
Vi mødes i TANKEN fredag den 29. oktober 2021 kl. 14.30-17.00 ved Ramme Hallen 

(Rammegårdvej 8, 7620 Lemvig) 

Forgetting the Year – eller: Det glemte år… 

v/ billedkunstner Heather Kapplow (USA) 

Værket Forgetting the Year handler om den mærkelige forvirring, som mange af os oplever i 2021, 

når vi forsøger at tale med hinanden om "sidste år". 

Især inden Corona-restriktionerne begyndte at blive udfaset igen, var det almindeligt at blive 

forvirret i samtaler om, hvorvidt "sidste år" betød 2019 eller 2020. Med Forgetting the Year 

inviterer Heather Kapplow os til at dele vores forskellige oplevelser af, hvordan Corona-tiden var 

anderledes og oversætte indtrykkene til former og teksturer. Disse visuelle udtryk vil senere blive 

brugt til at lave en unik kalender der forsøger at indfange og illustrere vores samlede fornemmelse 

af, hvordan tiden i Covid-19-æraen har været. Alle deltagerne i TANKEN den 29. oktober modtager 

efterfølgende en kopi. 

Medbring venligst den 29. oktober en genstand hjemmefra, som du har oplevet anderledes under 

Corona-pandemien end du gjorde før dette tidspunkt. Det kan være noget, du plejede at bruge, 

men stoppede med at bruge under Corona; noget du aldrig før har brugt så meget som under 

pandemien; noget, du plejede at bruge på én måde, men nu bruger på en anden måde; noget, der 

før gjorde dig ked af det, men som har gjort dig glad under pandemien, eller det kan være noget, 

du plejede at elske, men som du er kommet til at hade. Eller noget, du var ligeglad med før, men 

bekymrer dig om nu (eller omvendt). Det kan være en bog, en strømpe, en fjernbetjening, en øl, 

en rengøringsartikel, din hund - det er op til dig at finde ud af, hvad der bedst opfylder 

beskrivelsen - men tag en genstand med, som du synes kan illustrere eller symbolisere din Corona-

historie. 

Hvis du har lyst til det, ville det også være fint, hvis du har mulighed for at medbringe en slags 

affald eller efterladenskaber fra et sted, hvor du tilbringer meget af din tid. Det kan være blade, 

sand, uåbnet post, ukrudt, gamle gummibånd, cigaretskod, tomme dåser eller andet, der har en 

tendens til at ophobes hurtigere i dine omgivelser, end det føles rimeligt. 

 


