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Pressemeddelelse

Makabre Mesterværker 

Interna@onal smykkeuds@lling belyser døden 

Ved 88 smykker, kunstobjekter og mærkelige genstande, der 
strækker sig fra år 1300 før vor @dsregning @l år 2021 eTer vor 
@dsregning belyser uds@llingen dødens kulturhistorie  

Døden!  
Emnet er tabubelagt, men evigt aktuelt. Tanker om den næsten ”
utænkelige” afslutning er blevet udtrykt i smykker, som er blevet 
båret i døden i årtusinder. Smykker har fulgt liget i graven – de er 
blevet båret, for at mindes den afdøde, og for at symbolisere 
håbet om genopstandelse.  

Smykkeskribent Nina Hald siger: ”UdsZllingen kombinerer nye 
værker, lavet specifikt Zl udsZllingen, og historiske og forhistoriske 
genstande. Vi har med udsZllingen forsøgt at fortælle historier 
som ”taler” Zl hinanden på tværs af Zd. Døden er jo som sådan et 
uforanderligt tema”. 

UdsZllingen er skabt over fem temaer. Det begynder voldeligt og 
med dødens triumf. Men det handler også om forgængelighed. Og 
så handler det om ritualer ved graven, de levendes forhold Zl 
minder og Zd – for så at afslu`e med foresZllingen om det evige 
liv. 

Nina Hald: ”Døden kan jo være foruroligende, men fordi 
smykkerne er skønne i sig selv og fordi deres håndværksmæssige 
udførelse er så fantasZsk, vil publikum forhåbentligt opleve 
udsZllingen som tankevækkende og på sin vis vigZg. For døden jo 
en det eneste sikre her i livet”. 



UdsZllingen er et samarbejde mellem Museum Sønderjylland, 
smykkeskribent Nina Hald, der har kurateret udsZllingen, og 
guldsmed Bodil Binner. 

Makabre Mesterværker på Sønderborg Slot åbner 8. april og kan 
opleves indZl 23. oktober 2022. 

For yderligere oplysninger kontakt: 
BIRGITTE HJORT 
FORMIDLINGSINSPEKTØR 
D +45 65 37 07 99| M +45 30 80 27 39 
BIHJ@MSJ.DK 

For yderligere oplysninger om de udsZllede smykker kontakt: 
NINA HALD 
SMYKKESKRIBENT, kurator 
D +45 27 30 88 28  
Ninahald1@gmail.com 

Ti ikoniske genstande fra udstillingen: 
1. Bodil Binner pisk "Mademoiselle Sade" - fordi franskmændene 

kalder orgasme for "la peZte mort" (den lille død) 

2. De Beers Zmeglas fra 1999/2000 – fordi Zden føles som om den 
går i stå, når den tælles i diamanter 

3. Eero Hintsanen "Black Crown" - Jesu tornekrone i en 
postmoderne punk fortolkning 

4. Gi`e Bjørn askeurnen "Anywhere Else" - Zl manden/kvinden, 
der (ellers) har alt. Langt de fleste danskere kremeres i dag 

5. Manuel Sjødahl "Corona Heart" – et hovedvandsæg (en 
gammeldags 'parfumebeholder') - fordi den moderne lugt af død 
er den af håndsprit 

6. Oliver Baiker "Table Object" - påskeægget, der leder tankerne 
hen på døden i stedet for genopstandelse 

7. Region Hovedstaden pacemaker - fordi en sådan kan holde 
hjertet i gang eper døden 

8. Rikke Lunnemann "Mom Expired" - en mors forældede 
kreditkort, eperladt Zl børnene - af 18 karat guld, så det stadig 
har en hepig værdi! 

9. Stephen Webster gipring "Poison Apple Ring" - kan sæ`e liv (og 
død) i selv det mest kedelige middagsselskab! 
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10. Alexander Macrae "Victoriansk kraniumpokal" fra 1869 - pokalen 
kan opfa`es som en reference Zl myten om, at vikingerne skulle 
have skålet med deres senders (eller forfædres) afsavede 
hovedskaller


