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Superpositions, Bærum Kunsthall, Oslo, Norge, 2022
Min soloudstilling i Bærum Kunsthall er bl.a. en kommentar til digitale mediers påvirkning af 
vores måde at fremstille os selv på socialt, og hvordan det også personligt har påvirket mig i 
min rolle som far. Videopræsentation kan ses her

Engagement, pulver 3D-print, 125x68x168 cm, 2022

https://vimeo.com/672348188


Obey Me I Am Your Lord (and then go fuck yourself),
3D-print (gips), papkasse, hestehår, legetøjsgiraffer og 

DAM-trolde, 150x45x45 cm, 2019

Void, pulver 3D-print, skummadras, 
sølvmaske, 200x100x25cm, 2022



Struensee, plast (3D-print), 210x170x250 cm, Kunsthal Kongegaarden, Korsør, 2021 
Værket er fra min soloudstilling De uønskede, som belyser Kongegaardens historie i samspil med dens samling af Harald Isen-
steins buster. Mine buster af J.F. Struensee (1737-1772) og Dronning Caroline Mathilde (1751-1775) er skabt på baggrund af 
malerier, først digitalt modelleret og senere 3D-printet. Struensees placering og størrelse i kongerummet skal give en fornem-
melse af den magt han havde og hans fremsynethed (Struensee var bl.a. opsat på at give alle ytringsfrihed, også kvinder). 
Titlen på udstillingen henviser til Struensees og Dronning Caroline Mathildes status som uønskede grundet deres progressive 
personligheder og tanker, som på deres tid var ilde set. 

Dronning Caroline Mathilde, plast (3D-print), 
11 buster på 50x35x35 cm, Kunsthal Kongegaarden, Korsør, 2021

Busterne er installeret langs kunsthallens trappe, som fører op til skulpturen af 
Struensee. Busterne er lavet i flere farver og ses i flere vinkler for at vise Caroline 
Matildes frigjorthed og “sprælskhed” efter datidens normer (fx kan hun betegnes 

som crossdresser). 





6. Spielen, blandede materialer, 100 m2, Kunsthal Kongegaarden, 2021 

På billederne ses oversigt og nærbilleder af værket Spielen, som var en del af 
min udstilling De Uønskede i Kunsthal Kongegaarden. Her ses også, hvordan 
3D-printede værker indgår og sammenstilles med Isensteins buster.



7. Uden titel, plast (3D-print), gips, metal og hesthår,
25x40x100 cm, Kunsthal Kongegaarden 2019

Værket her er ligeledes fra min udstilling De 
Uønskede i Kunsthal Kongegaarden. 



Mød mig, med mig, mod mig, rustfrit stål, 410x70x120 cm, Silkeborg, 2022 
Værket er en del af min udsmykningsopgave til Silkeborg politistation. Formen er skabt på baggrund af politiets stærkeste 
symbol, nemlig øjet i hånden, som har været afbildet på fx politistokke. Værket er en 3D-scanning af den første politistok i 
Danmark fra begyndelsen af 1700-tallet, som er tvistet 360 grader om sin egen akse, skaleret og produceret i rustfrit stål. 
Titlen henviser til de tre hovedfunktioner som politiet har; præventivt (mød mig), beredskab (med mig) og indgriben (mod 
mig). Hele projektbeskrivelsen kan ses her. 

http://modin.info/ekstrafilertilhjemmeside/SIlkeborg%20politi_Morten%20Modin.pdf


9. The Opposite of Me is Not the Opposite of You, 2020, 
20 mindre forkromede masker (30 cm x 20 cm) samt en stor maske på 200 cm x 150 cm. 

Maskeserien er produceret til en udstilling i Helsinki og indgår bagefter i en udsmykning af et gymnasium. Derudover 
blev der ønsket skitseforslag (det store billede) til en større maske som skal produceres i rustfrit stål. 



Soloudstillingen Data Soul  i Sinne Gallery, Finland, 2021 

1. Void 2021 
3D-print (plast), foam, silver, moss etc, 200x100x25cm
2. Distinct Flirt 2019 
Foam (CNC-cut), 265x150x 50 cm
3. Mothers 2021
Foam (CNC-cut), 210x150x 50 cm
4. Noun 2021
Stainless steel, 80x100x20 cm
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Flyvende Fluer, Den Nordiske Ambassade, København, 2018 
Udstilling i det kunstnerdrevet galleri, Den Nordiske Ambassade. Forkromede masker m.m. Udstillingen er 
skabt i samarbejde med Matilde Duus.



Path to Eternity, 80 x 100 x 20 cm, forkromet plast materiale, 2018



Dumriand, 18 3D-prints påsat gummiænder samt bassin og sand, 130x200 cm, Kunsthal Nord, Aalborg, 2019
Værket var en del af udstillingen Mentorernes Momemtum.



3. Myotonic Man 2019
(myotonic is a (sheep) disease that makes you freeze when you 
get frighten). 3D-print (palster), foam, wood, moss, war figures, 
170x80x60 cm

Works for the exhibition called IDIOS at Ringsted galleriet in 2019
The works reflect upon the down side of the word idios and 
artists (incl. my self) egocentric view on our world. 

1. SUPEREGO 2019,   
3D-print (plast and bioplast), 200x150x50 cm

2. Obey Me I Am Your Lord (and then go fuck yourself) 2019
3D-print (plaster), carboard, hair from a horse, giraf and DAM-
trolls, 150x45x45 cm

1.



Myotonic Man, 70 cm x 80 cm x 60 cm, 
Pulver 3D-print, Skum, træstumper, kunstigt mos, små krigsmænd i plastik, Ringested Galleriet, 2019
En del af udstillingen IDIOS



Negotiation og Integration, NordArt, Büdelsdorf, Tyskland, 2017 
4 skulpturelle enklaver. 



87:1, Kunsthal Nord S1, 2018
Stedspecifik installation i Jernbanemodellen på Aalborg banegaard, samt i udstillingsrummet 
S1, Kunsthal Nord. Består af større 3D-printet skulptur i S1 samt flere miniature skulpturer til 
jernbanemodellen, alle modeller er 3D-printet i materialer, som sølv, bronze, plastik, gips m.m.





Of No Return, 3D-print, uzbekisk kappe samt fromkromet maske, Huset for Kunst og Desing, Holstebro, 2017  
Kunstværket var en del af en udstilling Virtual Perception.  



Virtual Reality / The Distance Between Me And You / Post Enviroment
Extruded polystyrene and cocktail sticks, 120 cm x 60 cm x 45 cm, Huset for Kunst og Design, 2017



Det kritiske punkt for intethed, plast (3D-print), 210x210x110 cm, Skovsnogen Artspace, 2016
I skabelsen af et 3D-printet værk, skal man tage højde for computerprogrammets begrænsninger i forhold til 
at kunne ’forstå’ formen og hvordan det skal printes. Eksempelvis skal formen være lukket, dvs. at der ikke 
må være huller i griddet - er der blot et enkelt hul kan programmet ikke forstå formen og dermed ikke printe 
det ønskede produkt, det såkaldte fysiske output.  
Værket her er lavet ved at ”hacke” de 3D-programmer, der skal omsætte information til det fysiske output, 
tvinge dem til at gennemføre et print på trods af at det ikke burde være fysisk muligt. Titlen referer til det 
kritiske punkt, hvor grænsen for om algoritmer kan blive til virkelighed eller ej ligger. Værket et produceret i 
nedbrydeligt plast, så det med tiden vil forsvinde. 

Mandagstanker, gips (3D-pulver-print),  190x120x10 cm, Silkeborg, 2017   
Værket er udstillet på Dépasser - Cobra Revisited, Silkeborgudstillingen 2017. 
Værket bygger på samme metode som værket Det kritiske punkt for intethed.



Democracy within Democracy, 35 keramiske skulpturer , Kunsthal Ved Siden Af, Svendborg, 2017 



Når grundlaget var et hus, mursten, skulpturer m.m, 500 m2, Thy (Hundborg), 2018
En del af det borgerindragende kunstprojekt Kulthyvator
På en byggetomt opførte jeg i samskabelse med byens borgere et nyt åndehul/plads ud af 
nedrevede mursten. De tre nye skulpturer er skabt sammen med elever fra den lokale skole.  
Hundborg og området omkring har i mange år haft problemer med huse, som forfalder og med 
affolkning. Ved at gribe fat i det “mini-landskab” som maskinerne fra nedrivningen efterlod, var 
min intention at fortælle, hvordan destruktion også skaber noget nyt. Især ved at genbruge de 
mursten, som før var et hus.



Bevægelser fra Istiden (skitseforslag), 2500 m2 ny belægning til Svebølle Centertorv, 2020

Kunstværket til Svebølle torv består primært af en ny belægning, der skal skabe en større sammenhæng mellem de 
erhvervsdrivende. Belægningen består af irregulære trekanter i farverne rød, sort og hvid. Formen er en gengivelse 
af profilen på bygningernes tage, mens farverne kommer fra de røde mursten, det sorte tag og det hvide gelænder. 
Værket er derfor præget af de arkitektoniske forhold på torvet. Værket er et eksempel på, hvordan 1) farverne og 
formen kan opstå med inspiration i bygningernes arkitektur, 2) et kunstværk kan være med til at skabe en ny identitet 
for et område. Se mere information her. 

http://modin.info/ekstrafilertilhjemmeside/Skitseforslag_Sveboelle_web.pdf


Den Hvide Løber (skitseforslag), 4mx55m, marmor, Sønderho, Fanø, 2018
Værket består af en lang “løber” af marmor, der er placeret i niveau med omgivelserne. Marmorens overflade cnc-
fræses, så den topografisk er identisk med den overflade den erstatter. Dvs. 3D-scanning af område, bearbejdning og 
efterfølgende Cnc-fræses. Se mere information her.

http://modin.info/ekstrafilertilhjemmeside/presentation.pdf


Besættelser, pulver-3D-print, gips, guldstøv, skum, det tidligere Grønttorvet, 2017

Værket var en del af udstillingen Engros i det tidligere Grønttorvet i Valby. 



3. Testprint på en keramisk 3D-printer, 2015 



Generator, Kunsthal Nord, 2015 
Udstilling i samarbejde med billedhugger Poul Bækhøj



Untitled, Plastic (FDM 3D-print), 4 m x 4 m x 1,7 m, 2015
Together with a work by Sculptor, Poul Bækhøj, corten iron. 
Part of a two-person show at Kunsthal Nord, ”Generator” Aalborg, 



Uniform Unibody, forkromet gipsform (afstøbning af et sandstensfragment fra Christiansborgs slotsbrand i 
1844), spænder og træ, 120 cm x 45 cm x 40 cm, ARoS, 2014



Once I Dit It For You, Now I Do It For Me (Cartesian Sculpture) 
pulver-3D-print, plast (3D-print), metal,  gips, voksskål, 
betonsokkel, 40x60x70 cm,  ARoS, 2014 



Trust-antisocial, rum: 50m2, Afgangsudstilling på Kunsthal Charlottenborg, 2014,  



Leopard, Det Kongelige Danske kunstakademi, København, 2014
Kunstværket består af ca. 500 kg. ubrændt ler og spraymaling, placeret på på bord, samt 2 stk. 3D-printet 
lamper der hænger over bordet. 



Uden titel, 2013, Vejen Kunstmuseum, Vejen 
Ophobning af en keramik. Værket var undersøgelse af opbyggelighed i keramik.  



Bevægelser, Det Kongl. Danske Kunstakademi, 2012 


