
4 billeder af forskellige samlinger, der både fungerer som inspiration og som materialelager.
Foto: Sebastian Sztafij

I midten “Europæisk skovsvin”, ca. 50 x 70 cm, lavet af landkort og små stumper skrald.
Foto: John Lentz



Øverst: indgangsportal til Gentofte Børnebibliotek, malet på træ 2011.
Nederst: 2 tableauer,til børnenes u-landskalender (DR), ca.42 x 30 cm, 2008

lavet af papir og småting. 
Foto: Julie Kyhl



Illustrationer fra min næsten færdige billedbog der handler om en professor, hans 
vidunderlige maskine og hans lille ven - en gråspurv. 

2013-14



Legetøjsbod, 15 x 15 cm
Madkasse og plasticting

Kaniner til te, ca. 15 x 30 cm
Møbler af grene og testel af nødder

Herold’s Varehus, ca. 30 x 40 x 25 cm 
Pap, papir og småting

Isenkræmmer, ca. 30 x 40 x 25 cm
Træ, papir og småting af plastic.

Hos sømanden, ca. 30 x 40 x 25 cm 
Pap og papir

På pensionatet, ca. 30 x 40 x 25 cm
Pap, papir, stof og ståltråd

Dukkehusene har været udstillet flere gange i forskellige sammenhæng. Nogle har været 
brugt som bogillustrationer og nogle har været brugt kulisser i dukkefilm.

Foto: John Lentz



“Tucan Air”, ca. 20 x 35 cm
Kyllingesaks, klipsemaskine, smørtang, 

transistorer og cigarmavebælter
Foto: John Lentz

“Tog til tiden”, ca. 20 x 35 cm
Elurværk, symaskinespoler, propper og 

billet
Foto: John Lentz

I de 4 hjørner er detaljer fra andre urbilleder fra udstillingen ‘Tidsrum’ i Toldkammeret, 
Helsingør 2008. Diverse ure og skrammel.

Foto: Julie Kyhl



“Solkongen”
ca. 22x13 cm.

Ur, ørering,papir stof og spillekort
2013

“Dansere i grønt”
ca.25x16 cm.

Blomster og blade
2013

“Kontakt”
ca. 46x29 cm.

Kontakt, pærer, ure og printplade
2008

“Østers og Champagne”
ca.46x28 cm.

Ståltråd, træ, østers og hummerskaller 
2013

4 billeder trykt som postkort.
2 øverste: Foto: Julie Kyhl

2 nederste: John Lentz



Øverst: “En sikker vinder” ca.22x36 cm. Træflis  2007 Foto: John Lentz
Imellem: “Min stue” (model) ca30x50 cm. Lavet af papir pap og småting 

til filmen “Skidt eller skat, et blik på en kunstner” af Claus Lynggaard 2008.
Forneden: Klovnesofa med blomster lampe, ca 120x100 cm. ,

skumgummi og stof på træstel, 2005 Foto: John Lentz



Dekorationer fra trappeopgang på Christianshavn.
Figurerne måler ca. 120 cm. i højden.

Malet direkte på væggene. 2004



Hanske og sko vifter, ca. 80x45 cm. lavet til Zangenbergs Teaters garderobe. 2008
I midten: Dansepar, ca. 80x40 cm. Papmache ståltråd og crepe papir. 2010

Foto: Julie Kyhl



Vinduesudstilling i gadeplan ved Eiffel Bar på Christianshavn.
Det sorte (rammen) er malet med oliemaling bagfra og måler ca.200x140 cm. 

Det lyseblå (udstillings rummet) måler ca. 130x120 cm.
Her ses “Kontoret” fra juni 2013, som er 1 af over 50 forskellige vinduesudstillinger 

gennem de sidste 10 år. 
Foto: Susanne Mertz


