mine personlige sky
klapper ihærdigt vedligeholdte, alle 
de billeder jeg havde af skøn natur, 
social armod, klasseskel og det 
 fantastiske oprindelige folk, natur
folket. Men jeg kom hjem, oplyst af 
mine oplevelser. 

Oplyst. Det konkrete møde fejer 
forestillinger væk. Det var der alt 
sammen, men det var alligevel helt 
anderledes. 

Jeg var dansker da jeg tog af sted, 
men da jeg kom hjem var jeg også 
grønlænder. 

Jeg var af sted i tre uger i tre byer. 
Besøgte familie og lærte spændende 
mennesker at kende. Samlede 
materialer på min vej, fund og køb. 
Fotograferede undervejs naturen  
og byen. Zoom ud, zoom ind fra  
det overordnede syn til fokus på 
detaljen. 

Fundene er løsrevet fra deres 
 egentlige kontekst og får ny  
mening i en smykkesammenhæng.  
Jeg har arbejdet med at få lag frem  
i  smykkerne, som det står frit for  
at tolke på eller lade være.

– Karen Fly

Fund

01 Min mor som barn i Jakobshavn

 Foto: Jette Bang
 Arktisk Instituts fotosamling 
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Tak til:

Statens Kunstfond
Nationalbankens Jubilæumsfond
Helle Grangaard
min søde familie på Grønland
tålmodige værkstedskolleger
og ikke mindst Nikolaj, Mikkel og Aja

Foto: 

Kenneth Øksnebjerg
Stuart McIntyre



02 Uummateqarfiga: 
 Der hvor jeg har mit hjerte
 — Broche 
 Frønnet træ med afskallet maling, 
 resin, 18 kt grønlandsk guld
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03 Grønland på verdenskortet
 — Broche, sølv med guldnål

04 Grønland i udkanten
 — Broche, sølv med guldnål

05 Grønland i centrum I
 — Broche, sølv med guldnål

06 Grønland i centrum II
 — Halssmykke, 
 sølv og silkesnor

Vores ståsted er 
afgørende for oplevelsen.
Når vi flytter os 
ændres vores billede.
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07 Trofæ I
 — Ring til jæger
 Skåret af rensdyrgevir

08 Trofæ II
 — Ring til jæger
 Skåret af rensdyrgevir

09 Trofæ III
 — Halssmykke/lommeobjekt 
 Skåret af rensdyrgevir
 Rem af dyrehud
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10 Uden titel
 — Ring, lav, resin, rosa guld.

11 Uden titel
 — Ring, lav, resin, rosa guld.

12 Uden titel
 — Ring, lav, resin, rosa guld.

13 Uden titel
 — Ring, lav, resin, rosa guld.

Lav er en lille vækst, 
et samarbejde mellem 
svamp og alger. 
Ydmyg og dog at finde overalt. 
Uanseelig men utrolig detaljeret. 
Skrøbelig og sej på en 
og samme tid.
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14 Råstof I
 — Ring, grønlandsk sten 
 med rubinkrystaller, 
 resin, 18 kt grønlandsk guld. 

15 Råstof II
 — 18 kt. spirende ring 
 med 24 kt. knopper, 
 alt i Grønlandsk guld.

16 Råstof III
 — Ringe, naturlige grønlandske 
 granater, 18 kt grønlandsk guld.

Grønlands råstoffer 
er et spirende håb  
for fremtiden, 
et håb om udvikling,  
arbejde og uafhængighed.
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17 Uden titel
 — Ringe af hvalbarde

Intet går til spilde, 
og resterne af 
fangstdyrene sætter 
sit præg på oplevelsen 
af Grønland.
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Karen Fly / Särform

Strandboulevarden 3 kld.
2100 København Ø
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E  karenfly@saerform.dk
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KOMPLOT Design

Amager Strandvej 50
DK-2300 København S

T  +45 32 96 32 55
F  +45 32 96 32 77
E  komplot@komplot.dk
W  www.komplot.dk
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Grønland  
på verdenskortet

— Broche, sølv med guldnål

Komplot Design 

Concrete Things 

Producent 
– NOLA Industrier AB, Sverige
Udført af Teknologisk Institut 

”Concrete Things” er  udendørs 
 betonmøbler, der udfordrer  relationen 
mellem det individuelle  
og det kollektive i det offentlige rum. 
Simple geometriske former med  
et kvadratnet ligesom fortovets fliser, 
hvori mennesket krop har efterladt  
et  vedvarende aftryk.
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