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- et hdndoerkmfrnodaendigais
bliueligesdaildt,

somdeter muligtat tenkesigfrem til, ..
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Min passion er dekoration af hojhelede sko og samlingen vokser stodt
& roligt, pt. udgar den 32 unikke
stk. Jeg synes, det er spendende at
pirre sanserne, omforme & transformere id6er til praktiske losningsmodeller. Under arbejdsprocessen
er det de mangfoldige materialer &
skotitlerne, der fAr inspirationen til
at generere.
Jeg har opsat et par kriterier for mig
selv, der skal overholdes, og som
lyder pA: Hver SKO - sin identitet.
Hver sko har sin egen DNA-profil, sin egen personlige titel fra det
virkelige Skoliv og sA vil jeg kun
fremstille 6n sko af hver type. Oftest er det lettere at arbejde & lege
med materialer, nAr der er afsat blot
fA rammer & regler - frem for slet
ingen. Det giver mere dynamik end
nAr alt har samme gyldighed.
Selve formen, den hojhelede sko
er en forering, forvandlingen sker
med en masse kendte effekter i
ukendte konstellationer.
Skoen er det vigtige
men udsmykningen det centrale
Fremstillingsfasen er den sjove og
det innovative. Mystiske materialer
afproves, ikke alt opfarer sig som
planlagt, nye vurderinger mA tages
i brug, argelser, frustrationer, ahaoplevelser og glede kemper om
skoens gunst. Fingre & verktojer
fumler i blinde yderst i skospidserne. Balancepunktet flyttes, n6r
skoen overbebyrdes med diverse
fremmedlegemer, og nogle af naturens egne produkter bl.a. siv & mos
visner eller vokser, som tiden gAr.
]eg har limet & syet, malet & gipset,
snoret & viklet, broderet og benyttet
decoupage i 6n perevelling. Men
som altid kommer der utvivlsomt
et tomrum, nAr 6t projekt er tilendebragt. Enten har neste id6 set dagens lys og afsat sit mentale fodspor,
eller ogsA er det tid til eftertanke.
Branding er generelt blevet en fast
bestanddel indenfor snart sagt alle
tenkelige udovende genrer. D6r,
hvor jeg selv synes skoskulpturerne
giver mening, er netop d6r, hvor
der findes en historie/en fortelling bag den manipulerede sko. I
den museale verden taler man om
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museumsgenstandenes
proveniens.
Deresherkomst & oprindelsessted.
For mig bliver et hAndverk ogsA
mere vedkommende & interessant,
hvis det levendegores
via ens egen
historie.

horn. Helen pA skoen skulle vere
et kohorn. Jeg frekventerede alle
de gengse hobbyforretninger &
specialbutikker, men ingen kunne
selge mig et kohorn. Historier om
kogalskab/ Creutzfeld-Jakob-syge
gjorde indkobet umuligt. Resultatet
blev en henvendelsetil en underviser i ben & hornarbejde.Han indksbte i Sverige,d6r var merkelig
nok ingen restriktioner! Skoen er
bekledt med pels fra en gammel
minkhue.

leg har hermedtagetet dyk ned i skoposenmedfortellinger:
Moccasin:I en genbrugsbutikkobte
jeg et par moccakopper.En yderst
elskverdig dame pakkede dem sirligt ind i silkepapir.Jeg strog hjem
og knuste de smukke guldbemalede tynde porcelenskopper med
en hammer for at vere: skabende!
Sidegevinstenvar lige pt. en anelse
moralske skrupler. SkAreneendte
imidlertid pA skoenshel og et utal
af kaffebsnnerblev pAlimet.En duftende sko var brygget sammen.

Filtsko: i 2001vandt jeg en broderikonkurrence i Sverige. Ud over
guldnAlsgevinsten,forpligtede jeg
mig til at kreere og levere en nAlepude til det kommendeArskonkurrence. Det blev en filtsko. rJdfsrt
med hAndgjort& broderetfilt.

Frue Sko "Cypripedium calc6olus":
foran pA blomsterskoensad oprindelig en egte indtorret guldsmed.
PA en udstilling blev en lille dreng
grebet af lysten til at klappe insektet. Guldsmeden smuldrede totalt,
og jeg mAttehurtigt placereen broderet stand-in pA stedet.Guldsmeden er fremstillet i 3D-broderimed
MessingstAltridsben+ vinger. Selve
blomstener i diversesilkestoffer.
Skohorn: som supplement til skosamlingen, ville jeg have et sko-

Askepot's SKO'd er titlen og synonymet pA samlingensguldsko. En
perlekedebesatsko incl. et kuvertaskebeger med et cigaretskod.PA
en udstilling blev skoen dobt eller
domt til at lystre tilnavnet: Margrethe.Lidt royal har man vel lov at
vere! SenerepAet andetudstillingssted var guldskoen sA sm6t blevet
en interaktiv genstand,dvs. en besogendehavde rent faktisk benyttet askebegeret,som derefter var
havnet i opvasken.Det undskyldte
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kuratol, men egentlig synesjeg, det
var en meget pAfaldende, tankevekkende og tilgivelig handling.
Et hendverk bliver uvilkArlig sat i
perspektiv, nAr det sammenstilles
med noget tilsvarende eller mAske
en anden stilart. Dialogen mellem
forskelligartede hAndverkstyper er
befriende & befordrende. Jeg har
netop haft en fin oplevelse med
Textilforum i Heming, hvor mine
sko blev parret med sko fra museets
samling. Min lille hAndbroderede
Lotussko havde fAet selskab af en
egte kinesisk ditto, min hojhalede
tresko lenede sig op ad en udskAretalmuemodel, Snabel-A-skoen
kommunikerede med et tastatur og
sAfremdeles.Den id6 gav nyt liv til
begge stilrebringer.
PA en biblioteksudstilling havde
bornebogsbibliotekarenpA eget initiativ oprettet en workshop for born
i alle aldre. De ankom hver med
en aflagt sko + diverse aggregater,
glimmer & glittel, dimser & dingenoter og entusiastisk gA-pA-mod.
Alle fik stolt produceret et sko-verk
og senere opstod et mindre bsrnetegningsgalleri af kreationerne.
Endnu blot et eksempelpA hvordan
6n id6 affader den neste.
Jeg er stor fortaler for at benytte
museer som inspirationskilder.
Bzrn kan fA nogle gode oplevelser
ved at omdanne & omforme deres
museumsindtryk til helt nutidige
eksperimenter. Den synergieffekt,
der opstAr, er verdifuld for det
tverfaglige arbejde. De fleste museer er villige til at ose af deres
viden, det vere sig af bAdepraktisk
& aktivitetsmessig karakter eller et
mere narrativt & fortellende forlsb,
hvor bornene kan digte videre pA
historien... - et sAdan forlab kan
godt blive ret vildt!

RikkeRuff, Hillersd er hfrndarbejdslarer samtmuseumsformidler.
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