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Ett glashus – en struktur av transparenta väggar, ett specifikt mikrokosmos av trygghet – utgör den 
osynliga gränsdragning som separerar universum från vår lilla tama värld. Glasytorna definierar en 
”gömd dimension”* som utvidgar den mänskliga kroppens gränslinjer, en andra hud som upprätthåller 
avstånd. Omedvetet anpassar vi detta avstånd vid varje förflyttning, vi bär det med oss överallt. I ett 
tomt, obegränsat utrymme utvidgas den osynliga gränsen och det blir oändligt stort. Det är summan av
alla individuella världar som överlappar och reflekterar varandra – de attraherar eller repellerar. Den 
osynliga gränsen definierar ett rum som låter oss slå oss till ro i en ändlös värld.

Presentationen av nya verk eftersträvar narrativ för psykologiska och emotionella upplevelser med 
enkla material och återhållsam form som genljuder från stoff i vår vardag. Verkens varierade 
förgänglighet, temperatur, densitet, textur och odör är en viktig del av berättelsen. 

M.B.

*Se Proxemics (Edward T. Hall: The Hidden Dimension, 1966)
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