


Helle Hove er født 1970 i 
Århus. Hun er uddannet fra 
Design-skolen Kolding og 
Danmarks Designskole med 
speciale i sted-specifikke 
værker. Hendes arbejde er 
projektorienteret og primært i 
keramiske materialer. 
  
Værkerne har udgangs-punkt i 
det rumlige og strukturelle, 
med en op-mærksomhed på de 
små forskydninger og altid et 
element af leg i materi-
alehåndteringen. 
 
Helle Hove har udført flere 
udsmyknings-opgaver bl.a. 
”Den dansende bro” i Kolding. 
Hun har udstillet i ind- og 
udland og modtaget adskillige 
legater fra bl.a. Statens 
Kunstfond. 
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Velkommen til gentagelsens verden! 
 
Slip øjnene løs og lad mønstrene byde hjernen op til dans! 
Vær ikke bange for monotonien. Bagved den umiddelbare 
ensformighed ligger mønsterets musik, hvor figurer og 
linieføringer veksler mellem at træde frem og skjule sig igen. 
Trekanter, sekskanter, stjerner, blomster, striber, romber… 
 
Hvad du ser er en slags mønsterarkæologi, der udgraver 
skeletter og grundstrukturer. En udforskning af et helt enkelt 
mønsterprincip. 
Tusinder af ens keramiske skaller er lagt op i nært 
beslægtede mønstre. De bliver vist på store tavler – nogle af 

dem 4 meter høje – og på det store centrale bord inviteres 
den besøgende til selv at være med på legen.  Gå også op 
på trappen; herfra er udstillingens bedste udsyn. 
 
Kartotekskassen er den fjerde dimension, der som en 
mangefacetteret prisme lader skitser, fotografier og 
tekststykker reflektere over gentagelsens fænomen. 
 
Er det en stilisering af tilværelsen man ser i mønstrene?  
– Hverdagens trummerum og stadige gentagelser. For den 
fraværende bliver det trivialitet og forstening, mens et 
nærvær i gentagelsen folder rytmiske formationer ud, viser 
nye helheder og giver en nærmest meditativ fornemmelse af 
livets puls.   
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