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ÆSTETISK 
ABSTRAKTION

INTERVIEW
 AF JOHANNA NYBORG BENDTSEN

Fuld af forventning møder Magasinet Kunst skulptør og konkretkunstner 
Josefine Winding i hendes studio i Havdrup på en solrig januardag.

“Med sit geometriske men samtidig 
organiske formsprog skaber Josefine 

Winding skulpturer, der fornyer sig og 
skaber nye vinkler og perspektiver i 

bevægelsen omkring værket.”

TEMA SIDE 56

M ed en enorm energi og en-
tusiasme åbner Josefine 
Winding døren til et intimt 
studio fyldt med kunst, 

materialer og ikke mindst en udsigt til grøn-
ne marker og den betagende danske na-
tur. Der er ingen tvivl om, at hér udfolder 
en kreativ kunstner sin passion for æstetik, 
former og materialitet. Lyset, der strømmer 
igennem de store vinduer, rammer det klat-
tede trægulv, der indikerer, at her arbejdes 
med både krop og sjæl. 

Allerede fra start er det tydeligt, at jeg 
møder en nysgerrig og eksperimenterende 
samtidsskulptør, der sætter store krav til 
værkernes umiddelbare påvirkning på be-
skueren foruden sin egen evne til at skabe 
denne relation. Med udgangspunkt i hæn-
derne og kroppen skaber Josefine Winding 
skulpturer, der differentierer i både form, 
størrelse, materiale, farve og spænder fra 
gulvskulpturer til vægskulpturer og collage-
værker. Og med et enkelt og nonfigurativt 
formsprog skaber hun værker, der taler 
til kroppen og til sanserne igennem deres 
umiddelbarhed og abstrakte udtryk.

Form, materiale og farve
Den simple og abstrakte form har altid 
fascineret Josefine Winding, der i sine 
skulpturer udforsker æstetik i sin reneste 

og klareste form, hvor kontrasten mellem 
balance og asymmetri, det lineære og skæ-
ve, skaber den rette synergi og spænding. 
Hun har brugt tid på at udvikle og forfine 
sin visuelle og formmæssige stil, da hun 
netop anser formsproget som helt centralt 
i sine abstrakte skulpturer.  

Med sit geometriske men samtidig or-
ganiske formsprog skaber Josefine Win-
ding skulpturer, der fornyer sig og skaber 
nye vinkler og perspektiver i bevægelsen 
omkring værket. Den ru overflade bringer 
taktilitet og nerve til værket, og den giver 

stoflighed og dybde til det enkelte form-
sprog.

Farverne er præget af sarte og neutrale 
toner, der taler ind i det æstetiske univers, 
Josefine Winding gerne vil skabe, hvor net-
op formen manifesterer sig som det afgø-
rende element i den kropslige fornemmel-
se for det enkelte værk. Og det er lige 
præcis det, der sker; formen vækker inte-
resse, pirrer min nysgerrighed og skaber 
en længsel til at forstå og erkende sandhe-
den – om værket, om min kropslige erfa-
ring og dermed om mig selv.                    

Josefine Winding. Untitled, 2019. 
Foto: Studio Oliver Gustav.
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 Intuition og sanselighed
Kombinationen mellem form, materiale og 
farver er selve essensen af Josefine Win-
dings værker. Men specielt den kropslige 
og intuitive tilgang til skabelsen af værker-
ne er for hende altafgørende: 

”I mit perspektiv kan non-objektiv kunst 
vække inderlighed, ærlighed og tale til det 
ubevidste i mennesket – en form for direk-
te kontakt, der ikke er rationel. Det, der 
især drager mig er simpelheden og skæv-
heden – altså det uperfekte eller upolerede 
og ufærdige. Det bliver levende, ærligt og 
ufuldendt. Kunsten er for mig – som den 
der laver kunsten – en direkte vej til min 
egen intuition, til nærvær og til min mave-
fornemmelse,” fortæller Josefine Winding 
og uddyber: ”Mit arbejde er alt andet end 
logisk. Det er form skabt ud fra fornem-
melser. Og jeg tror, at mennesket har brug 
for at komme i kontakt med sin intuition 
og opdage, hvor meget der kommer til os, 
når vi tør lytte og handle på den.” 

Hun gør en pause før hun fortsætter. 
”Jeg oplever, at mange i dag undervurde-

rer eller ligefrem undertrykker det kæmpe 
arsenal af informationer og muligheder, 
der ligger i intuitionen. Vi mærker ikke 
efter, blandt andet fordi vi er blevet op-
draget til at bruge hovedet, som derfor er 
vores eneste guide. Der skal være plads til 
sanseligheden og vores følende ’jeg’ – vi 
har brug for det.”

Den ultimative inspirationskilde
Kunst og skulpturer har altid været en stor 
del af Josefine Windings barndom, da hun 
praktisk talt har levet i sin farfar billedhug-
ger Morten Nielsen’s værksted siden hun 
var ganske lille. Her har kunst og skønhe-
den i det uperfekte været altdominerende: 
”Min farfar var billedhugger, og jeg er stort 
set vokset op i hans atelier. Han lavede 
skulpturer og har i høj grad præget mig og 
min tilgang til kunst. Både min farmor og 
farfar var meget æstetiske, og de havde så 
utrolig mange smukke ting i deres hjem. 
Jeg er vokset op med at se skønhed i de 
ting, der ikke i sig selv har en funktion, så-
som sten eller en gammel patineret metal-
plade, fordi det kan noget bare i sig selv. 
Min farfar er min største inspiration.”

Hvis man har bare en smule kendskab 
til Morten Nielsens imponerende kunstne-
riske virke, afsløres den tydelige inspirati-
on Josefine Winding har fra sin farfar: De 
organiske former, det antropomorfe ud-
tryk og det enkelte æstetiske formsprog, 
der taler til sanserne og kroppen frem for 
alt.                                                                 

“Mit arbejde er alt andet end logisk. 
Det er form skabt ud fra fornemmelser.”

- Josefine Winding

Øverst: Josefine Winding. Untitled, 2019. Foto: Henriette Dan Bonde. Nederst: Josefine Wining,.
Foto: Henriette Dam Bonde. Modsatte side: Josefine Winding. Untitled, 2020. Foto: Studio Oliver 
Gustav.
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og tvinger mig til med kroppen at blive op-
mærksom på mig selv og på rummet, som 
jeg befinder mig i. De forlanger min krops-
lige opmærksomhed. Samtidig sætter de 
gang i indre refleksioner omkring værket, 
om mig selv og om rummet omkring mig. 

Personligt elsker jeg værker, der ikke 
blot bliver set og aflæst, men tværtimod 
konstant arbejder i mig og som jeg kon-
stant opdager på ny. Den forundring vær-
ker kan skabe og den effekt de har, både i 
nuet, men også i relationen efter det første 
møde, er afgørende for om et værk virkelig 
gør et indtryk – virkelig trænger ind til mig. 
Det gør Josefine Windings værker. Det er 
som om, jeg aldrig bliver træt af at betragte 
dem, opleve og mærke dem. Min bevægel-
se rundt om værkerne skaber nye perspek-
tiver, nye indsigter og ny fascination af det 
enkelte formsprog med enorm effekt. 

Ud over Danmarks grænser
Josefine Winding har opnået anerkendelse 
og kendskab indenfor de danske grænser 
og kontaktes ofte af både kunstinteressere-
de og interiørdesignere angående samar-

 Mod til at turde livet
Det har ikke altid ligget i kortene, at Josefine 
Winding skulle være kunstner. Faktisk langt 
fra. Selvom hendes familiære baggrund er 
af kunstnerisk oprindelse valgte hun at tage 
en kandidat i psykologi og kommunikation 
og arbejdede i mange år som erhvervspsy-
kologisk konsulent. Men efter en hård pe-
riode i hendes privatliv tog hun springet 
og søgte ind på kunstskolen Spektrum i 
København.

”Når mennesker oplever krisetider og 
skal træffe nogle store beslutninger, er de 
virkelig ude at mærke efter. Kriser er gode, 
fordi de kan presse os til at mærke efter 
og træffe hårde men vigtige beslutninger. 
Rigtig mange mennesker er for bange til at 
gøre det, de kan mærke, at de egentlig ger-
ne vil og måske endda har brug for, fordi de 
tænker ’hvad nu hvis’, ’kan jeg overhovedet’ 
og ’er jeg god nok?’ Der kan en krise flytte 
dig. Alle burde engang imellem spørge sig 
selv; hvad ville jeg gøre, hvis jeg ikke var 
bange?”

Netop dette var en af årsagerne til, at Jo-
sefine Winding valgte vejen som kunstner. 
Hun ville ikke være bange for at gøre, hvad 
der føltes rigtigt.

”Jeg er heldigvis født med et ret stort 
mod og en tillid til, at verden vil mig det 
godt – og det er en god ting at have, når 
man sandsynligvis kun har et liv. Og det 
kræver mod at tage kunstnertitlen på sig, 
synes jeg. Og det tog lidt tid for mig, fordi 
sjælen skal følge med. Men den dag man 
føler det, så er man det.”

Appel til æstetiske oplevelser
Non-objektiv kunst har altid talt til det in-
tuitive i mennesket – til sandheden i vores 
indre og til kroppens umiddelbare oplevel-
se af vores tilværelse. Et helt centralt aspekt 
af Josefine Windings kunst er netop dén 
oplevelse og det møde, der opstår mellem 
værk og beskuer.

”En ting er, at jeg arbejder intuitivt, når 
jeg skaber mine værker, men for den der 
ser på non-objektiv kunst bliver det også 
meget impulsivt og sanseligt. Jeg sigter på 
at skabe æstetisk appel i mine værker for 
det er dét, jeg selv er draget af.”

Værker med en stærk æstetisk appel 
fordrer et møde med beskueren. Æste-
tik handler om sanseaktivering og om det 
møde der opstår, når kroppen og sanserne 
erfarer et objekt der – optimalt set – inde-
holder appel til en æstetisk oplevelse. Det 
er netop dét, som Josefine Windings værker 
gør. I deres umiddelbare enkelthed og visu-
elt betagende form vækker de mine sanser 

bejder og udstillinger i forskellige udform-
ninger. Hun har da også flere udstillinger 
bag sig og i 2019 blev hun nomineret til tit-
len ’Arts and craftman of the year’ ved De-
sign Awards 2019 – det på trods af, at hun 
først afsluttede sin undervisning på Spek-
trum i 2018 og derefter tog springet som 
fuldtidskunstner. Men Josefine Winding har 
ikke været bange for at stille krav til sig selv 
og sin kunst, og hun har turde tilbyde sig 
selv steder, hvor hun mente hendes stem-
me var relevant – som hun meget klart selv 
udtrykker: ”Kunstneren skal være modig og 
fræk nok til at tilbyde sig dér, hvor man me-
ner man hører til.”

Næste skridt for Josefine Winding er det 
udenlandske marked, hvilket hun ser frem 
til med stor spænding og gåpåmod. Og en 
ting er helt sikkert: Med hendes frygtløse 
og energiske indstilling til livet og hendes 
passion for skabelsen af æstetiske og per-
sonlige kunstværker kan Josefine Winding 
ikke andet end blive succesfuld i alt, hvad 
hun rører ved. 

Josefine Winding. DNA - let authenticity shine, 2019/2020. 
Foto: Morten Corneliussen.

Foto af Josefine Winding som lille, foran en af hendes farfars skulpturer.
Privat foto.


