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NERVESCAPE IX 

Shoplifter / Hrafnhildur Arnardóttir 

Træd ind i den storslåede installation af den internationalt anerkendte 
islandske kunstner Shoplifter / Hrafnhildur Arnardóttir. Nervescape IX er 
den første separatudstilling af kunstnerens værker i Danmark. 

28. august 2021—2. januar 2022 

Udstillingen er den niende version af Shoplifters stedsspecifikke værk Nervescape, der har været vist 

over hele verden i det seneste årti. Værket er en installation fremstillet udelukkende af farverigt 

syntetisk hår, der hænger fra loft til gulv i kunstnerens detaljerede konfigurationer. 

Nervescape IX er et univers, der indbyder til fordybelse. Det farverige værk er delvis inspireret af 

Shoplifters interesse for neurovidenskab og hjerneforskning. De sammenfiltrede bundter af hår ligner 

nervecellernes organiske struktur, men samtidig ønsker kunstneren at påvirke vores synapser i en 

mere direkte forstand, idet hun mener, at når vi oplever stærke farver, udløser det serotonin i hjernen, 

der gør os glade. 

 

Shoplifter / Hrafnhildur Arnardóttir 

I mere end 20 år har Shoplifter / Hrafnhildur Arnardóttir (f. 1969) udforsket brugen af og de symbolske 

egenskaber ved hår, både syntetisk og naturligt, og dets kunstneriske potentiale. 

Hendes værker består hovedsagelig af skulpturer, vægmalerier og installationer, der udforsker 

temaerne forfængelighed, selvbillede, mode, skønhed og folkelige myter. Hendes arbejde er forankret 

et sted mellem en fascination af populærkultur og en beundring for folkekunst og kunsthåndværk. 

Humor spiller også en stor, men diskret rolle i kunstnerens arbejde. 

Shoplifters værker er blevet udstillet over hele verden, og hun repræsenterede Island ved den 58. 

Biennale i Venedig i 2019. 

  

Udstillingen er kurateret af H.K. Rannversson og støttet af Statens Kunstfond. 

 

 

FOTOS & YDERLIGERE INFO 

For fotos og yderligere info kontakt venligst Mai Misfeldt: mai@bryggen.dk 
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