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Welcome to Wonderland
Kunstneren som byggede
“Welcome to Wonderland” var
Lillemor Petterson, hun byggede
skulpturen i sensommeren 2016
med sit hold. Hun er en svensk
keramiker, som også arbejder med
mursten, terrakotta, bronze og
porcelæn.
Jeg kan godt lide at den har en stor
mursten bygget klods, også med
to små fine porcelæns kaniner på
toppen.
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Hvad synes du om skulpturens placering i forhold
til omgivelserne?
Placeringen er meget god, fordi skulpturen er både
lille og stor. Og stedet den står passer til fordi der er
åbent og man kan gå hen og se. men det er heller
ikke alt for åbent terræn fordi der er træer og andre
skulpturer som passer til “Welcome i Wonderland”.
Hvad synes du om skulpturens formål og
oprindelige betydning? Lever det op til
forventningerne?
De to små kaniner byder dig velkommen, når du
ankommer til Guldagergaard og dens skulpturpark
noget som virker passende, da skulpturparken er en
verden fuld af ekstraordinære, mystiske og
vidunderligt skulpturer.
Hvilken slags følelse fremkalder skulpturen for
dig?
Den minder mig om Alice i eventyrland. Og når
jeg ser skulpturen falder mine øjne på den hvide
skrøbelige porcelænskanin.
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Lidt om migselv

Vi står i den ene af indgangene til
Guldagergård, og byder gæsterne
velkommen. Vi (en hvid og sort kanin),
ser alt og alle som kommer. Vi har en
tung klods forneden med os to lette
kaniner på toppen. Sikke en kontrast,
hvad skal det mon symbolisere?
Vi ser når folk træder ind i den
vidunderlige verden vi står for og ser dem
tænke og undre sig. Men hvorfor undre
sig, når det er tydeligt, hvad vi skal
forestille. Det kan vi simpelthen ikke
forstå. Vi er bygget af mursten og skabt
af den svenske keramiker Lillemor
Pettersson i 2016. Navnet Lillemor
Petterson forstår vi ikke, men vi har
fundet ud af at man åbenbart kan hedde
hvad man har lyst til. Altså hvem har
bestemt det, personen må være en tosse.
Men Lillemor er nu et sødt navn.Vi kan
virkelig ikke fordrage de ænder, der er i
søen ved siden af, de bliver ved med at
rappe 24/7. Vi kan ikke holde det ud. De
står hele tiden rundt om os og begynder
at rappe hver gang de ser eller hører bare
en lille ting. De tænker slet ikke på hvor
store ører vi har!
Men det allerværste er når der kommer
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‘’Welcome to Wonderland’’ af Lillemor Peterson, detalje

familier med børn. Hvis de har taget brød
med til ænderne, så går næbbene helt
amokVi er kun 3 år, så vi er ikke særlig
store i forhold til, hvor højt vi er oppe.
Det var meget svært at vænne sig til det i
starten, og vi rystede rigtig meget. Og vi
tør ikke kigge ned, for vi er bange for at vi
falder ned. Fordi hvis vi falder så går vi i
stykker, vi er nemlig lavet af fint
porcelæn.

Vi elsker den friske luft og naturen
rundt om os. Vi er meget glade for at vi
ikke bor i en af de der “Lejligheder”, som
vi har hørt om, som skulle være lavet af
beton. Det lyder heller ikke specielt
hyggeligt. Så vi håber inderligt, at vi ikke
bliver rykket ind i byen til biler,
lejligheder og beton!
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