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A Very Nice Story: A Preface by Hannah
B Higgins

Hannah B. Higgins

A card arrives in the mail. There is no idyllic scene of a lake or a mountain or a sweet little
farm or small huddle of furry little animals. No flowers. No grass. No monument. No capital
building. No work of art (great or small). No masterpiece. No master. No master craftsman.
There is no naked woman. No clothed woman. No folk hero. No anthropological type. There
is no thing.

I turn it over.

It lacks a return address. It lacks a missive. There is no message from the sender. I turn it
over again.

This postcard is a letter to no one in particular, though it found its way to me. It begins with
an apology; "I am sorry." The apology comes from the Intermedia Fluxus artist, Eric Ander-
sen. What he has to apologize for is immediately apparent – if the reader was expecting or
hoping for a nice long story, or a lengthy personal letter squeezed onto the space of the
card, this single sentence falls short of the expectation.

Except that it doesn't fall short; "But how can I tell you a very nice story, when I do have
only these few letters?" is complete. Intermedia artists use the tensions between media to
communicate beyond the boundaries of the disciplines of the visual arts, of sculpture, of lite-
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rature, of musical composition, and of them all (meaning the category of serious culture)
and the lives we live.

The card asks the reader to read the postcard as a story, since it responds to the habitual
expectations we bring to postcards. Who was traveling and where? Or, has there been a big
event? Instead, Andersen gives the reader insight into the nature of language, or more pre-
cisely, reading. What is that shape after the Y in 'SORRY'? It resembles a comma enough
that I see it as a comma. It appears again, in the same role, later in the sentence, after the
word story. But the letter Y has undergone a metamorphosis, actually two, since it first
appeared in SORRY. The Y in VERY looking like a capital I that bumped into and knocked
over a 7, but that could also be an interaction between the comma 7 and a fragment. By
what habit can't I see a comma inside the word very? Movging along, the Y that concludes
the phrase VERY NICE STORY bears a curious, family resemblance to the comma after
SORRY and the comma that comes next (after STORY). What happened to the way I read
between the beginning of the sentence and this later pair of moments that effected a
change. Did the comma that was a 7 have an affair with an I at VERY and then break up
right after STORY? Is the I the artist, or the postcard speaking as an arbiter of language?
Were they pried apart by a newcomer, the Y in STORY that looks like a key, broken at the
top? How is it that the letter Y has taken (already) three different forms in this very short
story? In the next phrase, I becomes J and O becomes Ǿ in "I DO," and K and ᴁ become H
& E in "HAVE" and the relationship between generating narrative meaning and letter resem-
blance come crashing together in a crushing onrush of flipped and inverted letters, tumbling
like characters in a great adventure that seals up the story in its own inverted narrative
logic. By the last line, almost every letter is replaced by an imposter or turned on itself. Yet
it is read as ONLY THESE FEW LETTERS spelled LEBBFRS. The period is made up, unironi-
cally, of an inifinity loop. The story of language, its evolution, the many stories that append
to each word by virtue of the associations we bring to words as people with shared and
unique associations, is infinite. The short story staged here is infinite. It is not short. It is
also not long (which is a length). Rather, it is never-ending.

Andersen's story card reminds the reader of the origins of letters in the simultaneously oral
and pictographic origin of the ancient Hebrew alphabet. This logosyllabic language linked a
given sound to something it sounded like, and then rendered a picture as the letter for that
sound; the spoken word for housing sounding something like 'bayt' and resulting in a floor-
plan-of-a-house-like shape for a letter that would eventually evolve into the modern capital
letter B. The letters of the modern western alphabet all have these stories that span millen-
nia, each evolving from a simultaneously logosyllabic and visual basis. Words are, by this
historiographic reading, themselves compilations of the things that stood behind the letters
when they sprouted into being. It stands to reason that words are stories and that that the
sentences that make up what we think of as stories, contain all manner of knotty narrative,
even if we don't by habit think of sentences this way. Andersen's seemingly simple device is
an invitation that we, the reader, unlock the complex and amusing stories locked deep wit-
hin language itself. Language, by this estimation, is logo-pictorial-syllabic. Language is an
intermedium, or can be.

The term "Intermedia" describes the contact between media that is often mistakenly associ-
ated with contemporary art. Andersen's postcard demonstrates, in the swiftest imaginable of
strokes by a contemporary artist, the error in this line of thinking. In its simplicity, the
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"Simple Story" is a teaching tool with deep roots in a distant place and time that shatter
linguistic habits. Despite its brevity, however, the card requires both a pause (to engage the
letters in the process of formal recognition and transfer among letters that roots it in habit
and memory) and a leap of faith that brings us face to face with the mystery of language in
its most ancient form. In Of Grammatology, the French philosopher of language, Jacques
Derrida, described language in similarly wide-ranging terms: "The place of writing is linked,
as Rousseau had intuited, to the nature of social space, to the perceptive and dynamic orga-
nization of the technical, religious, economic, and other such spaces." By this description, all
writing is (to varying degrees) linked to the mechanics of history and especially of law.
However, intermedia language takes the next step, by breaking with the etiquette of formal
language and reinscribing it in its spoken and pictorial roots.

I can imagine a time in the near future, perhaps we are here already, when the lockstep of
print grids, which technology lead to the disciplining of words in the form of modern litera-
ture, will increasingly yield to the intermedial qualities of words and letters. In that world,
Andersen would be an early practitioner among his many colleagues in Fluxus and visual
poetry, graphic music, and events-based art circles.

Hannah B Higgins is Professor in the Department of Art History at the University of Illi-
nois at Chicago.
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(u) produktivitet: Forord af Lars Kiel
Bertelsen

(u) produktivitet
Lars Kiel Bertelsen

Vi ved godt, hvad ordet "produktiv" betyder i almindelighed: at man får noget fra hånden; at
noget betaler sig; at indsatsen kaster et udbytte af sig. Men hvad er egentlig produktivitet?
Hvis produktivitet defineres som et matematisk mål for relationen mellem arbejdsindsats og
udbytte, giver det sig selv, at dette mål kan være stort eller småt (så tjener man meget eller
lidt), og endda negativt (så er det en dårlig forretning).

Vi ved også udmærket, hvad ordet 'uproduktiv' betyder i almindelighed: at noget ikke rigtig
betaler sig; at der ikke kommer noget (eller nok) ud af anstrengelserne; at man ikke kan
mobilisere tilstrækkelig energi til at komme nogen vegne. At være uproduktiv er derfor nær-
mest synonym med at være uformående, apatisk, doven – og dømmes derfor ofte hårdt af
en samfundsmoral plaget af rastløs arbejdsomhed. Lediggang er som bekendt roden til alt
ondt.

Men selv om vi (ak!) udmærket ved, hvad det vil sige at være uproduktiv, ved vi så også,
hvad uproduktivitet betyder? Hvis produktivitet er et mål for en relation, hvad betyder så
den lille negation "u-"? Knytter negationen sig til målet eller relationen? Hvad er et u-mål og
kan man tænke sig en u-relation? Og hvad har det overhovedet med kunst at gøre?

Måske er det vigtigt at gøre sig klart, at produktivitet ikke bare er udtryk for en matematisk
relation mellem to værdier. Det kan godt være, at produktiviteten beskrives med tal, men
bag disse tal gemmer sig en forvandling, som blot beskrives med tal: Noget, fx fysisk
arbejde, bliver til noget andet, fx brød. Det er ikke spor mystisk. Dej skal æltes. Mørtel skal
røres. Brød og murværk rejser sig ikke af sig selv. Bag ligningen, hvor relationen mellem
investering og gevinst iklædes tal, gemmer der sig derfor en helt anden og langt mere kon-
kret ligning:

Denne ligning er på én gang udtryk for en streng protestantisk arbejdsmoral (man yde, før
man kan nyde) og det stik modsatte (man skal optimere, dvs. springe over hvor gærdet er
lavest). For sagen er jo, at målet for ligningen er stadig vækst, altså en accelererende
fortjeneste baseret på stadig mindre arbejdsindsats. Kapitalismens lov er nemlig, at det nok
kan være, at du skal spise dit brød i dit ansigts sved; det skal bare helst være nogle andre,
der sveder for dig.

Bibelen er fuld af beretninger om underfuld og, ja, utroværdig produktivitet; beretninger,
hvor overfloden springer blot ved en berøring, en udpegning eller et ord (bespisningen af de
fem tusinde i ørkenen med fem brød og to fisk). En af disse beretninger dannede grundlag
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for kernen i den kristne liturgi, nadveren, hvor brødet ved en simpel trylleformular omdan-
nes til kød. Hoc est corpus meum sagde Kristus, da han brød brødet, og så blev det med ét
hans kød. Præsterne gentog det latinske trylleri ved nadveren i kirken, men det troede
bageren og mureren ikke på, for de vidste godt hvad der skulle til for at lave brød eller mur-
værk og kaldte det derfor – helt rimeligt – hokus pokus. Ingenting opstår ud af ingenting
(undtagen lommeuld, som Storm P. sagde).

Det er derfor, uproduktivitet på én gang er en kritik af vestens kristne kulturgrundlag og
denne kristendoms moderne alliance med kapitalismen i den generaliserede arbejdsomheds
navn. Uproduktiviteten dyrker nemlig ikke den optimerede vækst som sit mål. Og for så vidt
det har noget med kunsten at gøre, så handler kunsten ikke, som en god ven engang
sagde, om rettidig omhu, men om utidig ildhu; altså en målløs stræben, en nyttesløs bor-
tødslen af på forhånd spildte talenter.

Som sådan kan uproduktivitet defineres som et mål for værdiløst spild af tid; Uproduktivite-
ten er at løbe langs gærdet i stedet for at springe over det. Det er ophøjelsen af lommeuld
fremfor Kristi legeme som skabelsens egentlige, glorværdige under.

Lars Kiel Bertelsen, lektor, ph.d., Kunsthistorie, Aarhus Universitet
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Automatik: Indledning ved Per
Brunskog

Forfatter Per Brunskog

The Glorious Way of Unproductivity er en lærebog i intermedia, udviklet som et læringsmid-
del med relevante emneområder til gymnasiet og på universitetsstudier i samtlige fakulteter.
Samtidig er den skrevet med en målsætning om, at alle i aldersgruppen mellem elleve og
nioghalvfems kan få en eller anden form for udbytte af den. Emneområdet intermedia inde-
bærer, at den kan handle om alt, belyst fra alle fortællevinkler, uden at der findes en hierar-
kisk tilgang til det givne emne eller perspektiv. En sådan lærebog der sigter mod den brede
alderskategori og med det vidtfanende perspektiv behøver en begrænsning: The Glorious
Ways of Unproduktivity tager sit afsæt i cirka halvtreds værker, som er opstået i Eric Ander-
sens kunstnerskab mellem årene 1959 og 2017. Til hvert af disse værker hører der desuden
en række øvelser forfattet af Eric Andersen: Med øvelserne som grundlag kan du selv træne
i at skabe intermediafænomener. Øvelserne er konstruerede, så de både fungerer som rene
tankeeksperimenter og som praktiske øvelser ved fx gruppearbejde.

En af grundforudsætningerne for bogen er, at man absolut ikke behøver at vide noget som
helst om kunst, fluxus eller Eric Andersens virksomhed på forhånd. Det er forklaringen på, at
disse tre fænomener ikke nævnes i teksten. Tilsvarende er ord som "kunstværk" eller
"værk" udeladt og erstattet med fænomen eller andre passende erstatningsord. For at
undgå at bogen får indflydelse på kunsthistoriens kunstbegreb er årstal nærmest udeladt i
teksterne. Og hvis de alligevel optræder, findes der ingen garantier, for at de er korrekte,
fordi kilden har været Eric Andersen. Tilsvarende med værktitlerne. Selvom bogen forsøger
at undvige faldgrupper som begrebsanalyse og fortolkning, fordi de fjerner læseren fra den
almindelige nysgerrige tilstand, findes der to begreber som skal støtte læseren med at
trænge ind i Eric Andersens fænomenverden: Circumambulation og Algoritmer; her i
denne indledende del af bogen introduceret sammen med fænomenerne Automat og Aar-
husplakat.

Skriftens fokus har været at tage læseren med til et sted så tæt på oplevelsen af Eric Ander-
sens fænomener som muligt og den fascinerende verden, som dér vokser frem. Nogle
gange er den ambition blevet forstyrret af fakta og da har det konkrete sanselige møde fået
fortrin. Metoden til at komme tæt på et givet fænomen har været at beskrive dem som om
de var naturfænomener. Eller ved hjælp af naturvidenskabelige metoder for at skabe bille-
der af den menneskelige adfærd. På samme måde som der ikke findes en bærende mening i
Eric Andersens kunstnerskab, forsøger bogen ikke at styre elevens eller læserens faglige
udbytte. I stedet er håbet at bogen vil frembringe samme generelle opmærksomhed som
Eric Andersens diverse påhit skaber. En nysgerrighed efter vidt forskellige ting, uden den
klare hensigt, som leder læseren i en bestemt retning, men som i stedet leder til nye opga-
ver, til at søge ny viden og som stiller nye spørgsmål og så videre.
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Per Brunskog er kunstskribent med et internationalt fokus, med en forkærlighed for
nonsens og andre kunstneriske udtryk som skaber kortslutninger i hjernen.

Automat

Lad 2 påfaldende identiske ting skifte plads på en sådan måde, at den ene plud-
seligt bliver betydelig mere omfattende end den anden.
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Vareautomater er maskiner, som udførte butikkernes mest basale service på tidspunkter,
hvor butikkerne ikke var bemandede. Automaterne opstod i midten af 1900-tallet som følge
af et samspil mellem konsumenternes stadige efterspørgsel efter varer, teknologiens udvik-
ling samt både købmandens og de butiksansattes lovbestemte rettigheder til søvn og frihed.
Når en kunde ved nattetide eller en søndag oplevede et akut sug efter at købe cigaretter,
chokolade, æbler, kondomer eller andre småsager, begav de sig i en kendt retning mod
deres lokale butik. Men i stedet for at gå ind, blev de udenfor, hvor automaterne var opstil-
lede. Her forsynede de møntindkastet med det beløb, som var angivet for den ønskede vare.
Når automaten mekanisk registrerede, at tyngden af et vist antal mønter var ankommet, gik
låsekonstruktionen op for de låger, som modsvarede summen. Maskineriet var sådan kon-
strueret, at når en låge blev åbnet, forblev de andre luger låste. Men ud af det rum i auto-
maten, som nu var åben, kunne kunden tage den ønskede vare.

Mennesker har dog ikke alene materielle behov og i visse tilfælde kan de immaterielle ople-
velser skabe samme akutte trang efter at blive tilfredsstillet. En købmand fyldte derfor hvert
af varerummene i sin automat med fire enkroner. For at få lågen op skulle kunden putte fire
kroner i møntindkastet. På den måde kunne kunden få adgang til en boks med fire kroner,
åbne en ny låge med adgang til fire kroner, tage disse og få fat i nye fire kroner i andre rum
og så videre. Uanset hvor mange bokse de åbnede, ville de gå hjem med ligeså mange
mønter i lommen som de var ankommet med, men havde alligevel nydt en spirituel rite.

Circumambulation er et begreb indenfor religionsvidenskaberne som betegner fænomenet at
vi mennesker i vigtige situationer bevæger os i cirkler. Selvom der ikke eksisterer en almen
tolkning af disse ringbevægelser, kan man dog konstatere at det cirkulære princip er et af
de mest grundlæggende (og måske et af menneskeslægtens ældste) rituelle formater. Mest
kendt og formodentlig det største af disse fænomener er, når muslimske pilgrimme cirkler
syv gange rundt om Kabalaen. Forskellige former for Circumambulation finder man i alle
menneskelige kulturer: De er veldokumenterede i den romersk-katolske liturgi, jødedommen
og forskellige naturreligioner, som når fx svenskerne danser "Små frøer" omkring midsom-
merstangen. Den form for circumambulatio som findes i Automat ligner dog mere de meka-
niske dele af den tibetanske og buddistiske rite bsKor Ba, et navn der betyder gå-i-ring. For-
uden at være en konkret vandring som udføres inden for den tibetanske tradition, så
forstærker man eller erstatter man vandringen ved at sætte et bønnehjul i bevægelse. Hvil-
ket kan betragtes som både en automatiseret og effektviserende produktionsmetode til at
opnå nirvana.

Hvorfor er circumambulation vigtig her? Fordi det er en almenmenneskelig riteform, som
man genfinder i alle kendte kulturer til alle tider og som genfindes i denne bogs fænomener.
På trods af at den ikke er knyttet til en almen symbolik, men kan betyde vidt forskellige ting
i forskellige kulturer gennem historien. Vi bevæger os rundt i cirkler, når der er noget vig-
tigt, vi vil opnå, men hvorfor vi gør det, ved vi ikke. Derved bærer riten på en universel
sandhed om det at være menneske, som mennesket ikke kan komme i nærheden af på
andre måder end ved at udføre en circumambulation.
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Aarhusplakat

Vælg en slags orden for indlysende indfald.

Algoritmer er de bagvedliggende instruktioner som findes i forskellige dataprogrammer. En
systematisk procedure som trinvis angiver hvordan en matematisk beregning eller et compu-
terprogram løser et specifikt problem. Selvom algoritmer ofte skrives med matematiske tegn
og cifre, baseres de i samme grad på alle former for kommunikation. Det vigtige er systema-
tikken og at de udfører den opgave de er sat til at løse i den givne situation. I Aarhusplaka-
ten bestod algoritmerne af både visuelle informationer og text: instruktioner som får folk til
at bevæge sig rundt i byen efter et ubregneligt men forudbestemt system, og dér foretage
sig visse handlinger ud fra indgangsværdier som medborgerne uvidende har tilført systemet
når de vælger at følge systemets instruktioner.

I Aarhus er der to forskellige udgaver af plakater udplacerede: hvide og grønne, som atter
var hængt op i byen på fem store tresidige plakattavler. De hvide plakater viser på otte for-
skellige kort forskellige ture man kan vandre i byen; på de grønne plakater blev de instruk-
tioner præsenteres, som medborgerne skal foretage når de kommer til givne pladser, gader
eller torve.

For at udføre en agoritmisk beregning eller procedure er systemet afhængig af at blive for-
synet med indgangsværdier. Tal eller værdier som er unikke for den givne situation eller det
givne problem man vil løse. I Aarhusplakat består disse indgangsværdier i medborgernes
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valg og ruter, hvor på ruten de starter, samt på den indstilling de deltager i fænomenet
med. Man kunne sammeligne hele opstillingen med et flipperspil, hvor spillets mekanik
udgøres af de forprogrammerede algoritmer, men hvor kuglen siden hopper rundt påvirket
af den fart hvormed medborgeren har kastet sig ind i spillet og af deres intentioner.

På samme måde består nærmest alle fænomener i denne bog af en eller anden form for
algoritmer eller instruktioner som folk kan placere deres indgangsværdier i, og som siden
resulterer i en på forhånd ukendt udgangsværdi i den anden ende af fænomenet. Disse
algoritmer er også konstruerede på en måde som betyder at små afvigelser i indgangsvær-
dien fører til ekstremt forskellige slutværdier.

De skriftlige instruktioner på de grønne plakater i Aarhus opfordrer medborgerne til at
udføre følgende ting ved de angivne placeringer:

The Glorious Ways of Unproductivity
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Banegårdspladsen: Vælg fem placeringer på denne plakat.

Dronning Margrethes Vej: Beregn antallet af personer som du formoder findes
indenfor en radius af hundrede meter. Vælg en side af den tresidige plakattavle som er
placeret i krydset Nørregade/ Nørreport. Noter din beregning på kanten af den tredje
plakat til venstre.

Filtenborgsplads: Uddel desuden følgende firetyve tegn: e/e/e/f/g/g/i/i/k/k/k/l/l/l/n/r/
r/r/v/ä/å/ö/-/- med to tegn tegn til hver deltager, så de fordeles: ef/er/er/gl/gö/il/iä/kv/
k-/k-/lr/nå.Tilskynd de implicerede deltagere med åbne walkie-talkies at begive sig ud
på individuelt valgte ruter i Århus. Bed endelig deltagerne om: 1.. Hver gang de finder
de uddelte tegnkombinationer i omgivelserne: skift kanal på walkie-talkien efter føl-
gende mønster 1-2-3-4-5-6-1. 2. Når du finder nummeret på den kanal, din Walkie tal-
kie i øjeblikket er indstillet til, i omgivelserne, skal du beskrive den geografiske placering
via Walkie Talkie-systemet.

Finsensgade: Noter på plakaten ved Banegårdspladsen den rute du hidtil har vandret.
Vælg frit mellem plakatstanderens tre sider og noter ruten på den syvende øverste pla-
kat, regnet fra venstre.

Harald Jensens Plads: Tiende til den enogtyvende juni: Vælg een af siderne på pla-
kattavlen placeret på Skt. Clemens Torv og fjern følgende plakater i perioden fra den
tiende til den enogtyvende juni:

• Den første øverste plakat fra venstre
• Den femte øverste plakat fra venstre
• Den tredje nederste plakat fra højre.

Enogtyvende til tredivte juni: Vælg een af siderne på plakattavlen placeret på Skt. Cle-
mens Torv og kopier følgende plakater: den første øverste plakat fra venstre, den femte
øverste plakat fra venstre. Den tredje nederste plakat fra højre.

Første til tiende august: Vælg en af de tre sider på plakattavlen placeret på Skt Clement
Torv og fjern følgende plakater: Den første øverste plakat fra venstre. Den femte øver-
ste plakat fra venstre. Den tredje nederste plakat fra højre.

Janus la Coursgade: Vælg en af siderne på plakattrekanten i krydset Nørregade/ Nør-
report eller den på Rådhuspladsen. Nedskriv på den øverste første plakat fra højre de
tilsvarende noter som er på den sjette nederste plakat, beregnet fra højre.

Marselis Boulevad: Afhent to plakater i Rum otte i stuen Janus la Coursgade 9. Vælg
derefter een af siderne på plakattavlen ved banegårdspladsen og hæft dem fast over de
to nederste plakater til højre. Mejlgade: Skriv en instruktion for Søftenvej på den øver-
ste første plakat til højre, på en valgfri side af den tresidige plakattavle på Rådhusplad-
sen.

Niels Ebbesens Plads: Fotografer denne instruktion.

Nordre Ringgade: Lær instruktionen på Skanderborgvej udenad.

Automatik: Indledning ved Per Brunskog
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Nørrebrogade: Hent en plakat i rum otte i stuen Janus la Courgade 9. Fastgør den på
en masonitplade og hæng den op i nærheden af din bopæl.

Nørreport: Klokken 00:00 till 04:00: Oplæs denne instruktion. Klokken 04:00 til 12:00:
Opford en person at vælge en af plakattavlens sider, og dæk de øverste fem plakater
fra venstre og de seks nederste fra højre med hvidt A4 papir. Klokken 12:00 till 14:00:
Følg instruktionen fra en anden plakat. Klokken 14:00 till 12:00: Følg instruktionen fra
klokken 04:00 til 12:00.

Paludan Müllers Vej: Læs enstemmigt, op sammen med ti andre personer, teksten på
en af plakaterne. Når I læser byt da rundt på ordene "Skt Clemens Torv" med "krydset
Nørregade/Nørreport." Park Allé: Vælg en af siderne på plakattavlen placeret på Råd-
huspladsen. Læs der de indrammede tegn.

Randersvej: Skriv positionens postnummer på plakattavlen ved krydset Nørregade/
Nørreport. Vælg en af siderne og noter det på den øverste tredje plakat fra venstre.
Rådhuspladsen: Vælg en af siderne på plakattavlen som findes her, bed alle som passe-
rer pladsen om at markere teksten på den nederste sjette plakat fra venstre.

Skanderborgvej: Vælg en af siderne på plakattavlen ved Vesterbrogade. Indram alle
"a" på nederste fjerde plakat fra højre.

Skejby-krydset: Læs teksten på denne plakat ordentligt igennem to gange.

Skipper Clement: Læg hånden over denne instruktion.

Skolebakken: Hvis der ikke er en plakat umiddelbart til venstre for denne plakat: Vælg
en af siderne på plakattrekanten ved Rådhuspladsen og noter dette på den nederste
sjette plakat regnet fra venstre. Hvis der ikke hænger en plakat til højre for det du
læser nu: Noter dette på en af de fem trekantsformede plakattavler som er opstillet i
Aarhus: Barnegårdspladsen, Nørregade/Nørrepots korsningen, Rådhuspladsen, Skt. Cle-
mens Torv, Vesterbrogade.

Clemens Torv: Afhent plakater i rum otte i stuen af Janus La Coursgade 9. Fyld de
tomme pladser ud på plakattavlerne i Aarhus: Barnegårdspladsen, Nørregade/Nørrepots
korsningen, Rådhuspladsen, Skt. Clemens Torv, Vesterbrogade.

Søftenvej: Gå til Rådhuspladsens plakattrekant og indhent informationen på plakaten.

Søndre Ringgade: Mellem klokken 00:00 og 03:00, skriv det eksakte klokkeslæt ned
på kanten af den anden plakat øverst fra venstre, på en valgfri side af plakattavlen på
Vestorbrogade.

• Klokken 03:00 till 05:00: Streg den tidsperiode under du befinder dig i når du
læser dette, på en valgfri side af plakattrekanten som er beliggende på Vester-
brogade, øverste fjerde plakat regnet fra venstre.

• Klokken 05:00 til 10:00, se 00:00 til 03:00.
• Klokken 10:00 til 14:00, se 03:00 til 05:00.
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Banegårdspladsen Aarhus

• Klokken 14:00 til 24:00, se 00:00 til 03:00.

Vester Allé: Afhent to plakater i rum otte i stuen i Janus La Courgade 9. Klister dem op
på en valgfri side af plakattrekanten Skt Clemens Torv . Placer den ene femte øverst fra
venstre, og den sjette i nederste række fra højre, såfremt der på denne plads er place-
ret hvide A4 ark over plakaten. Hvis ikke: noter dit eget postnummer på den anden, og
distribuer plakaterne i Aarhus.

Vesterbrogade: Tegn en ring omkring alle understregninger på denne plakattrekant.

Åboulevarden: Nedskriv på denne plakattrekant antallet af plakater som er klistret op
på denne. Skriv på denne plakattrekant, antallet af plakater som er opklistrede. Vælg en
af trekantens sider og skriv noten på første nederste plakat fra højre.

Automatik: Indledning ved Per Brunskog
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Digitalt
Det digitale system begrænses hele tiden af sin logiske teknologi. En logik der består af
elektroniske kredsløb, som enten afgiver nul eller et, er åbne eller lukkede, til eller fra, aldrig
midt i mellem, aldrig befinder de sig i grænselandet. NOTE På trods af eller takket være
denne teknologis logiske opbygning, som rigtig nok kan udføre gigantiske, for os ufattelige,
beregninger, har mennesket ofte været tiltrukket af det, som ligger bag teknologiens logiske
bindinger. Helt siden computerens barndom har man jagtet efter uendelighed og tilfældig-
hed, to fænomener som i stor udstrækning trækker i den modsatte retning af teknologiens
rationale. Hvad er så uendelighed og tilfælde egentlig? Det uendelige kan være to ting.
Enten noget, som helt konkret eksisterer i tid og rum eller et ord, der kan henvise til, hvor-
dan vi gør os billeder af noget, vi ikke kan begribe. I de tilfælde er uendelighed vores fore-
stilling om noget, der er større end det største, vi kan måle. Tilfældigheden er noget, som er
tættere på os, noget vi i højere grad må håndtere i hverdagen. På hverdagsplanet er tilfæl-
det et fænomen, hvor den tilgængelige information er for utilstrækkelig til, at vi kan forudse
udfaldet. Ligesom et terningekast. Men faktum er, at der ikke er uforudsigelige, mystiske
kræfter indblandet i terningekastet. En ternings udfald er udelukkende en logisk konsekvens
af terningens udgangsposition, håndens bevægelser, jordens tiltrækningskraft, atmosfærisk
aktivitet i rummet, bordpladens hårdhed og struktur i mødet med terningens fysiske beskaf-
fenhed osv., osv. Spørgsmålet er, om der overhovedet findes et rent tilfælde, altså et til-
fælde eller en årsagssammenhæng, der eksisterer som en naturlov. Den franske
17-1800-tals matematiker Pierre Simon de Laplace påstod, at tilfældighed overhovedet ikke
eksisterer i naturen. Laplace mente at en tilstrækkelig intelligens, som kender til alle natu-
rens kræfter og partiklers placering i et konkret øjeblik, ville kunne skabe en matematisk for-
mel til beregning af alle fremtidige hændelser og som nøjagtigt ville kunne beregne alt,
hvad der allerede er sket. Verden er forudbestemt, alt indpasset i årsagskæder, som det er
muligt at følge i begge tidsretninger. Al tilfældighed er udelukket. Og det lyder jo ganske
troværdigt i et 1700-talsperspektiv. Men hvis man sætter Laplaces tanker ind i vor tids Big
Bang teori, skulle universets første mikrosekund indeholde kimen til en årsagssammenhæng,
som fører frem til hver eneste hændelse i universets historie: gigantiske sammenhænge og
forbindelseslinjer fra enhver tanke man tænker, til svingninger på de mindste byggestenes
niveau; elementarpartiklerne og deres uendelige delbarhed. En genlyd fra den mindste
skala, hvor en trilliard strenge skaber en kvark, en størrelse, som det kræver omkring ti mil-
liarder af for at danne diameteren af et hydrogenatom. Og atomer er selv meget små,
omkring 0,1 milliardedel af en meter. Denne form for determinisme er ubegribelig for et
menneske, og dermed hverken mulig at bevise eller modbevise. En nyere teori siger, at der
findes en indbygget kausalitet eller tilfældighed i de kræfter, der styrer universet, at tilfæl-
det er indlejret i naturlovene eller er en naturlov i sig selv. En sådant tilfældighed kaldes
indeterministisk, og er blevet central inden for kvantefysikken, et videnskabsområde som
har sat stort præg på vores viden om tilfældigheder. Til forskel fra fysikkens klassiske meka-
nik kan man ikke i kvantefysikken iagttage et objekts position og bevægelse på samme tid.
Fænomenet kaldes Heisenbergs usikkerhedsprincip, og er en hjørnesten i hele kvantemeka-
nikkens opbygning. Dog mener senere forskning, at det ikke drejer sig om en regelbestemt
tilfældighed, men om mangelfuld måleteknik i forhold til disse antageligvis bølgeformede
partikler. Derfor vil de hellere tale om Heisenbergs usikkerhedsrelation, da enhver partikels
præcise position i fremtiden beror på tilfældighed. I kvantefysikken er dette modsætnings-
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forhold mellem information og kaos vigtig, selvom studier har vist, at der generelt er et
modsætningsforhold mellem tilfældet i sig selv og iagttagelserne af det er generelle. Her
kommer begrebet entropi ind: Entropi er det parameter, man anvender for at måle tilfældig-
heden i en proces. Entropi er en måde at beskrive afvigelser fra kendte naturloves ligevægt i
et sammensat system på. Det kan tolkes som en uorden i systemet, fordi høj grad af uorden
svarer til høj grad af entropi. Problemet opstår når man skal måle entropien i et eksperi-
ment. Vi vender nu tilbage til eksemplet med terningekastet, som vi tidligere antog ikke
rummer ren tilfældighed, for at finde ud af om, absolut tilfældighed alligevel er mulig i en
rullende terning. Vi bygger derfor en maskine, som kaster terningerne under præcis samme
fysiske omstændigheder hver gang, og hvor udgangspositionen altid er nøjagtig den
samme. Ikke desto mindre står vi med problemet at terningens sider må indeholde et eller
andet form for kendetegn, så vi kan bestemme værdien af udfaldet. Men hvis vi skal redu-
cere entropien til nul må vi omvendt udelukke alt der kan have indflydelse på ligevægtstil-
standen. Og dette forhold indebærer at alle seks sider må være fuldkomment ens. Når vi
det er lykkedes at skabe en terning der er ens på alle sider, helt ned på partikelniveau,
kaster vi påny terningen med vores maskine. Entropien er nu så tæt på nul, som vi kan
komme. Men vi kan ikke længere skelne mellem de seks sider og dermed ikke kende udfal-
det. Jo større tilfældigheden bliver i en måling, desto mindre informationer afgiver den. På
samme måde som orden står i modsætning til uorden, står information i modsætning til til-
fældigheder. Tilfældigheden kan aldrig komme til syne, den efterlader ingen information. En
informationsteoretiker ville sige, at manglen på indhold i eksempelvis en tekst tyder på høj
entropi og dermed uforudsigelige slutninger eller associationer hos læseren. Manglen på
information fungerer på denne vis som en meget bedre motor for vores hjerneaktivitet end
en tekst, som giver læseren mening. Meget af denne viden, som vi har opnået om tilfældig-
hed og uorden, havde vi aldrig kunnet opnå uden de digitale værktøjer. De har hjulpet os til
at se uendelighed i delmængder og skærpet sandsynlighedesberegninger om tilfældigheder.
Tilmed har de gjort det muligt at kortlægge matematiske mønstre i tilfældigheden, altså at
finde regler for den. Utallige forsøg har handlet om at efterligne tilfældigheden ved hjælp af
digitale tilfældighedsgeneratorer, men disse er altid afhængig af et kim, en indgangværdi
som ikke må gentages. Hvis det gentages kommer maskinen altid til at give samme tilfæl-
dighedsresultat som vi så første gang. Derfor kan disse generatorer ikke kaldes for rene til-
fældighedsmaskiner og har fået betegnelsen pseudotilfældighedsgeneratorer. Et af de vig-
tigste områder som presser den digitale teknologi til logikkens kanter er jagten på kunstig
intelligens. Drømmen om at skabe kunstig intelligens fødtes nærmest på samme tid, som
den digitale verden begyndte at udfolde sig. Siden er de blevet ved med at følges ad, side
om side, hånd ved hånd. En kunstig intelligens skal ikke bare kunne bearbejde store mæng-
der af data, men ligesom alle andre former for intelligens kunne håndtere problematikker,
som den ikke tidligere er blevet præsenteret for. Den må på sin vis have sin egen indbyg-
gede logik, sin egen frie vilje, der ligner den virkelige så meget at den menneskelige intelli-
gens opfatter den kunstige som frigjort fra den som har konstrueret maskinen. Den kunstige
intelligens må være intuitiv på samme måde som et menneske; den må kunne springe over
en række logiske betragtninger om uhåndterbar konsekvensfakta, og så stadig med største
sandsynlighed træffe en rigtig beslutning. En logisk håndtering som fra et psykologisk stå-
sted betegnes intuition, dvs. en evne til at vælge det rette ved hjælp af tilfældighed. De tre
intermediale fænomener, vi skal komme ind på i det følgende, The Stands, Bikuben og Opus
1966 trækker alle på uhåndterbarhed, uendelig storhed og tilfældighed. Fænomener som er
digitale, men som snarere end at ligne den aktuelle datalogi, opererer med kvantecompute-
rens tredje tilstand, hvor kredsløbene er åbne og lukkede parallelt og på samme tid.
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Det digitale system begrænses hele tiden af sin logiske teknologi. En logik der består af
elektroniske kredsløb, som enten afgiver nul eller et, er åbne eller lukkede, til eller fra, aldrig
midt i mellem, aldrig befinder de sig i grænselandet. fodnote004 På trods af eller takket
være denne teknologis logiske opbygning, som rigtig nok kan udføre gigantiske, for os ufat-
telige, beregninger, har mennesket ofte været tiltrukket af det, som ligger bag teknologiens
logiske bindinger. Helt siden computerens barndom har man jagtet efter uendelighed og til-
fældighed, to fænomener som i stor udstrækning trækker i den modsatte retning af tekno-
logiens rationale.

Hvad er så uendelighed og tilfælde egentlig? Det uendelige kan være to ting. Enten noget,
som helt konkret eksisterer i tid og rum eller et ord, der kan henvise til, hvordan vi gør os
billeder af noget, vi ikke kan begribe. I de tilfælde er uendelighed vores forestilling om
noget, der er større end det største, vi kan måle. Noget, der minder om barndommens bevis
på, at gud ikke er altomfattende, fordi han ikke kan skabe en flagstang, der er så høj, at
han ikke kan nå op til toppen af den, når han står ved dens fod.

Tilfældigheden er noget, som er tættere på os, noget vi i højere grad må håndtere i hverda-
gen. På hverdagsplanet er tilfældet et fænomen, hvor den tilgængelige information er for
utilstrækkelig til, at vi kan forudse udfaldet. Ligesom et terningekast.

Men faktum er, at der ikke er uforudsigelige, mystiske kræfter indblandet i terningekastet.
En ternings udfald er udelukkende en logisk konsekvens af terningens udgangsposition, hån-
dens bevægelser, jordens tiltrækningskraft, atmosfærisk aktivitet i rummet, bordpladens
hårdhed og struktur i mødet med terningens fysiske beskaffenhed osv., osv.

Spørgsmålet er, om der overhovedet findes et rent tilfælde, altså et tilfælde eller en årsags-
sammenhæng, der eksisterer som en naturlov. Den franske 17-1800-tals matematiker Pierre
Simon de Laplace påstod, at tilfældighed overhovedet ikke eksisterer i naturen. Laplace
mente at en tilstrækkelig intelligens, som kender til alle naturens kræfter og partiklers place-
ring i et konkret øjeblik, ville kunne skabe en matematisk formel til beregning af alle fremti-
dige hændelser og som nøjagtigt ville kunne beregne alt, hvad der allerede er sket. Verden
er forudbestemt, alt indpasset i årsagskæder, som det er muligt at følge i begge tidsretnin-
ger. Al tilfældighed er udelukket.

Og det lyder jo ganske troværdigt i et 1700-talsperspektiv. Men hvis man sætter Laplaces
tanker ind i vor tids Big Bang teori, skulle universets første mikrosekund indeholde kimen til
en årsagssammenhæng, som fører frem til hver eneste hændelse i universets historie:
gigantiske sammenhænge og forbindelseslinjer fra enhver tanke man tænker, til svingninger
på de mindste byggestenes niveau; elementarpartiklerne og deres uendelige delbarhed. En
genlyd fra den mindste skala, hvor en trilliard strenge skaber en kvark, en størrelse, som det
kræver omkring ti milliarder af for at danne diameteren af et hydrogenatom. Og atomer er
selv meget små, omkring 0,1 milliardedel af en meter.

Denne form for determinisme er ubegribelig for et menneske, og dermed hverken mulig at
bevise eller modbevise. En nyere teori siger, at der findes en indbygget kausalitet eller til-
fældighed i de kræfter, der styrer universet, at tilfældet er indlejret i naturlovene eller er en
naturlov i sig selv. En sådant tilfældighed kaldes indeterministisk, og er blevet central inden
for kvantefysikken, et videnskabsområde som har sat stort præg på vores viden om tilfæl-
digheder.
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Til forskel fra fysikkens klassiske mekanik kan man ikke i kvantefysikken iagttage et objekts
position og bevægelse på samme tid. Fænomenet kaldes Heisenbergs usikkerhedsprincip,
og er en hjørnesten i hele kvantemekanikkens opbygning. Dog mener senere forskning, at
det ikke drejer sig om en regelbestemt tilfældighed, men om mangelfuld måleteknik i for-
hold til disse antageligvis bølgeformede partikler. Derfor vil de hellere tale om Heisenbergs
usikkerhedsrelation, da enhver partikels præcise position i fremtiden beror på tilfældighed.

I kvantefysikken er dette modsætningsforhold mellem information og kaos vigtig, selvom
studier har vist, at der generelt er et modsætningsforhold mellem tilfældet i sig selv og iagt-
tagelserne af det er generelle.

Her kommer begrebet entropi ind: Entropi er det parameter, man anvender for at måle til-
fældigheden i en proces. Entropi er en måde at beskrive afvigelser fra kendte naturloves
ligevægt i et sammensat system på. Det kan tolkes som en uorden i systemet, fordi høj grad
af uorden svarer til høj grad af entropi. Problemet opstår når man skal måle entropien i et
eksperiment. Vi vender nu tilbage til eksemplet med terningekastet, som vi tidligere antog
ikke rummer ren tilfældighed, for at finde ud af om, absolut tilfældighed alligevel er mulig i
en rullende terning.

Vi bygger derfor en maskine, som kaster terningerne under præcis samme fysiske omstæn-
digheder hver gang, og hvor udgangspositionen altid er nøjagtig den samme. Ikke desto
mindre står vi med problemet at terningens sider må indeholde et eller andet form for ken-
detegn, så vi kan bestemme værdien af udfaldet. Men hvis vi skal reducere entropien til nul
må vi omvendt udelukke alt der kan have indflydelse på ligevægtstilstanden. Og dette for-
hold indebærer at alle seks sider må være fuldkomment ens. Når vi det er lykkedes at skabe
en terning der er ens på alle sider, helt ned på partikelniveau, kaster vi påny terningen med
vores maskine. Entropien er nu så tæt på nul, som vi kan komme. Men vi kan ikke længere
skelne mellem de seks sider og dermed ikke kende udfaldet. Jo større tilfældigheden bliver i
en måling, desto mindre informationer afgiver den. På samme måde som orden står i mod-
sætning til uorden, står information i modsætning til tilfældigheder.

Tilfældigheden kan aldrig komme til syne, den efterlader ingen information.

En informationsteoretiker ville sige, at manglen på indhold i eksempelvis en tekst tyder på
høj entropi og dermed uforudsigelige slutninger eller associationer hos læseren. Manglen på
information fungerer på denne vis som en meget bedre motor for vores hjerneaktivitet end
en tekst, som giver læseren mening.

Meget af denne viden, som vi har opnået om tilfældighed og uorden, havde vi aldrig kunnet
opnå uden de digitale værktøjer. De har hjulpet os til at se uendelighed i delmængder og
skærpet sandsynlighedesberegninger om tilfældigheder. Tilmed har de gjort det muligt at
kortlægge matematiske mønstre i tilfældigheden, altså at finde regler for den. Utallige for-
søg har handlet om at efterligne tilfældigheden ved hjælp af digitale tilfældighedsgenerato-
rer, men disse er altid afhængig af et kim, en indgangværdi som ikke må gentages. Hvis det
gentages kommer maskinen altid til at give samme tilfældighedsresultat som vi så første
gang. Derfor kan disse generatorer ikke kaldes for rene tilfældighedsmaskiner og har fået
betegnelsen pseudotilfældighedsgeneratorer.
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Et af de vigtigste områder som presser den digitale teknologi til logikkens kanter er jagten
på kunstig intelligens. Drømmen om at skabe kunstig intelligens fødtes nærmest på samme
tid, som den digitale verden begyndte at udfolde sig. Siden er de blevet ved med at følges
ad, side om side, hånd ved hånd. En kunstig intelligens skal ikke bare kunne bearbejde store
mængder af data, men ligesom alle andre former for intelligens kunne håndtere problema-
tikker, som den ikke tidligere er blevet præsenteret for. Den må på sin vis have sin egen
indbyggede logik, sin egen frie vilje, der ligner den virkelige så meget at den menneskelige
intelligens opfatter den kunstige som frigjort fra den som har konstrueret maskinen. Den
kunstige intelligens må være intuitiv på samme måde som et menneske; den må kunne
springe over en række logiske betragtninger om uhåndterbar konsekvensfakta, og så stadig
med største sandsynlighed træffe en rigtig beslutning. En logisk håndtering som fra et psy-
kologisk ståsted betegnes intuition, dvs. en evne til at vælge det rette ved hjælp af tilfældig-
hed.

De tre intermediale fænomener, vi skal komme ind på i det følgende, The Stands, Bikuben
og Opus 1966 trækker alle på uhåndterbarhed, uendelig storhed og tilfældighed. Fænome-
ner som er digitale, men som snarere end at ligne den aktuelle datalogi, opererer med kvan-
tecomputerens tredje tilstand, hvor kredsløbene er åbne og lukkede parallelt og på samme
tid.

The Stands

Lad tilfældet råde for såvel døve som blinde.
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Et sædvanligt kneb i debatter er totalt at ignorere modstanderens argument. Alene at gen-
nemtrumfe sine egne standpunkter, som om det, den anden siger, ikke rummer nogen
værdi. En mere primitiv variant, som ikke desto mindre forekommer lige så tit, er at tale i
munden på sin fjende. Begge varianter hensætter modparten i afmagt, og får ham til at
fortabe sig i frustration. En beslægtet frustrationsmekanisme er indlejret i The Stands, men
med det træk af uanstændighed at den negligerer samtlige taleres argumenter. fodnote005

Det tekniske apparat bag The Stands blev udviklet i to omgange. Begge versioner bygger på
syv talerstole, som står i en kreds vendt mod hinanden. På hver talerstol stod en ivrig debat-
tør, der talte i en mikrofon. Lyden fra mikrofonerne førtes videre til en fælles højtaler. I
begge versioner fandtes et elektronisk udstyr, som slukker og tænder mikrofonerne uden at
debattørerne har nogen indflydelse på det. Publikum kunne enten vælge at se debatten eller
at høre den. For højttalerne, som de syv mikrofoner er forbundet med, befandt sig i et rum
ved siden af. Befandt publikum sig i stedet i rummet med talerstolene kunne de rigtig nok se
debatten, men ikke begribe debattørernes argument, da de syv deltagerne talte oprørt og
højlydt i munden på hinanden.

I første version af The Stands var de syv mikrofoner koblet til byens syv lyskurve. Når lys-
kurvene stod på grøn var den mikrofon, som dette trafiksignal var koblet sammen med
åben. Dog kunne de verbale slagsbrødre se, at deres mikrofon blev tændt og slukket uden
at de på nogen måde havde indflydelse på det. fodnote006

Anden version af The Stands var langt mere avanceret i sin digitale teknologi og evne til at
irritere debattørerne. Her blev der brugt mikrofoner, som kunne indstilles så de indfangede
lyd i forskellige lydstyrker. I stedet for lyskurver blev mikrofonerne styret af en computer,
der reagerede på ydre lyde og de andre taleres lydstyrke, og var baseret på et ekstremt
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kompleks system, hvor tilfældighed spillede en rolle, og derigennem bestemte hvilket niveau
en debattørs mikrofon skulle anvende: På første niveau var mikrofonerne indstillet på lave
lyde som fuglesang, fodtrin eller hvisken, på det andet niveau var indstillingen normal sam-
tale, og på tredje lydniveau blev høje lyde som skrig og hysteriske råb indfanget.

Det samlede resultat var, at jo mere højlydt og skingert debatten blev desto mere lavmælt
blev lyden som kom ud af højtalerne i rummet ved siden af. Så mens debattørerne stod og
råbte af hinanden blev det hørbare resultat af deres argumenter fuglesang, deres frustre-
rede udkrængninger blev til skrab med skoene, publikums hvisken eller vindens leg med
træernes grene uden for debatrummet. fodnote007

opus 1966

Organiser det uhørte antal forløb alene til glæde for alles manglende dømme-
kraft.
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De tekster, som opus 1966 genererer kan beskrives som tilfældighedsdigte, men kan også
håndteres som en ordregivning eller instruktion. Hvorvidt det er lykkedes nogen at få tek-
sten fremkaldt er mere uklart.

Det konkrete materiale blev trykt i poesitidsskriftet "Hvedekorn" 1969. Opus 1966 består her
af lister, der fungerer som digitale nøglekort, nødvendige instruktioner for at skabe en tekst.
Listerne er baseret på de mest almindelige engelske ord, og hvert ord er knyttet sammen
med en talkode. Hvilket ord som blev knyttet med en given talkombination var bestemt af
en tilfældighedsgenerator.

Listerne med ord og talkoder minder en om nutidens Nem-id-nøglekort (one-time key eller
one-time pad), der på udgivelsestidspunktet er fremherskende til kryptering og hemmelige
meddelelser. I opus 1966 havde de dog hverken den funktion at returnere en identifika-
tionskode eller at gemme eller hente en forhåndenværende tekst, men opusset skabte en
enestående, tilfældighedsbaseret tekst ved hver læsning.

Tanken var, at læseren skulle tage disse lister, sætte sig ved en computer og med en pseu-
dotilfældighedsgenerator fremstille en talkode. Med talkoden kunne man derefter finde ord
fra listerne og på den måde skabe en ny tekst.

Pseudotilfældighedsgenerator er, som begrebet antyder, ikke noget, som i strikt forstand
kan kaldes en tilfældighedsgenerator, men er trods alt et af de digitale værktøjer, som det
er lykkedes mennesket at skabe for at producere tilfældige tal. Sådanne pseudotilfældig-
hedsgeneratorer består af algoritmer, hvor startkomponenten altid skal være unik. Denne
enestående komponent kaldes for et frø og består som regel af en dato, et klokkeslæt eller
en anden startværdi som ikke gentager sig. De tilfældige tal som dannes af en pseudotilfæl-
dighedsgenerator er ikke tilstrækkelige sikre til i dag at kunne anvendes til kryptering af
hemmelige efterretningsinformationer, men de anses for at være tilstrækkelige i mange
andre sammenhænge, fx computerspil. Da opus 1966 blev trykt var det anderledes. Den-
gang blev det betragtet som højteknologi og det absolut mest avancerede inden for krypte-
ring.

Problemet for stort set alle læsere på den tid var at få adgang til en computer. Der fandtes
nemlig kun tre computermodeller i hele verden, som havde kapacitet til denne form for til-
fældige tal. Og hver af disse typer eksisterede blot i et tocifret antal konkrete computere.

Teksten, som blev dannet, var ganske uafhængig af ophavsmandens personlige egenskaber,
altså skaberen af opus 1966. I stedet byggede teksten på sin egen logik, hvilket gør at den
kan ses som en meget primitiv form for kunstig intelligens fodnote010.
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Duft
En kildren i næsen af et fåtal af molekyler fra et råddent æg eller en skovbrand sætter dig i
fuld beredskab. Nogle få partikler udefra og kroppens organer begynder at producere og
pumpe varselssignaler ud i hver en afkrog af kroppen. Hele dit fokus slår øjeblikkeligt over
på at håndtere situationen. Ingen tid til overvejelser, kun at flygte eller at fægte. Nu venter
strid, død, blod og forrådnelse. Den andens adrenalin får din krop til at producere det
samme stress- og signalstof og vrede fylder pludselig i kroppen. Snart flyver ord og skår fra
blomsterkrukkerne gennem luften. Maven ønsker at vende sig væk fra stanken af den uan-
vendelige føde eller andres smitsomme sygdomme og sår.

Men dufte kan også skabe de modsatte reaktioner: forelskelse, kådhed, tryghed trænger ind
i vores kroppe via næsen. Uden at vi logisk forstår det, svæver vi pludselig på rosa skyer af
lykke. Inden du når at blinke har en duft af æble og fugtig frisk jord ført dig tilbage til et
minde fra barndommens have. Det nyfødte barn begynder automatisk at sutte med mun-
den, når duften fra mælkekirtler i et spændt bryst trænger ind i barnets næse. Få pattedyr
ville formentlig ikke overleve det første døgn, hvis ikke denne duftkommunikation fandtes
mellem moder og afkom.

Alle disse følelser blot fordi nogle få molekyler finder vej til næsen ved indånding. Oppe i
næsehulen sætter duftpartiklerne sig på lugtslimhinden. Feromonerne eller de duftsignale-
rende substanser, som straks gør dig kåd eller kogende af vrede, fæstnes på organet med
navnet "det vomeronasale organ". Selvom der her findes milliontal af nerveceller og lugtre-
ceptorer, består de kun af omtrent firehundrede slags receptorer. Af disse kan vi kun tage
imod én slags molekyler. Alligevel kan vi, via kombinationen af receptorer, opfatte hundre-
detusinder af forskellige dufte. På den måde kan en lav dosis af én slags duftmolekyler
skabe en hel anden duft end en høj dosis af samme molekyle.

Lugtreceptorerne er sammensatte af en kæde af aminosyrer forankret i cellemembranen og
forøger derved virkningen syv gange. På ydersiden af cellen danner kæden et bindingssted
designet til at matche det særlige lugtstof. Hvordan receptorerne derimod genkender det
specifikke duftemne er forskningen uenige om: En del forskere påstår at det sker gennem
genkendelse af molekylets form, andre mener at de aflæser molekylets særlige vibrationer.
Det får vi lejlighed til at eftervise ved at fordybe os i fænomenet Protected and Preserved.

Når duftemnet binder sig til en receptor, ændrer cellerne form. Forandringen betyder, at
nervecellen aktiveres og sender et signal videre via lugtenerven (lat. nervus olfactorius) til
hjernens såkaldte lugtbulben. Her optages signalet af enkeltstående glomerulus, som er
afgrænsende strukturer i hjernen der er specialiserede til specifikke emner ligesom recepto-
rerne. En form af glomerulus kan derfor interagere med signalet fra en receptor og dermed
én slags duftpartikel. Herfra vandrer signalet videre til forskellige mitralceller, som fordeler
signalet på højerestående niveauer i hjernen; for eksempel til amygdala, den del af hjernen,
som håndterer vores følelsesliv.

Selvom denne proces kan lyde kompliceret, er den mere direkte end forbindelsesdiagram-
met mellem de andre sensoriske organer og de dele af hjernen, som håndterer de sansesig-
naler. Signaler fra syn, hørelse og følelse i huden skal alle først passere talamus inden de
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sendes videre. Antageligt beror denne genvejsmulighed for duftsignalerne på at lugeorganet
var det først udviklede organ, og dermed et organ som opstod lang tid før vores forfædre
var i nærheden af at kunne klassificeres som pattedyr. Sandsynligvis er det også derfor at
duften har meget større indflydelse på vores følelser end de øvrige sansepåvirkninger, og at
det er det organ som udvikles først hos et foster.

Det siges, at man spiser med øjnene, hvilket der formentlig er en sandhed i. Men frem for
alt er vore smagsoplevelser knyttet til duften. Ganens smagsløg kan kun identificere et fåtal
smagsnuancer: sødt, salt, surt, besk og den i dag så populære umami samt uomtvisteligt
smagen af fedt. Rigdommen i vores smagsoplevelser opstår først, når signalerne fra mund-
hulen blander sig med de mere sofistikerede duftsignaler, samt til en vis grad fra syn og
følelser.

Ny forskning peger også på, at duft- og smagsminder går længere tilbage i barndommen
end syns- og høreminder. Vi har alle set hvordan små børn smager sig frem i tilværelsen og
mange af os kan derfor komme i tanke om den bittersalte smag fra barndommens køkkenlu-
ger og lugernes lidt skarpe duft, når man trykkede næsen hårdt mod deres overflader. Sam-
tidig peger ny mindeforskning på, at vores lugtrelaterede hukommelse er svagere og ofte
mere fejlagtig end syns- og hørehukommelse. Det gælder særligt de såkaldt episke, selvbio-
grafiske minder. Den type erindring er blevet berømt med Marcel Prousts roman På sporet
af den tabte tid, hvor forfatterjeget erindrer sin livshistorie gennem duften af en madeleine-
kage.

Siden antikken har mennesket vidst, at dyr med kemiske signaler kan kommunikere par-
ringsvillighed. Men det var først i 1959 at disse kemiske signalstoffer blev identificeret og fik
navnet feromoner. Forskningsfeltet er i dag ikke nået særlig langt i sin forståelse af særligt
vore egne menneskelige feromoner. Udenfor videnskaben er der derimod skrevet stor
mængder, hvor emnet berører spørgsmålet om hvordan vi finder den rette livspartner. Et af
de største spørgsmålstegn for videnskaben er hvordan feromoner kan kommunikere gennem
barrierer som selv påvirker feromonerne som duftstoffer. Et sådant eksempel er at feromo-
nerne som duft påvirkes af værtsdyret menneskets bakteriekultur i huden, og den adskiller
sig væsentligt mellem mennesker globalt. Alligevel er kærligheden global og hindres ikke af
bakteriekulturer.

Nose for Art

Tag nogen ved næsen for et godt ord.
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Ifølge Bibelen blæste Gud livsånde gennem næsen på den lerklump, som han skabte Adams
krop med, og vupti var det første menneske til. Næsen er det, som formenneskeliggør os og
skaber os i Guds billede. Det var anledningen til, at næserne (og kun næserne) blev slået af
de antikke skulpturer, da romerriget blev kristnet. Mennesket var skabt i Guds billede, og
den kristne læres billeder måtte derfor vise respekt for skabelsen. Uden næser var disse
skulpturer ikke længere en hån mod Gud, fordi både deres menneskelige islæt og den gud-
dommelige anledning var blevet slettet.

Næsen er centralt placeret midt i ansigtet. Det første vi ser på et menneske. Det, som vi
øjeblikkeligt aflæser den fremmedes karaktertræk på. Er det en høg, grisetryne, ræv, finke
eller en plabrende papegøje, vi har foran os? Uanset hvilken form din næse har, kan du
glæde dig over at uanset næsers karaktertræk, har de alle positive egenskaber.

Det virker altså som om, vores følelsesliv, som for en stor dels vedkommende styres af fero-
moner, der passerer gennem næsen, er med til at skabe vores menneskelige psyke, som
siden også påvirker næsens form.

Den smukkeste af alle næser prydede den persiske solgudinde Mitra. En gudinde, som for-
bindes med det kosmiske lys, retfærdighed, sandhed, pragt, løfter og venskab. Det er denne
statlige næse, som er afbildet i Nose for Art. Et symbol for kunstkenderens følsomme og
strenge aktiviteter. Hvem kunne bedre indfange og artsbestemme alle kunstens feromoner
og aromaer end en gudinde med en sådan prægtig karakter?

Det stod hvert menneske frit for at anskaffe sig bronzenæsen. En næse hvis erhvervelse
dermed dokumenterede køberens sans for kunst. Alle købere måtte endog underskrive en
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Anders Bonnesen

kontrakt, der forpligtede dem til inden for fem år at bevise deres næsers følsomhed ved at
afhænde næsen til den dobbelte pris. Hvis det ikke lykkedes dem, og de dermed ikke havde
næse for kunsten, skulle de tilbagelevere bronzenæsen til ophavsmanden fodnote001.

Protected and Preserved

Læg øre til gode råd om komplicerede forhold og gør det diamentralt modsatte.

Zzzzzzzzzz, brrrrrrrrrr, briiiiiiiiiiiiiiiii, zzzzzzzzzzzzz, bruuuuuuuuuu og lidt svagere end disse
lyde hørte man i blandt en perlende og dryppende lyd, og i nogle tilfælde en mere ubestem-
melig lyd i stil med glonk, klonk, pifffft, choft, tofffff.

Lydindspilningen fortsatte på denne måde med små variationer i otte timer. Den blev opta-
get i løbet af en nat i en københavnerlejlighed med en mikrofon placeret i et køleskab, som
indeholdt ganske særlige ingredienser. Kombinationer af køleskabets mørklagte indhold
udgjorde partituret til en lydkomposition.

Som nævnt i introduktionen til afsnittet "Duft" peger flere undersøgelser på, at vores lugtre-
ceptorer aflæser duftmolekylerne ved at aflæse deres vibrationer, og ikke via molekylernes
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form som andre forskere hævder. Hvert molekyle har sin egen toneart, og når receptoren
genkender denne frekvens, sker der en interaktion, hvorved signalet sendes videre til hjer-
nen. Det, som taler for denne teori om svingninger, er, at vores lugtesans ikke kan skelne
mellem forskelligartede former med ensartede svingninger. Hvorimod der findes mange
molekyler som ligner hinanden i deres struktur, men som svinger meget forskelligt. Et
eksempel på dette finder vi hos gruppen kirale molekyler. Her kan en form lugte som mynte,
medens et anden kiralt molekyle, som ser eksakt ud på samme måde, blot spejlvendt, dufte
af kommen.

Protected and Preserved kan ses som et sofistikeret forsøg på at tage en genvej fra ingredi-
ensernes molekylære frekvenser og forvandle dem til lyd og musik. Vi kan ikke høre moleky-
lernes vibrationer ved at lægge øret til en syltetøjskrukke. Særligt ikke når de befinder sig
nedkølede i et køleskab, hvilket mindsker svingningsfrekvensen. Men partiklernes svingnin-
ger påvirker resonansen i det samlede lydbillede.

De grundlæggende optagne lyde, der kommer i resonans med madvarerne, har udspring i
køleskabets kompressor og kondensator (samt en kort sekvens fra en scene midt om natten,
hvor kompositøren blev sulten og smurte sig et stykke smørrebrød). Køleskabets lydbillede
interagerer på denne måde med ingredienserne i køleskabet og dermed også med hver ene-
ste partikels frekvens i mørket. Der opstår et lydbillede, som afspejler duft- og smagsople-
velser fra potentialer i råvarerne fodnote002.

Mitologia della Lingua

Prøv at lade alle tunger snuble over ganske overraskende gerninger.
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I skriftestolen står præsten og koger tunge. Sveden perler fra hans pande, medens han
omsorgsfuldt med en skarp kniv fjerner skindet på en kalvetunge, som har ligget og sydet i
en gryde i halvanden time. Den ukyndige havde let brændt sig på fingrene, da huden må
fjernes medens kødet fortsat er brændende varmt. Men præsten håndterer med vanlig let-
hed denne procedure.

Det er en sen eftermiddag oppe i de italienske bjerge. Solen bager fortsat, samtidig med at
en svag opfriskende brise rammer scenen fra nordvest, og skænker en behagelig svale efter
en lang varm dag. En duft af hvidløg, rosmarin, brøndkarse, nelliker og timian breder sig fra
præstens sydende stegepande. Aromaen fra skriftestolen får vandet til at løbe i mundhu-
lerne på de forventningsfulde gæster, der sidder i parasollernes skygge tæt ved køkkenet
indrettet i en skriftestol. Gæsterne sidder omkring to borde med hvide duge. Forinden har
de eftertænksomt valgt en ret med tunge fra en menu applikeret på sort blondestof fra
Venedig, såkaldt Pizzo Nero broderet med guldbogstaver.

I skriftestolen står præsten og koger tunge. Sveden perler fra hans pande, medens han
omsorgsfuldt med en skarp kniv fjerner skindet på en kalvetunge, som har ligget og sydet i
en gryde i halvanden time. Den ukyndige havde let brændt sig på fingrene, da huden må
fjernes medens kødet fortsat er brændende varmt. Men præsten håndterer med vanlig let-
hed denne procedure.

Scenen med præsten, der forbereder tungen finder sted en sen eftermiddag oppe i de itali-
enske bjerge. Solen bager fortsat, samtidig med at en svag opfriskende brise rammer fra
nordvest, og skænker en behagelig svale efter en lang varm dag. En duft af hvidløg, rosma-
rin, brøndkarse, nelliker og timian breder sig fra præstens sydende stegepande. Aromaen
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fra skriftestolen får vandet til at løbe i mundhulerne på de forventningsfulde gæster, der sid-
der i parasollernes skygge tæt ved køkkenet indrettet i en skriftestol. Gæsterne sidder
omkring to borde med hvide duge. Forinden har de eftertænksomt valgt en ret med tunge
fra en menu applikeret på sort blondestof fra Venedig, såkaldt Pizzo Nero broderet med
guldbogstaver.

Det præsten tilbereder er et åndeligt måltid, som ikke består af ord, mn tungen, den muskel
som former sproglyden, som bliver sprogets lyd. De ord mennesker siden skaber løgne,
bekendelser, tilgivelser, formaninger og trøst med. At dette er en præst som tilbereder de
forskellige retter som gæsterne har bestilt er ingen tilfældighed, og beror ikke på at netop
denne præst er en enestående gourmetkok. Anledningen er at kristendommen som denne
præst forkynder er en religion baseret på ordet.

ˮ Det fandtes i begyndelsen hos Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Han var i begyndelsen hos Gud.

Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.

(Joh 1:1-3)

Alt, som eksisterer kommer ikke kun fra Guds
ord. Det er også Guds ord, som denne katolske
præst til dagligt forkynder. Kristendommen
advarer mod dyrkelsen af materielle ting og
mod afgudsdyrkelse, som i fortællingen om den
gyldne kalv. Der findes nemlig kun én hellig
sag, Guds ord, de ord, som er kommet til men-
neskene gennem bibelen.

Titlen til ritualet og sammenkomsten er Mitolo-
gia della Lingua, hvilket kan oversættes med
"Ordets eller tungens mytologi". Lingua beteg-
ner på italiensk både tunge og sprog eller ord.
Mitologia bliver oftest oversat til mytologi, men
i denne sammenhæng er det også forbundet
med sakramentet: Helliggørelsen, en af Guds
indstiftede riter eller ceremonier, også kaldet
for det hellige mysterie. En del af den katolske
kirkes sakramente er, at præsten under mes-
sens eukaristi (nadver) forvandler brødet og
vinen til Jesus' krop og blod. Eller at præsten
med ord forvandler drikkevand til helligt døbevand. For den troende er dette ikke bare en
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symbolsk rite, men en handling, der konkret forbinder den troende med Jesus' offerdød på
korset og den troendes forbundethed med Gud.

En anden bærende del af det katolske sakramente, som også er en del af Mitologia della
Lingua, er skriftemålet. Her formidler den skriftende med sin tunge de ord, som præsten må
sluge og ikke fortælle andre om.

Skriftestolen er bygget af egetræ fra omkring 1730-tallet. Efter grundige overvejelser og
lange forhandlinger blev stolen skænket af Vatikanet til netop at blive anvendt i denne sam-
menhæng og blev derfor indrettet med kogeplader og andet nødvendigt køkkenudstyr. fod-
note003 Trods modificeringen af det hellige materiale er der fortsat strikse forordninger for,
hvordan og hvor skriftestolen må benyttes. Opskriften som præsten benytter til de forskel-
lige retter er hentet fra kogebogen Cucina Confessionale (Køkkenets bekendelse). I denne
præsenteres ni traditionelle italienske opskrifter med tunge som hovedingrediens.

Tunge i mandelsovs

Tunge (kalvetunge) 600.0 gram

Gult løg 1.0 stk

Krydderinelliker 2.0 stk

Oregano (tørret) 1.0 tsk

Persille 1.0 knippe

Hvid peber (hel) 4.0 korn

Laurbærblad 1.0 blad

Salt 1.5 tsk

Sovs:

Sød mandel 50.0 gram

Smør 2.0 msk

Boullion4.0 dl

Hvedemel 1.5 tsk

Kapers 2.0 spsk

Citronjuice 1.0 spsk

Salt & peber
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Dysfunktioner
En funktion kan betragtes som en cirkelbevægelse, hvor selve funktionen er på bunden af
cirklen. Siden løfter cirklen sig op til begge sider mod perfektion og mod dysfunktion. Bevæ-
gelserne sammenføres senere i toppen af cirklen, hvor dysfunktion og perfektion mødes i et
klimaks og falder sammen i et punkt, som kan betegnes som nulpunkt 2.

Det dysfunktionelle beskrives ofte som al fremskridts og forandrings moder. Dette udgangs-
punkt kan også beskrives som et nulpunkt benævnt nulpunkt 0. I modellen befinder dette
nulpunkt nul sig nederst til venstre for nulpunkt et. Men ingen af punkterne er statiske, sær-
ligt dysfunktionens nulpunkt nul flytter sig betydeligt mere end nulpunkt et, og balancerer
stadigt sin position mellem netop dysfunktionen og perfektionen.

Man kan ikke give en fuldstændig teoretisk beskrivelse af dysfunktionen netop fordi den
bestandigt er i bevægelse. Man kan alene med ræsonnementer indkredse tendenser i bevæ-
gelsen, men aldrig helt indfange begrebets betydning hverken nu eller for fremtiden.
Begrebsliggørelsen bliver en del af selve dysfunktionen, som en zone hvor man forsøger at
indramme ting og gøre dem statiske. På den måde havner begrebsgørelsen selv i det fejl-
trin, den forud har beskrevet, hvilket også kaldes cirkelræsonnementet. Det at et vilkårligt
begreb ikke kan definere sig selv, endsige blot pege tilbage på sig selv. Som her at begrebet
dysfunktion ikke kan indfanges, men skal enten generaliseres rettet mod dets første optræ-
den som fænomen, hvilket alltid vil blive en falsk eller en dysfunktionel beskrivelse. Eller at
begge typer dysfunktioner forsøges defineret og dermed peger tilbage på selve begrebsana-
lysen.

Da de dysfunktioner som forekommer i dette kapitel er designede til netop at være dysfunk-
tioner, kunne man her tale om dysfunktionalisme. Det modsiges dog af kapitlets beskrevne
fænomener, der ikke bærer kimen til forandring, de forbliver alene i dysfunktionen, ønsker
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Anders Bonnesen

ikke noget af deres dysfunktionalitet. Derfor kan de heller karakteriseres som tilhørende en
retning, en stilart eller -isme, som alltid inkluderer et højere formål.

opus 2014

Vælg mellem oplagte muligheder, der viser sig at bære uvæsentlige betydnin-
ger.

Tempoet af en melodi er afgørende for hvordan vi følelsesmæssigt opfatter den. Om den er
glad, aggressiv, ekstatisk, trist, eftertænksom etc. Sædvanligvis forsøger musikerne at holde
et konstant tempo, men for at give en melodi lidt ekstra spænding eller ekstase, kan man
vælge successivt at øge tempoet og dermed hjerterytmen hos tilhørerne. En sådan tempo-
forøgelse er eksempelvis accelerando, når en melodi gradvist får en hurtigere rytme. Ikke
helt så vanligt er at sænke tempoet med ritardando, men musikhistorien indeholder flere
eksempler på denne strategi, når man ønsker at forstærke et melankolsk tema.

I et orkester er det ofte de musikere som spiller bastonerne, toner med lav frekvens, der har
opgaven at bestemme tempoet. Det skyldes, at bassens vibrationer repræsenterer lyde, som
vores kroppe kender, og som derfor påvirker hjerterytmen. Mest mærkbar er takten fra
slagtøjet. For at træne i at holde en jævn rytme eller som støtte ved indspilninger, anvender
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trommeslagere et apparat med navnet metronom. Dette instrument indstiller man, så man
opnår præcis den ønskede rytme. Enten kan du følge rytmen ved at stirre på en svingende
pind på apparatets forside, som slår det ønskede antal gange. Eller man kan lytte til metro-
nomens klikkende lyd: klik, klik, klik, eller i et lavere tempo: klik…, klik… , klik…

En melodi er opdelt i takter. En melodi i firetakt består af fire slag pr. takt. Hvis en melodi
går i firetakt og fremføres med 52 takter pr. minut, består den således af 208 slag pr. minut.
Antallet af slag pr. minut skrives i bpm (beats per minute).

Men dette er uvæsentligt for opus 2014, hvor der ikke er angivet nogen takt eller successive
tempoforandringer eller særlige slagtøjslyde, men kun visuelle variationer af slag pr. minut.

I opus 2014 må publikum vælge mellem tre forskellige kombinationer af tempo, i det Adigio
svarer til 72 bpm, Andante 92 bpm, Allegretto 120 bpm, Allegro 144 bpm, og Presto 192
bpm:

1. Adagio – Andante – Allegretto – Allegro
2. Adagio – Allegro – Adagio – Presto
3. Allegro – Presto – Andante – Allegro

Kapelmesteren forklarer, at hvis to kompositioner får lige mange stemmer, så fremføres
begge, og samtlige tre hvis voteringen skulle fordele sig lige mellem de tre muligheder.
Kapelmesteren fortæller også, at såfremt ingen af tempovarianterne får nogen stemme, vil
der gælde, at alle kompositionerne har fået lige mange stemmer, hvorfor alle tre vil blive
fremført.

Derpå afgiver publikum deres stemmer (det kan ske ved, at alle skriver deres foretrukne
komposition på en lap papir, ved håndsoprækning eller helt enkelt ved at publikum råber
hvilken, de vil stemme på).

Den vindende komposition (eller de vindende kompositioner) afvikles derefter på mindre end
to minutter. Dette sker på en metronom, som er placeret på en måde, så publikum ikke kan
høre dens klikkende lyd, men alene se den slå takten. Kompositionen afvikles på denne
måde ganske lydløs, men består alligevel af en rytme fodnote008.

Please leave

Frist så mange som muligt med tvivlsomme fordele ved ikke at være tilstede.
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Arrangementet indledes med en velkomst. Derpå bliver alle bedt om at gå hjem. Arrangøren
kundgør, at der ikke vil ske noget interessant for nogen denne aften i lokalet. Samtidig infor-
meres om, at alle nærværende, foruden den som først forlader lokalet, får en knap til at
sætte på sit bryst med påskriften: I wasn't the first person who left a performance by Eric
Andersen.

Da denne introduktion til aftenen er overstået, begynder en argumentations- og bestikkel-
seskampagne for at få folk til at begive sig afsted. En efter en kaldes de besøgende op til
arrangøren og får dér at vide, hvorfor netop de bør vandre hjemad. Eller de fristes med
gode argumenter til at forlade lokalet. De mindes om alt det fantastiske som foregår uden-
for, alle fester og restauranter i området, hvilke film der netop begynder i kvarteret, hvilke
tv-programmer de misser, og hvor skønt det vil blive med en stille hjemmeaften. Tag på
fisketur eller blot en spadserertur, alt vil være mere givende end at blive siddende. Gå hjem
og læs den bog, du har drømt om længe, den vil forandre dit liv! Hvorfor sidder du her og
ødsler tiden, mens din dårlige samvittighed vokser, fordi du ikke besøger en syg slægtning.
Tænk på alle de muligheder du har for at virkeliggøre dig hvis bare du går ud og gør det nu.
Hele dit liv er åbent, mens du fordriver tiden med at sidde i et lokale, hvor intet sker.

Gæsterne får af arrangøren det ene mere fantastiske tilbud end det andet. En af arrangø-
rens assistenter er en umådelig dygtig sanger og tilbyder at fremføre flere hits fra sit reper-
toire blot gæsten går umiddelbart efter. I lokalet findes også alle Ole Søltofts legendariske
film, som tilskuere kan underholde sig med på en tv-skærm, bare man skrider efter forestil-
lingen. Men frem for alt fristes de besøgendes smagsløg med alverdens lækkerier fra såvel
lokale eksklusive producenter til eksotiske gourmetklenodier. Figner, druer, dadler, karamel-
ler, engelsk lakrids, nykværnet smør, fløde og syltetøj af multebær, franske cigaretter af
bedste mærke, cubanske cigarer, gravad og røget vildlaks, ferske østers, pølse og skinke på
langs og på tværs. Ind kommer diverse retter fra den nærliggende luksuriøse restaurant,
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som fylder lokalet med fantastiske dufte: grillet kalvetunge i kantarelsovs, sauteret gåsele-
ver, blå florel, flamberede frølår, hummer, stegt strømning med tyttebærsovs. Retter, som
arrangørerne stille nyder, medens gæsterne takker nej til det vidunderlige måltid. Fantasti-
ske oste fra nær og fjern sættes foran næserne på tilskuerne. Det ene delikate bagværk
efter det andet stilles frem og synker senere ned i arrangørernes maver, som ser mere og
mere velbefindende ud. Luksuriøse vine stilles frem på bordene. Skulle det være noget med
et glas Chassagne-Montrachet? Ikke? Du vil gå glip af en vidunderlig smagsoplevelse, men
hvad så med en glas af den udsøgte Amarone della Valpolicella, da? Måske du ikke er så
glad for vin? Da kan jeg i stedet tilbyde dig cognac, calvados, grappa, champagne, aquavit,
curaca, likør, cider fra Normandiet, skotsk whisky, japansk whisky, portvin, gin, rom fra Tri-
nidad.

Kan det friste med et glas Armaga Amêndoa? Til sidst, efter tre timers fristelser, er der én af
deltagerne, som ikke kan holde stand længere, fylder sin tørstige gane og trasker hjem.

Derefter bliver alle pludselig bestikkelige. Resten af tilskuerne kaster sig over den mad, som
er tilbage og fylder deres kroppe med diverse alkoholer og vandrer berusede og mætte ud i
den stille nat med den attråværdige deklaration på brystet: I wasn't the first person who left
a performance by Eric Andersen. fodnote042

LO LAMENTAMOS FUERA DE SERVICIO

Spænd ben for lige så mange støjforhold, som det tager at danne et indlysende
hele.
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Straks når dørene slåes op klokken seks om aftenen, strømmer publikum ind i lokalet. I
døren bydes de velkommen af en piccolo, som forsyner dem alle med en instruktion. En
grøn lap med rød tekst opdelt i fire kolonner med opfordringer til, at publikum på forskellige
tidspunkter oberserverer de andre folks adfærd og på hvilke tidspunkter, de selv skal fore-
tage en imitation af den iagtagne adfærd. Instruktionerne er ikke præcist de samme for alle,
idet det uddelte stykke papir findes i forskellige varianter med ombyttede opgaver og klok-
keslæt for handlingerne.

Fra loftet hænger fem stofbandaroler med teksten: lo lamentamos fuera de servicio (vi
beklager, men ude af funktion). Da vi befinder os i Kina er teksten skrevet lodret, selvom
bogstaverne er fra det latinske alfabet.

Mere præcist befinder vi os i det sydlige Kina, i byen
Guangdong, bedre kendt under navnet Kanton, med hav-
nen som en historisk vigtig handelsplads for europæere i
Kina. Og særligt for portugiserne som havde en koloni
uden for byen, og dermed kontrollerede vigtige områder
af det europæiske købmandsskabs forbindelse til den øst-
lige stormagt. Det er samtidig anledningen til at teksten lo
lamentamos fuera de servicio er på spansk og ikke på
portugisisk, italiensk, fransk eller engelsk. Bandarolen er
grøn, samme grønne farve som instruktionspapiret, og teksten tilsvarende rød. En kombina-
tion med komplementærfarver, som betyder at øjet har svært ved at fokusere og læse det
skrevne.

På væggen hænger et ur af den slags, man kalder en flip-klokke. Et af den slags, som ikke
viser tiden med visere anbragt på en rund skive, men med cifre som på et digitalt ur. Den
slags ure består af fire rækker med cifferlapper anbragt på ruller. Når et ciffer skal ændres
på klokken, snurrer rullen fremad, og tyngdekraften får flappen til at falde ned. Denne
urkonstruktion har aldrig fået den store gennemslagskraft, fordi det nærmest har været
umuligt at få den at gå helt præcist, fordi der altid i praksis er et misforhold mellem meka-
nikken og tyngdekraften, som tager del i den samlede teknik. I dette nu viser uret dog kor-
rekt 18:23.
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18:23 vises af et andet ur i samme lokale. Dette ur er fuldstændig mage til det første, men
en filmet version af slagsen fra en optagelse i et tidligere døgn. Filmen med uret vises på en
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tv-monitor. Med disse to ure i rummet findes der derfor alltid to tider i rummet, to tider som
følger hinanden punktligt med en fejlmargen på et par minutter beroende på mekanikkens
indbyggede dysfunktion.

Klokken 19:03 kommer ti sangere ind i lokalet. De er særligt udvalgte fordi de har fantasti-
ske stemmer, og fordi de kommer fra forskellige kinesiske provinser. Kinesisk er et fælles
sprog, medens talesproget er lokalt, hvilket betyder at folk fra forskelige egne af Kina ofte
ikke forstår hinanden. De ti sangere begynder at synge den tekst, der står på det grønne
papir oversat til netop deres dialekt. Altså de samme lapper som publikum fik med instruk-
tioner om at iagttage et andet menneske blandt publikum og gentage den adfærd de får øje
på. Selv om musikken ikke er akkompagneret fremfører de to sangere individuelle tolkninger
af instruktionerne som om det var Fado musik. Altså den kærlighedstørstende, dramatiske
og melankolske sangtradition der kommer fra Portugal.

Klokken er 19:28 ifølge klokken på tv-monitoren, og da det mekaniske ur står på 19:29
afslutter sangerne deres optræden.

Klokken 19:30 noterer tilskueren G.P en person, K.J, der ikke vender imod G.P. Men i hvis
retning G.P. observerer at K.J betragter.

Klokken 19:35 iagttager personen T.D. en anden person i den anden ende af lokalet, H.A.
Og hvordan denne gestikulerer ved at vifte let med armene.

19:36 ifølge tv-monitoren og 19:34 ifølge det mekaniske ur betragter H.A. en person E.E,
som ligger på gulvet og hvordan denne E.E. reagerer på tiltale fra de øvrige tilskuere i rum-
met over sin adfærd.

19:41 ifølge det mekaniske ur, og 19:42 ifølge samme ur filmet, forklarer I.O. om en person
Ö.F., som ikke er vendt mod I.O. om hvilken verdensnær attitude denne Ö.F. har. L.P. som
står og taler med S.F.

Klokken 19:48 observerer O.L. som befinder sig seks meter bag S.F. og gestikulerer ved at
stå og smågynge medens denne taler med K.M.

Klokken 19:53 begrunder K.J hvordan K.M. hvilket K.J. ikke kan høre, responderer på det
J.R. siger til ham med en skeptisk mine.

20:02 observerer F.J. hvordan T.D., som står vendt mod en anden gruppe mennesker, hæn-
ger med sine skuldre med en opgivende attitude.

20:33 forsøger L.P at iagttage en person bag sin ryg og hvordan denne manisterer sin atti-
tude.

Klokken 20:34 iagttager T.C. en person i den anden ende af rummet, A.D. og hvordan
denne gestikulerer ved at klø sig på oversiden af næsen.

20:44 på det ene ur og 20:45 på det andet registrerer W.M. på afstand, hvordan S.P's læber
rører på sig.

20:55 betragter en person med navnet E.E. en anden person A.D.s reaktioner, da denne
bukker sig ned for at samle sit grønne instruktionsblad op.
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21:15: T.G. betragter en person G.M., som ikke er vendt mod T.G., hvilken lækker attitude
denne har.

Klokken 21:29 noterer tilskueren K.J. synsvinklen hos en person, som sidder med ryggen til
K.J. Denne person er G.P., hvilket K.J. ikke ved eller nogensinde vil tænke over, men følger
alene instruktionen og iagttager derfor hvilken retning personen ser mod, en person udvalgt
blandt publikum alene fordi denne vender blikket bort.

21:33 forsøger A.K. at iagttage en person bag sin ryg og hvordan denne manifesterer sin
attitude.

21:52 observerer P.B. hvordan D.K., som står vendt mod en anden gruppe, manifesterer sin
åbenhjertige attitude.

22:00 eller 22:02 mislykkes det T.D. at iagttage en person bag sin ryg, hvordan vedkom-
mende manifesterer sin attitude.

På klokkeslaget 22:19 kan O.L. ikke høre, hvad E.A. siger, da de står flere meter fra hinan-
den og stemningen nu begynder at blive højrystet i lokalet. Men O.L. oplever alligevel, at
E.A. udstråler en attitude af fornøjethed og registrerer derfor denne måde at forholde sig til
omverdenen.

22:44 H.A. registrerer på afstand, hvordan S.A's læber rører på sig.

22.49 imiterer I.O. en verdensnær attitude et meget kort øjeblik.

22:50 lægger H.A. sig på gulvet og reagerer anderledes på de øvrige tilskueres reaktion end
E.E. gjorde mere arrogant to en halv time tidligere. Dette fortsætter H.A. med i tre kvarter
indtil H.A. bliver træt af den valgte opgave og nu leder efter en ny iagttagelse.

Klokken 22:53 eller 22:53 står L.X. og taler med A.K. samtidig med at L.X. studerer O.L, der
befinder sig seks meter bag A.K. og klør sig i hovedet.

Klokken 23:01 eller 23:00 reflekterer T.C. over, hvordan A.D. kløede sig på næsen klokken
20:34.

23:01 alternativt 23:02 tabte E.E. sit grønne instruktionsblad, bukker sig hurtigt ned mod
gulvet for at samle det op og reagerer på andres tilskueres respons af denne handling på
samme måde som A.D. reagerede på folks reaktioner, da denne bøjede sig ned for at samle
sit grønne instruktionsblad op to timer og seks minutter tidligere.

23:03, eller som det andet ur viser 23:02 begynder H.A. at imitere S.A's papirbevægelse fra
22:44. Det fortsætter H.A. med at gøre en gang imellem.

Klokken 23:11 rekonstruerede T.D., hvordan H.A. viftede med papiret i den anden ende af
lokalet klokken 19:35.

23:12 iagttager K.G. hvordan en person F.Z. næsten ikke gestikulerer med sine arme tæt til
kroppen, som om F.Z. var bange for at miste dem.

Klokken 11:14 reagerer K.J. med skepsis. På samme måde som K.M. gjorde tidligere.
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Klokken 23:21 eller 23:22 genoptager K.J. at se i den retning G.P. blik var rettet mod klok-
ken 21:29.

23:27 imiterer P.B. i få sekunder D.K's åbenhjertige attitude, som denne udviste tidligere på
aftenen.

Klokken 23:31 gentager G.P. at se i den retning, K.J.s blik var rettet mod klokken 19:30.

23:32 begynder L.P. at gestikulere ved at smågynge med kroppen, som O.L. gjorde klokken
19:48, da denne talte med K.M. 23:33 sænker F.J. sine skuldre i nogle sekunder for at gen-
tage T.D.s opgivende attitude 20:02.

23:07 begynder L.X. at gestikulere ved at klø sig i hovedet.

23:38 holder K.G. armene tæt ind til kroppen for at efterligne F.Z.s kropssprog seksogtyve
sekunder tidligere.

Klokken 23:52 reagerer O.L. med glæde en meget kort stund.

23:58 begynder W.M. at imitere S.P.s læbebevægelser fra 20:44 på den ene klokke og
20:45 på den anden. Det fortsætter W.M. med at gøre en gang imellem, da instruktionen
har påbudt W.M. at gøre det fra tid til anden.

23:59 imiterer T.G. en lækker attitude et kort øjeblik.

00:03 eller som det andet ur viser klokken 00.04 har tilskuerne forladt lokalet.
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Festival

Dette kapitel er på svensk, hvilket honorerer behovet for læsning af skandinaviske tek-
ster på gymnasiet og i øvrigt.

Festivalen utgör en oumbärlig paus i den grå vardagens knotande, där sociala spänningar
kan brytas upp och gemensamma intressen gro. Festivalen är en högtid många människor
längtar till och lever för hela året. Den är ett för mänskligheten essentiellt fenomen. Den
skapar sammanhållning och tillit, men fungerar också för att definiera grupptillhörighet.

De första välbelagda stora folkfester finner vi som så mycket annat i den mänskliga sam-
hällskonstruktionens historia hos egyptierna. Där, i civilisationernas moder, hölls en folkfest i
starten av sommaren. Tidpunkten sammanföll med Nilens årliga översvämning, samt tiden
då årets skörd var bärgad. Monsunregnen som föll över det etiopiska höglandet gav förut-
sättningar för nästa års grödor att gro.

Själva ordet festival är relativt nytt i de nordiska språken, även om fenomenet med folkfe-
ster har långt längre anor. Det är ett låneord från engelskan, som via fornfranskan kan här-
ledas till latinets "festum", vilket syftar på en helig dag. Att ordet festival är populärt och
ständigt breder ut sig till nya områden kräver ingen djupare undersökning för att slå fast:
olika specialmässor som för några år sedan betecknades just mässor, heter nu festivaler.
Även stora butikskedjor anordnar i dag festivaler på olika teman, trots att de endast gör
samma sak denna dag som resten av året – säljer varor.

Historiskt finner vi två huvudgrupper för folkfester: religiösa högtider och årets olika faser
inom jordbruket. Dessa två huvudgrupper sammanfaller ofta och är vanligare än de renod-
lade varianterna. Se vi på de mer långlivade festivalernas historia, går det snart att konsta-
tera att anledningarna bakom dessa ofta skiftat, men själva festen består. Även om samti-
dens monogama kultur förpassat högtider som jul och påsk in i familjens fördunklade
tillvaro, räkas de fenomenologiskt till religiösa festivaler; medan exempelvis midsommar går
under kategorin skörd- och fruktbarhetsfest. Senare har många skördefester utvecklats till
att ingå i det mer moderna fenomenet mat- eller dryckfestivaler. Och flera religiösa festiva-
ler och skördesfestivaler har levt vidare som lokala folkfester där dess högre syfte är när-
mast bortglömt.

En festival som inte tillhör någon av dessa två huvudgrupper, men som är ett bra exempel
på hur fester kan byta tema är Oktoberfesten i München. Själva festligheterna startade 12
oktober 1810, med en hästkapplöpning till ära för de nygifta Ludvig av Bayern och prinses-
san Therese av Sachsen-Hildburghausen. Fram till 1880 var all ölförsäljning totalförbjuden i
samband med denna festlighet. Därefter har ölet mer och mer tagit över och idag är Okto-
berfesten känd som världens främsta ölfestival.

En form av festival som förmodligen är en avknoppning från Egyptiernas årliga firande av
Nilens översvämning är karnevalerna. Dessa fester anammades av romarna och därefter
kom de att kopplas till inledningen av fastan i delar av den katolska världen. Senare utveck-
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lades dessa fester i Sydamerika och Västindien till apokalyptiska färgsprakande karneval-
ståg, där människor från alla samhällsgrupper dansar fram sida vid sida genom städerna.
Karnevalen blev en fest där samhällsordningar och hierarkier vändes uppochned. På senare
år har karnevalsfenomenet förts tillbaka till Europa där den bland annat utvecklats till den
nordiska versionen: att dricka öl till musik på ett lastbilsflak som sakta körs fram på stadens
gator.

Den största kategorin av festivaler som uppstått under de senaste femtio åren är de kultu-
rella folkfesterna. Detta är festivaler som bejakar en kulturell tradition eller ett kulturfeno-
men. Det finns den oändliga raden av musikfestivaler, där varje musikgenre har sina egna
festivaler; här finns konst-, litteratur-, dans-, teater- och filmfestivaler; festivaler för knyp-
plare, pelargonodlare, ångmaskinsfantaster, naturister, socionomer, vikingaintresserade och
berättarfestivaler. Där till finns det pridefestivalerna som bejakar homo-, bi- och transsexuel-
las samt queerpersoners rättigheter; det finns kvinno- och mansfestivaler som fokuserar på
dessa genus fortlevnad och lidelse. Varje tekniskt universitet med självaktning håller i dag
någon form av framtidstekniksfestival: här finns robotfestivaler, artificiellintelligensfestivaler
och drönarfestivaler... Det finns stora och det finns små, det finns globala och lokala, det
finns festivaler för äldre och festivaler för barn. Kort sagt, vad än människor kulturellt kan
identifiera sig med, finns det en festival som knyter samman denna flock.

Tack vare de sydamerikanska karnevalerna och världens alla pridefestivaler förknippar
många begrepet festival med stor färgprakt. Det finns dock ett antal festivaler som är än
mer färgsprakande: I Indien och Nepal firas den hinduistiska vårfesten Holi under två dagar,
festivalen som även blivit benämnd festen för färg och kärlek. Första dagen bränns en vår-
brasa, och på andra dagen blommar färgprakten ut, gemom att deltagarna går och slänger
färgpigment på varandra. En än mer koloristiskt praktfull festival äger rum i den lilla portugi-
siska byn Campo Maior, en by i bergen vid gränsen till Spanien. Till Festas do Povo, som
fesivalen heter, viker byns invånare hundratusentals pappersblommor, som de sedan deko-
rerar den lilla byns gator med.

Festas do Povo tillhör varken de mest välkända eller vildaste på Iberiska halvön, som är
hemvist för flera extrema och vilda festivaler. San Fermín-festivalen i Spanska Pamplona är
för många bekant för sin tjurrusning. Den har sitt ursprung i de julmarknader man höll i sta-
den redan på trettonhundratalet och firandet av helgonmartyren Sankt Fermin av Amien. En
annan berömd festival är La Tomatina, i Buñol i Valenciaregionen. Under loppet av två tim-
mar krossar och kastar festdeltagarna hundratjugo ton tomater på varandra. Festen sägs
har sitt ursprung i ett spontant ungdomligt upplopp 1945. I dag lockar den trettio- till fyrtio-
tusen mäniskor från hela världen.

En festival som får hundägare att morra och gourmeters munnar att vattnas, äger rum i sta-
den Yulin i Kina. Här tillreds varje år tiotusentals jyckar, vilket mättar de långt fler glada
gästerna.

Även om det är svårt att benämna någon festival för udda, med det utbudet som finns att
tillgå, är det ändå en som ofta får detta epitet: Cooper's Hill Cheese-Rolling Festival i Eng-
land. Begivenheten här går ut på att en rund ost rullas ner för en brant backe och sedan
hoppar, springer, rullar eller störtar deltagarna ner efter osten för att fånga den.
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Det första festivalfenomenet vi här ska beskåda är på temat intermediafestivaler, vilket är
festivaler som kan innehålla vad som helst, hylla allt, och firas med alla möjliga innovativa
och otänkbara uttryck.

Margrethe Fjorden

Besæt en bykerne fortrinsvis med bydelens egne offentlige myndigheders til-
bud, som alene kan forblive lovlige ved de deltagendes samtykke.
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Anders Bonnesen

I Søborg slott, i dag benämnt Søborg slottsruin, föddes Margareta (danska Margrethe) Val-
demarsdotter våren 1353. Hennes antagonist, den svenske kungen Albrekt av Mecklenburg
gav henne öknamnet "kung byxlös", ett epitet som vidareförmedlats i svenska skolor sedan
dess. Den högaktningsfyllda dagen 24 februari 1389 får dock Margareta sin hämnd på
Albrekt när hon besegrar och tillfångatar honom och hans son vid slaget i Åsle, utanför Fal-
köping i Sverige. Pesten avslutade Margaretas liv 28 oktober 1412. 213 220 dygn senare var
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hon åter på allas läppar, denna gång då hennes namnet prydde den storslagna intermedia-
festivalen Margrethe fjorden. fodnote011

På Margrethes namnsdag, 20 juli 1397, undertecknade hon i Kalmar det historiska doku-
ment som sammanförde Danmark, Norge och Sverige till den första Europeiska unionen:
Kalmarunionen. Dåtidens nationsgränsdragning gjorde att denna union också inbegrep
Island och Finland, Grönland, Färöarna och Åland, samt Orkneyöarna och Shetlandsöarna.

Just kopplingen till europaunionstanken stod i fokus på festivalen Margrethe fjorden, då
festivalen var en del av de kulturfenomen som uppstod när Köpenhamn var Europeisk kul-
turhuvudstad år 1996. Enligt programbladet omfattade Margrethe fjorden varken videos,
teater eller vikingar, utan kretsade kring unionssammanslutning, kvinnor och tro.

Margrethe fjorden lockade under sina tre dagar tvåtusen betalande besökare per dag, och
upp till fem gånger så många människor beskådade dessa betalande åskådares gärningar.
Varje dag inledes med en konsert i domkyrkan, utformad av intermedia-generalen. fod-
note043 Därtill fans det åtta andra eventmakare, vilka skapade en alternativ Margrethe-
utstyrsel till öppningskonserten i domkyrkan, och därefter tog hand om en grupp på två-
hundra personer och förde ut dem på diverse äventyr i staden. Varje kväll ledsagade dessa
nio eventmakare fodnote012 sina respektive publikgrupper ner till fjorden, där festivalgene-
ralen arrangerade: En tusenfotad kör, Helikopterbalett och Polisiärtstjärnfall.

De fyra dagevent festivalsgeneralen stod titulerades: Rullstolsvandringen, Vandringen
genom Jungfrukloster, Konstverkets födelse samt Vallning av får och människor med hundar
och hemvärn.

Rullstolsvandring

Mitt på Stændertorvet i Roskilde står två hundra
rullstolar utplacerade. De är uppställda i tio
rader, med tjugo stolar per rad. När publikskaran
ledsagats fram till torget ombes var och en ta
plats i varsin rullstol. Generalen ställer sig fram-
för gruppen och dirigerar skaran att rulla två
meter framåt, vilket flertalet fixar utmärkt. Här-
näst omber han dem rulla en meter bakåt, vilket
även de flesta genomförde utan större problem.
När generalen därefter ber skaran att snurra till
vänster leder det till ett smått sammanbrott. Men
det kommer att bli värre. Efter den korta introduktionen i rullstolsåkandets balettkonst ski-
ckas nu dessa tvåhundra rullande amatörer ut på en ringlande tur genom stadens centrala
kvarter.

Den som någon gång provat att förflytta sig i en rullstol vet att; på ett plant och helt jämt
golv är det för de flesta inte någon större utmaning, men när underlaget börja luta i någon
riktning eller när man stöter på minsta ojämnhet, stegras svårighetsgraden och kraftan-
strängningen drastiskt. I detta fall är deltagarnas uppgift att förflytta sig genom ett medel-
tida gatunät med smala slingrande gator. En miljö som genom historien moderniserats med
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kullerstensbeläggning, samtidigt som framkomligheten strypts av trottoarer och andra tra-
fiksäkerhetsanordningar.

Smala passager och övergångsställen passeras. Uppförsbackar får armar att svälla. Nedförs-
backar orsakar ilande skrik som ekar genom de smala gränderna. Desperata inbromsningar.
Otaliga kullerstenar och fötter körs över. Trottoarkanter och diverse döda och levande ting
forceras. Fingrar fastnar i hjulen. Hjul fastnar i håligheter. Rullstolar slår runt på baken och
tvären. Rännstenen fylls, om inte konkret så i alla fall bildligt, med svett-, blod- och tårflo-
der.

Vituniformerade sköterskor från det lokala lasarettet och ett antal "verkliga" rullstolsanvän-
dare är på plats för att anföra, rådge och omplåstra denna rullande bärsärkagång av
amatörer. Därtill ackompanjeras den ograciöst slingrande processionen av en positivhalare
och hans apa. Trots ledsagarnas ihärdiga insatser och ansträngningar lyckas denna rullande
kortege blockera all annan trafik i centrala Roskilde under de timmar arrangemanget
utspelar sig. Vart än en bil, cyklist eller gående försökte ta sig dyker det strax upp en rullstol
i dess färdväg. Stan är försatt i tomgång .

Vandring genom Jungfruklostret

Till kompet av klostrets klingande mat- och böneklocka förses de tvåhundra anländande
gästerna med blå skoskydd av plast och deras vänsterhänder stoppas ner i något som liknar
en ugnsvante: Vantarna är sammankopplade med ett rep, och på så sätt görs alla gäster till
en sammanhållen enhet.

Det sista beslutet Kristian den femte tog innan han 1699 avled i en jaktolycka var att den
danska adeln fick tillåtelse att införskaffa en förvaringsplats för de adelskvinnor som passe-
rat bäst före-datum på äktenskapsmarknaden. För detta ändamål köpte adeln upp den mark
i Roskilde där Svartbröderna haft ett kloster fram till danska reformationen 1536. På denna
mark och i den byggnad som vid denna tidpunkt stod där anlade de danmarks första
"frökenkloster" med det officiella namnet "Roskilde Adelige Jomfrukloster". Själva huvudbyg-
gnaden där besökarna denna dag 1996 vallas runt med vänsternäven i en vante, var
uppförd kring år 1665, alltså cirka trettio år innan nunnorna flyttade in. Men när byggnaden
uppfördes användes sten och timmer från Svartbrödernas nedrivna 1200-tals kloster.

Färden för de tvåhundra deltagarna går upp för trappor, genom korridorer och in i skryms-
len och prång, i klosterbyggnadens dunkla labyrintstruktur. Här uppenbarar sig för åskådar-
nas ögon en interiör med minnen och sällsamma föremål från trehundra års skuggtillvaro,
asketism och förpassning, men också en hög grad av flärd. De flesta av klostrets inre väggar
är klädda med ekpanel som genom åren svartnat. Närmast överallt hänger det mörka olje-
målningar. Porträtt av fromma men ack så förfallna abbedissor stirrar stumt på besökarna
och här finns mängder av målningar med bibliska motiv. Vi är nog många som förbryllas
över varför det förvaras en mängd dopklänningar till spädbarn här, detta i en byggnad där
alla som tidigare klivit över tröskelsten varit oskulder. Ett tv-team är på plats och bevakar
händelsen. Reportern sätter fram mikrofonen till en av deltagarna i vandringen, och frågar
hur det känns? Hans svar är kort men exakt målande: "det är märkligt!"
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Även om denna klosterbyggnad främst består av trånga utrymmen, som de tvåhundra
besökarna på led passerar i sakta gemak, erbjuder byggnaden två större salar som rymmer
samtliga gäster. Den första är kyrksalen. När vi kliver in står en kvinna i predikstolen och
berättar traditionella sagor och sägner från Afrika, Asien och Sydamerika. Det är såväl stor-
slagna som triviala berättelser om allt från människans ursprung och stjärnornas och
månens funktioner, till fabler som förklarar ondskan och lyckan. Den andra gemensamma
samlingspunkten för vandringsällskapet är nunnornas matsal. Här står fyra kvinnliga dans-
are, uppklädda i raffinerade vaganta dräkter. De rör sig, men så extremt långsamt att vi får
anstränga oss för att uppfatta förflyttningarna, än mer omöjligt blir det att skapa en sam-
manhängande tolkningsbar händelse ut av dessa rörelse.

Konstverkets födelse
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Anders Bonnesen

Gästerna förs in i ett cirkustält. Detta är inrett som ett Theatrum anatomicum, den form av
undervisningslokal som på 1600-talet användes för att demonstrera anatomiska dissektioner
i. Ett scenrum med bänkrader cirklar runt i brant stigande rader. Längst ner i botten, i salens
mitt, finns en liten estrad och på den en brits. Här, denna dag, på denna brits, i åskådarnas
blickfång låg inte ett lik, utan det var jag som låg där! Med svällande mage, kvidande av
födslovärkar, svetten forsande och min hand hårt tryckande det ankommande barnets fars
hand.

Detta var mitt femte barn som jag nu väntade, så jag kände mig helt säker med situationen
att förlösa ett människoliv. Det var väl också denna trygghet som gjorde att jag gick med på
att utföra denna intima och känsloladdade akt inför tvåhundra främmande människor i ett
cirkustält.

Mina krav till arrangören var inte många men tveklösa: ingen fick ha med sig kamera in i täl-
tet, inte heller några applåder eller högljudda hejarop fick förekomma. Mitt och barnets
namn fick inte på något sätt bli benämnt, jag skulle slippa prata med de eventuella journali-
ster som bejakade evenemanget. Den enda dokumentation av händelsen som arrangören
fick presentera är denna text, som jag själv författar.

Klockan 13.00 trädde jag, fadern och barnmorskan programenligt in i cirkustältets mitt. När
vi alla tre med en försiktig vinkning hälsat på åskådarskaran, lade jag mig på britsen och
barnmorskan började undersökte mig. Strax därpå meddelade hon att att det var glada
besked! Jag var öppen 5 cm! Inte konstigt jag haft ont! Men nu var jag där jag skulle vara.
Vilket gjorde att jag kunde slappna av en smula och detta märktes även på mina värkar som
så smått avtog. Jag promenerade runt lite för att få igång kroppen och fick hela tiden låg-
mälda påhejningar av den andäktiga förväntansfulla publiken. Trots att ingen av de två
hundra åskådarna var medvetna om vad de skulle vara med om när de klev in i tältet, var
det inte någon som vid ett enda tillfälle betedde sig respektlöst. Faktiskt kändes det som en
trygghet att ha hela denna åskådarmassa runt mig. Tvåhundra personer som alla pushade
mig! Fett! Det kändes att de helhjärtat önskade att allt skulle gå bra för mig. Att de hade
respekt för vad jag gjorde! Även min sambo som först varit emot att vi skulle delta i denna
offentliga uppvisning blev mer och mer upprymd över att få dela denna stora stund med så
många entusiastiska och vänliga människor.

Eftermiddagen flöt på och vi hade ganska trevligt förutom att jag kräktes. Barnmorskan tog
hål på hinnorna med en skalpelektrod men tyckte inte att det kom så mycket vatten. Så hon
sa att förmodligen hade vattnet gått redan under natten.

När klockan var ca 17:30 undersökte barnmorskan mig igen. Jag hade inte öppnats något
mer så hon satte in värkförstärkande dropp. Nu började jag testa lustgasen, ogillade den
först, men ju mer barnmorskan ökade på gasen, desto mer gillade jag den.

Värkarna blev mer intensiva och smärtan i ländryggen tilltog. Jag kräks våldsamt trots att
magsäcken borde vara helt tom vid denna tidpunkt. Det var svårt att veta hur jag skulle
ligga och det var ännu svårare att röra mig. Jag bestämde mig i alla fall för att ligga på
vänstersidan med högerbenet i fotstöd, det kändes bäst så.
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När värkarna blev mer intensiva höll jag krampaktigt i min sambos hand. Jag gjorde inte så
mycket ljud ifrån mig ännu. Lustgasen och jag hade nu blivit ett med varandra. Eftersom
salen var konstruerad så att jag hade åskådarnas blickar från alla håll ovan mig, att jag låg
som i botten av en tratt, kunde jag alltid finna någons betryggande ögonkontakt. Jag minns
särskilt en kvinna, några år äldre än mig, vars blick var extra varm och förståelsefull.

Lustgasen gjorde mig mer och mer omtöcknad ju längre tiden gick. Jag hörde det viskas om
hur duktig jag var. Barnmorskan sa att jag var gjord för att föda barn! Vilket jag efter mina
fyra tidigare förlossning så klart visste, men det kändes ändå fint att höra henne säga det.
Hon var en helt underbar gråhårig äldre dam och hade även förlöst två av mina tidigare
barn. Så jag var glad när jag fick tag i henne och hon sa ja till att följa med hit. Var gång
hade hon och jag skämtat under nästan hela förlossningen. När värkarna kom sa jag till
henne "nu ler jag inte mot dig längre" då log hon mot mig och jag kunde inte låta bli att le
tillbaka.

Lite över klockan sju var jag öppen tio centimeter. Det var också då jag började testa att
krysta lite. Fast utan krystvärkar. Jag var vansinnigt törstig men kräktes upp varje glas som
min sambo gav mig. Ett rakt över honom. "Tack ska du ha" sa han och gav mig ett nytt glas
saft! Jag brölade som en ko när jag tryckte på och till sist gick huvudet över spinaetaggarna.
Vid denna tid föreslog mig barnmorskan ett nytt sätt att andars, tidigare hade jag har
andats in och ut, inte som nu när jag mest släppte ut gutturala mörka ljud. Helt plötsligt
kändes det som att jag använde all kraft och jag kunde trycka på längre ner.

Klockan åtta fick jag en pudendusblockad, alltså en bäckenbottenbedövning. Tyvärr blev den
satt lite snett, vilket ledde till att högra sidan blev totalt bortdomnad från höften ner i benet
och även foten, medan min vänstra sida kändes obedövad och jag fick väldigt ont där. Trots
misstaget minskade värkarna något och jag kände att jag kunde hämta lite ny kraft inför
finalen av denna performance.

En stund senare kom äntligen krystvärkarna. Till slut kunde jag verkligen göra något för att
barnet ska komma ut! Herregud vad jag krystade. Jag minns att jag blev så lycklig över
publikens ansiktsuttryck när de förstod att barnet rörde sig nedåt. Hela tältet kändes explo-
dera i ett stort men tyst ÄNTLIGEN!

Vid denna tidpunkt bytte jag till gynställning då det nu gjorde för ont att ligga på sidan. Det
var också här någonstans jag började yra lite, sjöng sånger från min barndom och pratade
bebisspråk med min sambo. Vilket jag inte mins, men han har berättat. Barnmorskan bad
mig räkna folk på bänkraderna för att jag skulle distrahera mig och jag krystade fyra gånger
per värk. Hon gav mig varma handdukar mellan benen, som jag minns att jag sa var det
bästa i världen. Jag tänkte, varför får man inte varma handdukar på kroppen varje dag? Helt
underbart!

Efter en halvtimme var huvudet nästan ute. Där efter fick jag göra som på film och bara
andas mig igenom sista delen av förlossningen. Med vänster hand på hakan kom vår dotter
ut i en framstupa kronbjudning. En värk till, jag tryckte på och vrålade och flopp gled hon ut
med hela kroppen. Sen låg hon där i en blodig sörja, gallskrikande med armar och ben i luf-
ten på britsen mellan mina ben.
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Klockan 22:11 den 17 augusti 1996 klippte så fadern navelsträngen som förbundit mig och
vår älskade lilla dotter! Hon vägde 3180 gram och var 52 cm lång! Känslan av att hon till sist
kommit ut och låg på mitt bröst kändes så fantastisk! Jag visste inte om jag skulle skratta
eller gråta så jag tror jag gjorde bägge samtidigt. Att "trycket" släppte var så underbart i
sig. Nu hade jag fött ett konstverk, ett litet människoliv som inte bara var ett konstverk för
oss, men som legitimt kunde bära detta epitet då hon kommit till världen i ett konstsam-
manhang.

Den enorma glädjen att hålla detta lilla liv mot bröstet blandades med smärtan när barn-
morskan skulle få ut moderkakan och sy samman bristningarna i mitt underliv. Jag märkte
inte ens när åskådarna lämnade tältet för att gå till nästa programpunkt.

Vallning av får och människor med hundar och hemvärn

För att valla såväl får som tvåhundra människor genom en medeltida stad krävs professio-
nell hjälp. Får vallas enklast med fårskötare, visselpipa och vallhund. Människor vallas
enklast med uniformerad assistans.

När det gäller får är det hunden som gör det stora jobbet i själva vallningssituationen. Den
ras som bäst lämpar sig för detta är Border Collie, vars vallinstinkter är så starka att när de
blir stressade, börja de valla allt levande de har framför sig. Hunden springer av och an
kring fåren, skäller, håller samman flocken samtidigt som de för dem framåt i den riktning
fårskötaren utpekar. I denna form av vallprocession utnyttjas i hög grad fårens starka flock-
instinkter, ett reflexbeteende som gör att de håller tätt samman i en skara när de blir stres-
sade eller skrämda.

Människor är mer oberäkneliga när de ska vallas. Det krävs mer för att stressa fram deras
flockinstinkter. Folk springer dessutom mer av och an i oberäkneliga anfall, och blir stående
för att betrakta de mest infantila föremål. De springer plötsligt in i en affär för att köpa
något eller bara för att titta. Blir abrupt hungriga vid en pølsevagn och köper en fransk hot-
dog. Någon blir akut kissnödig och springer i förväg för att urinera eller smyger sig in på en
sidogata. Andra kommer tvärt på att de ska hem och sova, diska eller allt vad de kan få för
sig. Därför räckte det inte med en enskild hund denna dag i Roskilde när tvåhundra beta-
lande åskådare skulle vallas genom staden. Istället hade festivalgeneralen kommenderat ut
stadens hemvärn för att styra och få folkskaran att förflytta sig framåt i samlad procession.
Inte för att hemvärnet behövde använda vapenmakt eller våld, det räckte med den auktori-
tet uniformerna förmedlade.

Även denna begivenhet startar på Stændertorvet. Efter att folkmassan och fårskocken sam-
las samman på torget dirigeras de in på Skomagergade. Där gatan byter namn till Støden
styrs de två flockarna in på Ringstedsgade. Fårflocken är lätt att driva förbi Slagtermuseet,
medan delar av människorflocken blir hängande här för att diskutera Peter Singers djuretik.
De grönklädda hemvärnsmännen är effektiva och tillåter inga filosofiska utsvävningar och
strax svänger hela följet tillbaka österut på Bredgade. Därpå blir de kommenderade ner mot
Schmeltz plads. Väl framme på själva platsen blir skaran svårvallad, här finns allt för många
lockelser, men också parkerade bilar att gömma sig bakom och prång att smyga in i. Efter
en dryg halvtimme har till sist hemvärnet fått samlat hela flocken igen på Gulmansstræde.
Här efter förs sällskapen åter in på Skomagergade, förbi Stændertorvet och vidare på
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Algade där allt åter höll på att gå i upplösning. Plötsligt försöker fårflocken ta sig in i en
hotellreception och lyckas äta upp två palmer innan fårskötaren lyckas dra ut dem. Samti-
digt försvann en tredjedel av människorna in på en krog. Ännu en gång blir det en lång paus
innan processionen kan dra vidare. Nu styrs flockarna norrut. I Folkeparken blir det ett pla-
nerat uppehåll, de fyrbenta får äta, samtidigt som de tvåbenta får möjligheten att vila sina
ben. När alla åter var på benen vallades de ner till fjorden, där nästa arrangemang tog vid.

Afton event: Tusenfotakören

Vi är nu ett tusental människor som tagit oss ner till Roskildefjordens strand denna ljumma
augustikväll. När mörkret helt lagt sig kan vi skåda och höra en kör, bestående av fem-
hundra vitklädda sångare som sakta skrider fram över vattenytan tio meter ut från land. Den
ordlösa sång de sjunger går som i böljor i kören, man kan höra hur den startar på en punkt,
för att intensifieras när fler och fler av sångarna följer på. Sen startar en ny sångvåg vid
annan punkt och så breder sig stämman sakta ut bland de vitklädda vokalisterna.

Kören som kom vandrande i två led ute på vattnet bestod av folk hämtade från flera av dan-
marks främsta körer. Själva stycket var en specialskriven komposition av Ib Nørholm: Tage
driver over engen och bestod av flera stycken ordlösa stämmor. Tjugo utvalda led-sångare
var försedda med mikrofoner och det var även dessa som hade notblad med sig ut på vatt-
net. Från dessa noter kunde led-sångarna sedan välja mellan tio olika korta stycken, som
det stod dem fritt att påbörja och avsluta efter behag. Resten av körens fyrahundraåttio
sångare följde sedan efter dessa huvudsångare, vilket var anledningen till att det lät som att
stämmorna gick i vågrörelser genom kören.

Kören skrider sakta tillbaka in mot land efter tjugo minuter. När deras röster tystnat hörs
istället rotorblad på avstånd i augustimörkret.

Balett för fem helikoptrar
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I Danae utanför Paris den fjortonde juli 1989 kunde du uppleva nedan beskrivna urup-
pförande av balettfenomen för fem helikoptrar. Denna balett uppfördes sedan också på de
tre aftonarrangemangen av Margrethe fjorden. Det fanns en betydande avvikelse mellan de
två uppsättningarna. I Danae utfördes baletten i skymningen, medan den i Roskilde dessa
sensommarkvällar genomfördes i närmast totalt mörker. En förskjutning i partituret med två
timmar hade införts vid vart angivet klockslag. Nattmörkret medförde att de strålkastare
som var monterade i fronten på helikoptrarna fick en stor visuell betydelse. Skenet från dem
svepte likt sökarljus över landskapet och åskådarna på grässlänten nere vid fjordstranden.

På en höjd av hundra meter flyger klockan 20:30 fem helikoptrar in och stannar upp fyra
hundra meter väster om området i Danae där en grupp människor samlats. Under fem
minuter flyger helikoptrarna runt i en bana som formar ett oändlighetstecken.

Därpå, klockan 20:35 ser man hur helikoptrarna förflyttar sig runt området till ett fält norr
om åskådarnas position. Här sänker sig helikoptrarna ner till trettio meter över marken,
sedan ytterligare tio meter ner, för att sedan flyga tjugo meter till höger, sänka sig ytter-
ligare tio meter, flyga fem meter till vänster, femton meter upp, tio till vänster, fem upp och
tjugo meter till höger. Här sänker de sig tio meter, för att sedan flyga tjugo meter till höger,
sänka sig ytterligare tio meter, flyger fem meter till vänster, femton meter upp, tio till vän-
ster, fem upp och tjugo meter till höger. Här sänker de sig tio meter, för att sedan flyga
tjugo meter till höger, sänka sig ytterligare tio meter, flyger fem meter till vänster, femton
meter upp, tio till vänster, fem upp och tjugo meter till höger. Här sänker de sig tio meter,
för att sedan flyga tjugo meter till höger, sänka sig ytterligare tio meter, flyger fem meter till
vänster, femton meter upp, tio till vänster, fem upp och tjugo meter till höger. Detta rörel-
seschema fortsätter de upprepa i fem minuter till 20:40.

Därefter flyger de fem helikoptrarna över publiken på trettio meters höjd över havet, och
åstadkommer ett maximalt lufttryck med rotorbladen. De fortsätter söderut, för att strax för-
svinna bakom skogen. Därborta, bortom publikens synfält, men så pass nära att ljudet når
fram, hörs de sedan flyga fram och tillbaka.

Klockan 20:45 blir helikoptrarna åter synliga för åskådarna när de kommer inrusande från
öst. På en höjd av trettio meter över havsnivån cirklar de ett varv runt området motsols,
därpå försvinner de bakom trädtopparna i söder. Strax därefter kommer de tillbaka, nu på
tjugo meters höjd över havsnivån, för att göra en cirkel runt området medsols. Väster om
platsen stannar de upp för att skapa tre piruetter, först en på tjugo meters höjd där de
snurrar åt vänster, en på trettio meter där de snurrar åt höger och en på fyrtio meters höjd
över havet åt vänster. Därnäst vänder helikoptrarna stjärten åt publiken och står så, blick-
stilla till klockan blivit 20:50.

Vid detta klockslag flyger helikoptrarna i en cirkel kring området, så att de åter befinner sig
över fältet norr om platsen där publiken står. Åter utför de nu rörelsen som de tidigare
upprepat på denna plats, men nu bara en gång: sänker sig tio meter, för att sedan flyga
tjugo meter till höger, sänka sig ytterligare tio meter, flyger fem meter till vänster, femton
meter upp, tio till vänster, fem upp och tjugo meter till höger. Därefter flyger de norrut och
försvinner bortom horisonten.

20:55 återkommer rotorbladsljudet, men helikoptrarna gömmer sig bakom trädtopparna och
försöker göra sig så ohörbara som möjligt, som om de försökte smygtitta på dig och övriga
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medbetraktare till baletten. En sysselsättning de fortsätter roa sig med under kommande
fem minuter.

Exakt på klockslaget 21:00 flyger alla helikoptrarna in och ställer sig mitt över området, på
en höjd av hundra meter över havsnivån. Här står de stilla och skapar maximalt lufttryck
med rotorbladen. På detta sätt motar de bort alla åskådare från planen. När så folket lämnat
platsen sänker helikoptrarna sig till marken och plockar upp kompositören, vilken är den
enda person som trots buller och blåst hållit sig kvar.

Alla fem helikoptrarna stiger så till tjugo meters höjd där de börja sprida konfetti över den
nu splittrade åskådarskaran. När du granskar denna konfetti ser du att den är färgsatt i tri-
kolorens färger och med det påskrivna budskapet: YOU WOULD HAVE STAYED. Härefter fly-
ger de fem helikoptrarna sakta iväg i en spiralrörelse som blir större och större ju längre
bort från platsen de kommer, dock blir aldrig dessa snirklande rörelser större än skådeplat-
sen i sig. Hela denna avfärd går väldigt sakta, kontrollerat och helikoptrarna skapar minimalt
med ljud. När klockan sedan slår 21:30 återkommer det flygande följet och gör en traditio-
nell helikopteravlämning av kompositören.

Polisiärt stjärnfall

Vi som inte har blicken fäst på helikoptrarna när de utför sista momenten av sin dans vid
Roskildefjorden, utan istället stirrar rakt upp emot stjärnhimlen, iakttar hur en mängd stjär-
nor högt upp i skyn börjar dala ner mot oss på marken. En minut senare, när de sista ljuden
från rotorbladen hörs långt bort i fjärran, sitter hela åskådarskaran med nackarna böjda
bakåt och blicken rakt upp i skyn. Ett tusental av de tiotusen åskådare som är här dessa tre
sena kvällar har dessutom, likt mig, munnen vidöppen av häpnad. Långt där uppe utspelar
sig nu en form av stjärnfall ingen av oss tidigare skådat. Hela skyn fylls av femtio
blåblinkande stjärnor som sakta sakta dalar rakt ner mot backen.

Ingen av oss nere på marken begrep hur stjärnfallet uppstått, eftersom ljudet från helikop-
trarna helt överröstat ljudet från det flygplan, som på fyratusen meters höjd släppt de fem-
tio stjärnagerande fallskärmshopparna. Ytterst få av oss upptäckte dem ens i tid för att se
dem i fritt fall, under de fyrtio, femtio första sekunderna efter uthoppet. Det var fört när
fallskärmarna vecklades ut och reflekterade det roterande blåljuset som fenomenet blev så
påtagligt att ingen kunde undgå det. Därefter gick det ytterligare ett par minuter innan man
kunde ana att det var fallskärmar som singlade ner. Sedan, efter fem minuter till, kort innan
aktörerna nåde marken, kunde vi förstå att det blå blinkande ljuset kom ifrån blåljus-
saftblandare fästa på fallskärmshopparnas hjälmar.

Soundwalk

Flyt lyd fra utallige spredte kilder til en position, hvor man kan høre lydene
transmitteret og klart se de mange positioner, hvorfra transmissionen kommer.
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Det är tidigt 1990-tal. Ingen vet att Sovjetunionen ska vara historia inom ett halvår. Här exi-
sterar varken det förflutna eller framtiden, bara ett gigantiskt nu. Allt är normlös extas. Och
ljud, ljud, ljud av alla slag. Från en högtalare hörs ett kniiirrrrrrrk knaaaak knnnnnnnnnnoff
kneeee... Små ljud som uppstår inuti en trädstam, när en ljum kvällsbris saktar vajar trädet
fram och tillbaka.

Från samma högtalare, i samma ögonblick hörs också ljud av en helt annan karaktär. Det är
det engelska gothrockbandet The Sisters Of Mercy som drar igång sin konsert med låten
Vision Thing. Ett tredje ljud mixas samman med dessa förstnämnda; ett ljud som ger upp-
hov till kväljningar, nämligen lätet av en spya som kastas upp bakom ett tält på campingom-
radet. Ett läte som sedan följs av kvävda hulkningar och ett desperat spottande.

Förflyttar man sig ett par meter bort, till nästa högtalare, bedövas öronen istället av tusen-
tals svenskar som vrålar "full fullare fullast var jag". En ljudupptagning från en konsert med
folkpunkbandet Perssons Pack. Denna vrålande ostämda kör blandar sig med ett tal av en
ung man som insett livets samtliga sanningar och nu flåsande i den mikrofon han fått fram-
för sig förmedlar sina synteser till omvärlden.

Tillkomstplatsen för dessa ljud och långt fler därtill, är Roskildefestivalen. Här uppstår ljuden
som upptas och återutsänds i realtid.

Ljuden fångas in av trettio mikrofoner utspridda på festivalområdet. Några mikrofoner är
installerade på och runt de olika scenerna. Andra mikrofoner placerade i öltälten, sjukstu-
gan, mattälten och i den den rödvita pølsevagnen. På området finns därtill dolda mikrofoner
i träden kring campingen, i gemensamhetsduscharna och på toaletterna. En mikrofon är helt
öppen och fungerar som ett "Speakers' Corner" där folk kan förmedla sina åsikter och fun-
deringar till de andra festivalbesökarna. Några mikrofoner är mobila och bärs runt av assi-
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stenter, vilka fått instruktionen att fånga en så bred ljudbild som möjligt från festivalområ-
dets olika arrangemang, ljudet av allt som händer mellan och inne i tälten på campingen
och parkeringsplatsens alla förnämliga ljud.

Till hjälp finns också ett antal tekniska mikrofoner. Den form av mikrofoner som kan ta upp
ljud inuti material, ljud som inte normalt är åtkomliga för människoröron. En av dessa tek-
niska mikrofoner är nergrävd i marken framför festivalens orangescen och tar upp markvi-
brationerna av 40 000 människor; vilka gemensamt skapar ett litet lokalt jordskalv genom
att hoppa och dansa till Bill Idol sjungandes "Dancing With Myself". Andra tekniska mikrofo-
ner infångar ljudet från det obligatoriska festivalregnet, vattendropparnas trummande på ett
träds bark och fortplantar sig inne i stammen; och det knirkande ljudet i vaggande rytm som
uppstår när träden rör sig av brisen en ljum sommarkväll.

När alla dessa former av ljud uppfångats av de trettio mikrofonerna sänds de direkt vidare
till ett mixerbord. Här kan alla ljuden justeras, manipuleras och blandas och sen fördelas
vidare ut till trettio separat kopplade högtalare. Mixerbordet fungerar därmed som ett instru-
ment i sig, ett instrument där man kan spela på de i stunden uppkomna ljuden från olika
delar av denna ljudmaskin som festivalen utgör.

De trettio högtalarna är placerade på en åtta meter hög och tio meter lång byggställning,
fördelade på fyra våningar. Publiken eller lyssnaren kan välja att gå runt uppe i ställningen
och på så satt ta del av ett urval av festivalens ljud från högtalarna. Lyssnaren kan stanna
upp vid ljuden från en pågående konsert, eller ett samtal i toalettkön, och när den fått nog
av detta, kan den förflytta sig en meter bort och ta del av nästa vitt skilda ljudupplevelse.
Lyssnaren kan så klart också välja att sätta sig på gräsplanen framför byggställningen och
här njuta helhets-ljud-kakafonin som festivalen genererar. fodnote013
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Anders Bonnesen

Film
Film er langt fra et medie, der kun kan fejres i kraft af dets dramaturgi, manuskript, skue-
spil, filmens historiefortælling eller lignende kategorier som dagligt proklameres ved forskel-
lige filmgigs og festivaler. Som et kommunikativt medium består en film lige så meget af
biografsalenes stole, filmlærredets materiale, biografens lys- og lydsætning og tilskuernes
kvalitet. Desuden længde, højde, bredde og tykkelse af filmstrimlerne samt alle de fascine-
rende kemiske processer, som disse strimler går igennem, blænde-, lukker- og fokusindstil-
linger, en kompliceret sammenhæng mellem tid og hastigheder samt publikums bevægelse i
tid og rum, filmstrimlernes hastighed, tid mellem optagelse og visning, diverse flytninger af
rekvisitter; samt en række andre fysiske, kemiske, geografiske, antropologiske, teknokrati-
ske fænomener og konflikter mellem alle disse parametre. Alle disse ingredienser i filmens
univers er lige væsentlige og udgør de nødvendige parametre for at skabe det, man kalder
filmens kvalitet.

opus 96

Gennemfør det cirkulære med skiftende hastigheder uden at ramme den rette.
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I det cirkulære rums midte, på en modsols roterende plade, står projektoren. Langs rum-
mets væg er tolv projektorskærme opstillet med ens afstand mellem hverandre, så den
frame projektoren kaster, først projiceres på en skærm, og den næstkommende frame duk-
ker øjeblikket efter op på skærmen til venstre osv.

Den behageligste og eneste måde at denne film ses på er, at følge projektionen langs væg-
gen på rulleskøjter. Med dette transportmiddel følger man filmen modsols rundt rundt rundt
i rummet, på en bane mellem projektoren og projektionsskærmene. Banens cirkulære form
og projektorens bevægelseshastighed betyder, at tilskueren må beherske den såkaldte over-
skridelsesteknik i sin skøjtning. En bevægelsesteknik som i dette tilfælde indebærer, at det
er højrebenet man skubber sig frem med. Du sætter dit højre ben fremad mod venstre og
skyder det diagonalt tilbage under kroppen. Derpå sættes venstre fod til venstre for kroppen
for at kunne styre bevægelsen, mens højrebenet gør sig klar til med samme diagonale
bevægelse at presse kroppen fremad.

Selve filmen består af pile i farveskalaens grundfarver rød, grøn, gul, blå. Pilene peger i alle
verdens retninger. Når projektoren snurrer vil en skærm således belyses af et billede som
forestiller en grøn pil som peger mod højre. I næste øjeblik belyses den næste skærm af en
gul pil der peger opad, på den tredje skærm dukker en rød pil op i en tiendedel af et sekund
som peger 45 grader ned mod venstre og så videre. Ud over disse retningspile findes der
ingen andre visuelle holdepunkter i det sortmalede rum.

opus 11

Fra det foreliggende kan man gennemføre det foreskrevne uden iøvrigt at tilføje
det ringeste.

opus 11: I

I et galleri i Berlin er der opstillet ganske mange tv-kameraer og ligeså mange projektorer.
Hvert enkelt kamera er koblet til en specifik projektor. TV-kameraerne filmer hver sit
område i galleriet på 25 m2, og hver projektor projicerer billedet på 38 m2. Kameraer og
projektorer kan både være stationære og mobile, men i fald de er mobile, skal projektions-
fladen stemme overens med kameraets optagelse med en fejlmargen på max en procent.
Alle mobile enheder kan svinges til højre og venstre, vertikalt og bevæges i kurver ligesom i
rette linjer. Det absolut vigtigste er, at alle optagelser forholder sig en-til-en med den virke-
lighed, de projiceres på.

Hvorvidt denne Berlin-version årgang 1966 af opus 11 inkluderede følgende forsinkelsesan-
ordning, er længe glemt. Men på bagsiden af det A4 ark som indeholder instruktionen til
opus 11, er der beskrevet endnu et apparat der indgår i opstillingen. En tillægsanordning,
som regulerer tiden mellem filmoptagelse og projektion. Denne tidsdimension er opbygget
af to spolebåndoptagere som et mellemled mellem kamera og projektor. Den ene af disse
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spolebåndoptagere optager det, som kameraet filmer, mens den anden er koblet til pro-
jektoren. Mellem disse to båndoptagere løber selve magnetbåndet som indeholder de nyligt
optagne indspilninger. Selve spolebåndoptagerne står på vogne med hjul for at besøgende
skal kunne øge og mindske afstanden mellem dem. Distancen mellem spolebåndoptagerne
bliver derved en afgørende faktor for tiden mellem indspilning og afspilning. En meters
afstand mellem båndoptagerne svarer til en tidsforskydning på fem sekunder.

opus 11: II

Et helt andet opus, hvis udførelsestidspunkt og sted på samme måde er blevet glemt, er
opus 24. Det ligner også til en vis grad den ovenover beskrevne forsinkelsesanordning, som
regulerer forholdet mellem optagelse og afspilning. For at vise fænomenet er man afhængig
af to kameraer, to optagere og tre fremvisningsapparater. Instruktionen i dette opus er
angivet med sin tids tekniske specifikationer, men kan fremføres med både analoge og digi-
tale enheder.

I de første femten minutters optagelse under opus 24 optager kamera 1 en film som siden
optages af optageenhed 1 og med en vis forsinkelse sendes den videre til fremvisningsen-
hed 1. På samme måde med kamera 2 der optages af optageenhed 2 og sendes videre til
fremvising i monitor 2 samt monitor 3. Mellem femten og tyve minutter inde i fremvisningen
optager kamera 1 en film som vises i realtid på monitor 1. Samtidig optager kamera 2 en
film som indspilles på optager 2 og med visse forsinkelser vises på monitor 2. I optager 1
findes under disse fem minutter en forudindspillet film som vises på monitor 3. Derefter føl-
ger ti minutter en sekvens hvor kamera 1 er frakoblet. Optager 1 indeholder et forudindspil-
let materiale, som vises på monitor 1, mens kamera 2 optager et materiale, som vises i real-
tid på monitor 3. Optager 1 indeholder i disse ti minutter et forudindspillet materiale som
vises i monitor 1 og monitor 2. Under de sidste fem minutter i sekvensen optager kamera 1
en film, som vises i realtid på monitor 2 og 3. Kamera 2 og optager 2 er under disse fem
minutter sammenkoblede, mens optager 1 indeholder et forudindspillet materiale, som vises
i monitor 1.

opus 11: III

Hvordan opus 11 blev fremført i Berlin 1966 og på hvilket galleri må arkæologerne finde ud
af. Uomtvisteligt er at Berlin versionen af opus 11 var en videreudvikling af filmskaberens
første fænomen, Et fænomen som aldrig blev vist for offentligheden.

I den oprindelige version fra 1959 er det facaden af Thorvaldsens museum, som bliver fil-
met ved hjælp af et 8-millimeter kamera. Facaden var opdelt i et firkantet mønster bestå-
ende af tre gange fem kvadratmeter store felter. Hver af disse felter blev filmet et stykke
tid. Optagelsen foregik fra et stillads få meter fra facaden. Senere blev femten filmprojekto-
rer opstillet på samme stillads som de femten film blev indspillet. Projektorerne, som det
aldrig lykkedes at anskaffe, viste nu en 1:1 projektion af de femten optagelser. Da det ikke
lykkedes at gennemføre dette opus besluttede filmskaberen sig for at vise et helt andet
fænomen på Thorvaldsens museum, hvilket skete med et års forsinkelse.
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Fænomenet viste sig i form af Jazzpianisten Finn Savery, der på museet opførte en kompo-
sition af filmskaberen. Eller snarere forsøgte at fremføre kompositionen. Instruktionen og
noterne til Instruktionen og noterne til stykket er så komplicerede, at man ikke kan følge
dem, hvilket førte til stor frustration for den håndværksstolte og geniale pianist. For selv om
Savery havde haft flere ugers forberedelse, indledtes koncerten med at han bladrede i parti-
turet og kløede sig frustreret i hovedbunden, prøvede nogle klink på flyglets tangenter, slog
ud med armene, gik en tur rundt om instrumentet, satte sig ned igen, spillede et par takter,
igen med fejl, en ny runde om flyglet, stillede sig op, satte sig ned, bladrede i noterne, stil-
lede sig op igen, satte sig ned, fejl igen, en ny tur rundt om flyglet. Savery bladrede frene-
tisk i instruktionen, et par takter på flyglet, stillede sig op igen, satte sig ned, rejste sig op,
gik frem og tilbage, gik en tur rundt om instrumentet, spillede stående koncentreret tre tak-
ter, bladrede og læste igen i papirerne, slog ud med armene, fik rynker i panden, op, frem
og tilbage, nyt forsøg ved flyglet, med en rystet og frustreret krop. Og i denne frustrerede
ånd fortsatte koncerten indtil den sluttede.

opus 74

Tag ikke fejl af en rækkefølge, men lad dog tilfældet råde.

Film indgik i tresserne i kategorien "et kollektivt oplevet fænomen". En oplevelseserfaring
man kunne dele med andre, som havde siddet i samme biografsal eller i det mindste set den
samme film. Opus 74 vender dette fælles referencepunkt på hovedet til at blive et fæno-
men, som kun én person kan tage del i og til en film, som ændrer form for hver visning.

Som fænomen har opus 74 eksisteret i tre forskellige versioner. Filmstrimlen er dog altid
den samme, mens visningsformen er blevet tilpasset efter tidens krav og den enkelte situa-
tion.

Filmen indledes med rulletekster, der udgør flere meter af filmstrimlen end selve billedmate-
rialet. Det efterfølgende billedmateriale består af stillbilleder, snapshots taget i blinde af
indretningen fra en lejlighed på Nørrebro i København.

Langt mere interessant end billedmotiverne er den tæthed, som stillbillederne optræder
med på filmstrimlen. For på denne filmstrimmel som anvendes ved visningen af opus 74, er
der ét unikt billede i hver frame. Det betyder, at filmen afspillet i normalhastighed flimrer
med 24 forskellige billeder pr. sekund. En hastighed som betyder, at vores synsorgan har
svært ved at registrere enkeltbilleder. At det er forbløffende, beror på at ved optagelser med
et filmkamera,indstilet på at tage stillbilleder, så havner billederne på hveranden frame, hvil-
ket indebærer at der kun vises 12 billeder pr. sekund. Med en sådan billedhastighed er det
stadig en ekstrem billedoplevelse, men det fremkalder ikke samme svimmelhed som med 24
billeder pr. sekund. For at få alle disse stillbilleder ind på den samme strimmel anvendes to
råfilm af det format som anvendes til filmkameraer. De to film forskydes ind over hinanden
for tilsammen at skabe den færdige film.
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Råfilmen er en såkaldt negativ sort-hvid film. Det indebærer, at filmen reagerer på lys, og
dér hvor filmen modtager lys, bliver den sort. På den måde bliver filmen et negativt billede
af det filmede motiv. Det, som filmskaberen udnytter i den proces, er, at mellemrummene,
de frames, som kameraet springer over, heller ikke bliver belyste. Derfor er de transparente,
hvilket med en forskydning gør det muligt at lægge de to film sammen. Når de to råfilm
integreres i den endelige film havner der således et billede i hver frame.

Den første version af opus 74 blev vist i en specialbygget kasse, som indeholdt et filmlærred
og en lille stol. Filmprojektoren stod udenfor kassen og sendte sit billede gennem et hul i
kassen bagerste væg og ind på lærredet. Inden tilskueren satte sig til rette på stolen, blev
denne og operatøren enige om afspilningshastigheden. På den måde kunne beskueren
vælge mellem en forestilling som varede i flere timer til en forestilling på nogle få flimrende
sekunder.

Anden version af opus 74 opstod i forbindelse med, at filmen skulle arkiveres eller, om du
vil, blive optaget af et arkiv. Til dette arkiv fulgte et moviscop med filmstrimlen. Et værktøj
man kan benytte til at studere filmstrimler med når der redigeres. Maskinen består af to rul-
ler på hver sin side af et seinstrument. Filmen som sidder på en af rullerne føres gennem
seinstrumentet, som projicerer filmen op på en lille skærm. På den anden side af instrumen-
tet står den modtagende rulle. Med dette værktøj fik beskueren selv mulighed for at
bestemme hastigheden og kunne tilmed afspille filmen både baglæns og forlæns. fod-
note044

Tredje version bygger i stor udstrækning på den foregående men er langt mere simpel. Her
består visningsapparatet af en trædeplade med et hul i midten. Denne enkle anordning
kunne betragteren holde over en lyskilde og trække filmstrimlen frem og tilbage over hullet
og på den måde lade filmstrimlen belyse.

opus 611: expanding cinema

At lede det rette uden at gøre ophold i mindst 25 samtidige oplæg.

opus 611: I

Hvis ikke alle biografstole er optaget, når gæsterne kommer ind i salen, begynder vagt-
mesteren uden videre at krybe rundt på gulvet for at løsne alle bolte, der holder stolene på
plads. hvorefter vagtmesteren bærer alle ubesatte stole ud af salen. Eller om nødvendigt
regulerer mængden af biografgængere ved at smide udvalgte ud af salen. Det vigtigste er,
at alle stole er besatte og at der er lige mange stole i hver række, så publikum afbilder et
rektangulært system. Derpå tager vagtmesteren et langt målebånd frem og kravler forbi alle
gæsterne for at opmåle salen. Til sidst forlader vagtmesteren salen for at klippe filmen efter
dette mål.
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Filmen som anvendes kan være eksponeret eller ej, fremkaldt eller ej, men visningen er altid
baseret på 16-millimeter film.

Når alt er klargjort til filmfremvisningen, kommer filmstrimlen ind i udrullet form fra det fjer-
neste venstre hjørne af salen. Den person der sidder i dette hjørne studerer den første
frame af filmen og lader de dele filmen han har set passere videre mod højre. Når den før-
ste frame er endt hos den sidste person på denne første række, sendes filmen bagud til
næste række. På den måde siksakker filmen bagud fra række til række. Det er vigtigt, at fil-
men hele tiden er udstrakt i hele dens længde, hvilket fordrer at hele publikummet deltager
i en fælles forståelse af filmens bevægelse gennem salen. Processen varer til den sidste per-
son har modtaget filmstrimlen, hvilket er den person der sidder i det bagerste højre hjørne.
Når denne modtager den første frame er filmen slut. Hele filmen ligger nu som en slin-
grende orm mellem bænkrækkerne. Den person som først modtog filmstrimlen sidder nu
med den sidste frame i hånden. Det er den eneste person som får hele filmen at se. De
andre tilskuere kan trøste sig med, at det som de ikke fik set af filmen kan have samme eller
højere mening end det sete.

opus 611: II

På et tidspunkt i Nikolai kirken i København blev der vist en film, som ikke havde meget til
fælles med ovenstående opus 611, bortset fra at publikums oplevelse også her var knyttet
til det usete: det som beskuerne kunne fantasere om filmen ud fra de brudstykker de havde
kunnet se. I Nikolai kirken var der opstillet et stillads, fem meter høj og fem meter lang, for-
delt på fire planer. Den ene side af stilladset var dækket med sort uigennemsigtig polyethy-
len, altså et materiale der ligner sorte affaldssække. Bag draperingen vistes den fire timer
lange film. Tilskuerne var henvist til små kighuller i draperingen, som de se små fragmen-
tera af filmen gennem. Dillemaet som publikum blev stillet overfor var, at de aldrig viste
hvilket hul de skulle vælge for at kunne se filmens handling. Hvis nogen havde været alene
ved stilladset og havde haft en præcis instruktion for hvornår og hvilket hul de skulle være
ved til hvilken som helst tidspunkt, havde det været muligt at følge handlingen. Men stillad-
set var alltid fyldt med tiskuere og der fandtes ikke noget skema. I stedet for at følge hand-
lingen på den anden side, skabte publikum selv et drama ved at klatre her og der på stillad-
set og på øvrige tilskuere og ved at skubbe hinanden bort fra kighullerne.

opus 611: III
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Endnu en filmvisning med betegnelsen opus 611, expanding cinema består af et visnings-
rum opbygget som en zig-zag labyrint; parallelle korridorer, adskilte med halvtransparente
mellemvægge, som fører tilskuere fra entreen i rummets bagerste højre hjørne til udgangen
længst fremme til venstre. I den første korridorsektion som møder betragteren er fem
ophængte filmprojektorer der sender sit materiale ind i labyrinten, så de opfanges af såvel
de halvtransparente vægge og af publikums kroppe, når de bevæger sig gennem labyrinten.

Den første filmprojektors linse er indstillet så den har fokus på de første semi-transparente
vægge, hvorefter billedet bliver mere og mere diffust på væggene længere inde. Filmmateri-
alet som vises i denne første projektion er indspillet i Kairo. Først ti sekunders himmel, der-
efter et tag i ti sekunder, derpå øverste etage af samme bygning og sådan fortsætter filmen
trinvis ned langs de tre lejligheder, hver lejlighed skildret i ti sekunder.

Den anden projektor viser en film fra København med diset blågrå himmet og SAS hotellets
gråblå facade. Først ti sekunders himmel, siden øverste lejlighed i lige så mange sekunder,
derpå næstøverste lejlighed og sådan fortsætter filmen tre etager ned. Billedets fokus er nu
på væg nummer to i labyrinten. Det projekteres således at der er fokus på den anden semi-
transparente væg, derefter med mere og mere diffust på tredje, fjerde og rummets bager-
ste væg.

Herefter følger tredje film, hvor fokus er på den tredje væg i labyrinten. Denne film består
af samme form for exteriørbilleder, men denne gang optagelser fra Moskva. Først ti sekun-
ders himmel, tag i ti sekunder, og som ved de andre film etagerne nedefter.
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Fjerde film er fra New York. Den femte har fokus på den sidste bagerste væg og vises i for-
skellige diffuse versioner på de øvrige transparente vægge og er optaget i den japanske
metropol og hovedstad Tokyo.

opus 611: IV

En synonym version, baseret på samme type filmmateriale som i labyrintversionen af opus
611, expanding cinema, er sammensat af filmoptagelser af himmel, hustage og de øverste
etager i en bebyggelse. Forskellen er at alle film her er indspillet i forskellige danske små-
byer. Faktisk var der tale om identisk filmmateriale, da filmmageren ikke havde mulighed for
at rejse til alle metropolerne som var tiltænkt til versionen i labyrinten. Han måtte nøjes
med at danske byer agerede forskellige verdensmetropoler: Køge blev til Kairo, Ringsted
spillede Tokyo, Esbjerg Moskva, Aarhus fik lov til at agere New York og kun København med
sit SAS hotel repræsenterede sig selv.

Det som i virkeligheden adskilte de to visninger af samme grundlæggende filmmateriale var
klipningen. I den anden version af opus 611, expanding cinema fik filmklipperen instruktion
om at klippe filmen efter lys- og skyggeforhold. Hvis et billede indeholdt minimum 75% lys,
skulle det efterfølgende billede indeholde 75% skygge. De billeder der indeholdt lige meget
lys som skygge blev klippet bort.

opus 611: V
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Anders Bonnesen

I et andet opus med et ukendt nummer fokuserede filmskaberen også på filmmediets evne
til at skildre lys og skygge. Eller snarere kameraets blænde, den indstillingsanordning som
regulerer lysmængden. Og dermed hvor meget selve filmen belyses med, eller som det hed-
der på fotosprog, hvor meget lys filmen eksponeres for. Blænden regulerer størrelsen på
hullet i kameralinsen. Et stort hul slipper meget lys ind og et lille hul lidt lys. På et kamera til
stillbilleder kan man tilmed regulere tiden, hvilket også har betydning for hvor meget lys fil-
men eksponeres for, men ikke for et filmkamera, hvor filmen hele tiden føres frem med kon-
stant hastighed.

Dette opus med ukendt nummer består af fem film, som hver indfangede et vejkryds hvor
fem veje mødtes, fra de samme fem vejretninger. Et temmeligt intetsigende femvejskryds
beliggende i et menneskeskabt naturområde nord for København. I alle film var kameraet
rettet mod krydset mens kameraet fjernede sig fra centrum.

Indspilningen skete ved at filmmageren sad i bagagerummet i en Renault 4. På forsædet
sad filmmagerens bror. Hver af optagelserne startede midt i krydset med lukket blænder
med det resultat at alle film begynder i sort. Brølende stærkt accelererer broren væk fra
centrum og råber højt hvilken aktuelle hastighed bilen har. Med begrænsningen i Renault 4
motor, accelererer bilen fra nul til hundrede på 34 sekunder. De varierende bilhastigheder er
på forhånd noteret i et skema, som filmskaberens hånd bruger til at regulere blænderen på
kameraet med de samme tal.

De fem film består således af en indledning i total mørke, hvorefter det bliver lysere og du
kan forestille dig, hvordan man i nogle sekunder ser vejen forsvinde bag bilen, indtil det
mærkbare billede går op i lys.
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Handmade
Lige så hyppigt som at mennesker praler med deres praktiske evner, sker det, at mennesker
koketterer med det modsatte, at de ikke absolut intet kan med deres hænder. På trods af at
begrebet håndlavet handler om en praktisk foreteelse, en konkret handling, er der aldrig
tale om et neutralt begreb. Snarere synes håndens arbejde at udgøre et emotionelt minefelt
af bedømmelser. Enten modstilles begrebet mere teoretiske eller intellektuelle fortagsomhe-
der og vurderes som et laverestående menneskeligt fænomen. Eller det modstilles maskinelt
arbejde, hvilket i håndværksmæssig henseende vurderes som højerestående.

De følelsesbetingede vurderinger vandrer sidenhen ind i den økonomiske verden, hvor et
produkt skabt med hånden vurderes at have mere værdi end et industrielt. Det eneste
håndværk hvor der tilsyneladende gælder det modsatte er skiltemalernes. På trods af af
disse håndværkere skænker store æstetiske værdier til visse byer i verden, bedømmes
håndværket at være så værdiløst, at det kun sjældent ses i de rige dele af verden. Men
forunderligt findes håndværket fortsat i fattige områder som eksempelvis i slumkvarterer i
Rio de Janeiro. I rige byer som Paris, Berlin, Milano ses hyppigst industrielt fremstillede
skilte med ringe æstetisk værdi.

Et eksempel som beviser hovedtesen om håndarbejdets værdiforhold, ved at være en und-
tagelse fra reglen om den højere værditillæggelse af det teoretiske, er kokkekunsten. Dette
håndværk, der i hovedsagen drejer sig om praktisk viden og ikke kræver en større teoretisk
uddannelse, klassificeres alligevel højere end en række håndværk som er afhængig af
vidensbaseret forstand.

Det håndfremstillede i denne intermedia-sammenhæng har dog hverken med håndens
snilde, intellektuelle sysler, tavs viden eller industrielle produkter at gøre. Ligesom det ikke
påvirker menneskets følelsesliv. Som fænomen handler det alene om at få publikum til at
skabe noget med deres hænder. For som et klogt menneske bemærkede, uklart hvem:
Mennesket er en organisme som hovedsageligt bruger tid på at flytte små mængder af
materiale på overfladen af planeten Tellus.

Traveling Wall – Citizen Powered Sculpture

Flyt det uoverkommelige i et rytmisk og kollektivt forløb uden at tabe opmærk-
somheden fra det oplagte og sanselige
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Traveling Wall

På torvet i Roskilde står et stykke mur, som er fremstillet af ti tusind betonplader stablet løst
på hinanden. Ved siden af muren står et skilt med overskriften "TABORT EN STEN – med-
borgerdreven skulptur" ledsaget af instruktionen: Hver gang du flytter en sten fra denne
skulptur, vil skulpturen næste dag vandre en stens længde i modsat retning. Tager du en
sten bort fra det bagerste højre hjørne, vil skulpturen vride sig mod venstre. Tilsvarende vri-
der skulpturen sig mod højre, hvis en sten flyttes fra det bagerste venstre hjørne.

Hver betonplade målte 30 x 30,7 cm og vejede syv kilo, så de ikke var egnede til gadeoptø-
jer. Hver morgen, efter at byens borgere havde udført natlige forandringer af muren, blev
den aksiale ligevægt genoprettet efter instruksens anvisning, således at kolossen sagte
bevægede sig i den modsatte retning end den, som borgerne havde villet. Det varede ikke
længe førend den halvfjerds tons tunge mur begyndte at leve sit eget liv, takket være bor-
gernes håndkraft der skabte helt andre former end murens.

En nat var betonplader fra muren blevet brugt til at bygge et gigantisk dominospil. Om mor-
genen lå tusindtal af disse faldne betonplader i en slingrende bane hen over torvet op til
domkirken og tilbage igen. En anden morgen var der opstået en by i byen; betonpladerne
havde rejst sig som huse, bjerge, tunneller, broer og torve, men først og fremmest som et
antal arkitekturinspirerede tårne. Det mest markante tårn var formet som et elegant
pagode-tempel.

Selvom der hver nat blev fjernet sten fra muren, som blev brugt til disse og andre bygge-
projekter på torvet, og at haver i Roskilde blev forsynet med nye betonfliser, så var selve
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muren også i permanent bevægelse. En uge efter at den var ankommet til torvet, havde
kolossen flyttet sig seks meter og på samme tid tabt en del i vægt.

Asse

Anspor til det arbejdssomme i samklang med flere mentale og fysiske forhin-
dringer.

Hele anordningen er en gigantisk kasse til nødsituationer, et skab hvis overflade man må
nedbryde for at få fat i det redskab, som skal bruges til at håndtere en akut nødsituation
med. I dette tilfælde består udstyret af et egeskab, hvori der synligt befinder sig en stor
økse, og hvor glasruden, der dækker fronten bærer følgende inskription:

PRENDI L' ASSE PER ABBATTARE UN ALBERO E METTI L' ALBERO DI FRONTE AL MOBILE. SE
QUESTO NON TI PIACE ABBRETI UN ALTRO ALBERO DA METTERCI . VAI AVANTI FINCÉ NE
ARAI LIETO OPPURE NON CI SARANNO PIÚ ALTRI.

Cirka sådan her oversættes inskriptionen fra italiensk:

ˮ Tag denne søjle/aksel og fæld et træ, placer træet foran
skabet. Hvis du ikke er tilfreds, fæld da et andet træ og
placer det samme sted. Fortsæt, indtil du er tilfreds eller
der ikke er flere træer.

Om det er bevidst, eller om det er en trykfejl er uklart, men der
står "asse" som betyder "søjle" eller "aksel". Men da beskueren
har en økse foran sine øjne, værktøjet de fleste forbinder med
træfældning, konnoterer de fleste betydningen økse. Men på
selve værket staves det "asse".

Det er heller ikke åbenlyst, hvilket nødsituation det drejer sig
om. Det eneste hint, man får er at skulle opnå en tilstand af til-
fredshed eller at vide, at der ikke er nogen træer tilbage. Man
kan måske antage, at nødsituationen er at være "utilfreds". Det
andet mål, ingen træer tilbage, kan være en form for tilfredsstil-
lelse ved at man har fældet alle træer. Eller der kan være tale om den situation, hvor man
opgiver hensigten at blive tilfreds, noget der kan være en form for trøst, idet kampen for at
opnå sine mål dermed er afsluttet.
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Da skabets frontglas er fremstillet af panserglas, og anordningen derfor ingen praktisk
betydning har som nødskab, kan det være fristende at aflæse anordningen symbolsk og
fundere over det fældede træs symbolske betydning:

Træet har gennem menneskets historie været et symbol på forskellige jordiske og kosmiske
forestillinger. Et bærende element i symbolikken er træets længere levetid end menneskets.
Et træ som plantes i dag bliver et brev til fremtidige generationer, da træer hyppigst bliver
ældre end mennesket. Der findes endog træer som i dag er ældre end de ægyptiske pyra-
miders mere end 5000 år. Blandt de såkaldte rodnetstræer, træer som skyder nye stammer
fra rødderne, findes der rodsystemer i dag, som har eksisteret tæt på titusind år.

Træfældning har ført til mange kulturers undergang. Når træerne er borte eroderer mar-
kerne, og hverken dyrkning af jorden eller beskyttelse i træboliger er mulig. Et mindre kendt
tilfælde er Påskeøerne, hvor befolkningen ikke bare begrænsede deres livsmuligheder ved at
fælde alle træer, men det forhindrede dem også i at bygge både, så de kunne vedblive med
at fiske på havet. Til slut forhindrede de manglende træer dem i at forlade den dødsdømte
ø. Historier som denne om træet som et link til fremtiden, kan forbindes med aktuelle
temaer om miljø og økologi. Den symbolik fungerer såvel for gamle træer som for små sære
træplanter.

En kategori af træmetaforer som er vandret ind i hverdagssproget handler om slægtsrelatio-
ner. Den amerikanske forfatter Alex Haley er formentlig den person, som har haft den stør-
ste indflydelse på det sprogfænomen. Med sin bog Rødder fra 1976, som handler om hans
egen slægtsforskning, skabte Haley ikke bare et billede af den afroamerikanske historie.
Bogen og særligt tv-serien baseret på bogen skabte noget, som kan kaldes for en global
epidemi, nemlig slægtsforskning. De fleste har fået deres slægtstræer tegnet, og mennesker
taler om deres forfædre som om de var deres rødder.

At træet har en stærkere og mere omfangsrig symbolik i egne, hvor skovene breder sig ud i
landskabet, og at træet dermed er en vigtig økonomisk og kulturel næringskilde, er ikke
særligt overraskende. Finland er et eksempel. Her trives flere riter med træet som symbolsk
centrum. En af disse riter minder om symbolikken, der forbinder træets rødder med for-
fædrene, men her handler det snarere om, at træets rødder skal forbinde mennesker med
deres hjemstavn. Riten optræder hyppigst i Finlands fjerne bygder, hvor man planter et træ
når et menneske flytter fra sin fødeegn for at forbinde emigranten til sit sted på jorden.

En række varianter af træsymbolikken knytter sig til træets form, dets kraftige stamme, som
deler sig i tyndere og tyndere dele. Energioverførsel og transport af safter fra rødderne op
gennem stammerne og ud i grenene er også et vigtigt symbolsk element. Og i modsat ret-
ning de organiske materialer som bladene producerer og fordeler til træets øvrige dele. Til-
sammen bliver disse symbolske elementer ofte en samlet set en gestalt for hvordan et hie-
rarkisk samfund fungerer med magten stabilt siddende i hovedstammen.

En branche som har forelsket sig i træsymbolikken er bankerne og andre økonomiske insti-
tutioner. Her vil det være fristende at tro, at det har noget med de nævnte magtstrukturer
at gøre, men gransker man hvilke træer de anvender, udkrystalliseres andre associationer,
som bankerne ønsker at udnytte. For disse foretagender anvender oftest urgamle træer som
ser ud til at stået oprejst i århundreder. Det er derfor snarere træets stabilitet og udholden-
hed som har er den symbolske kraft. Træet består uanset, hvad der sker i dets omgivelser.
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At plante træer som en symbolsk handling er en anden af tidens tendenser. Her ser man
træplantningsprojekter som billede på miljøforhold over hele kloden og som skal være med
til at støtte bevarelse af regnskove og forhindre ørkenspredning etcetera. Miljøforandringer
fører endda til konflikter om adgang til jord og vand på en måde, så træplantning bliver en
symbolsk handling for fred og forsoning. Man kunne gå langt, at alt som har med at redde
jorden og menneskene at gøre, kan manifesteres gennem træbeplantning.

En lignende men mere personlig ceremoniel betydning ser man, når mange vælger at plante
et helligt træ til sit barn ved dåb og navngivningsfester. Et træ som barnet i sin opvækst
skal tage vare om og følge dets vækst ved siden af sin egen.

Ordet "helligt træ" har en meget længere tradition bag sig. Ordsammenstillingen stammer
fra de træer, som ifølge folketroen blev anset for at have helende kræfter. En forestillings-
verden som var tydelig i Danmark, Sverige og Norge, hvor træerne også blev kaldt for væt-
tetræer eller "kloge træer". De træsorter, som traditionelt blev anset for at være hellige, var
majestætiske ædeltræer: ask, eg, bøg lind og det nu nærmest uddøde elm. Det har også
forekommet, at slægter har taget navn efter gårdens helligtræ, som eksempelvis Carl von
Linné, som tog sit efternavn efter det latinske navn for det hellige træ, som stod ved hans
barndomshjem i Råshult, en gammel lind.

I kunstens verden har vi også eksempler på, hvordan træer er blevet anvendt som symbo-
ler. De mest kendte eksempler i Asses samtid var, da den tyske kunstner Joseph Beuys
plantede 7000 egetræer i Kassel under Documenta 1982. Den japansk-amerikanske kunst-
ner Yoko Ono har de seneste 30 år plantet ønsketræer verden over, hvor hun opfordrer folk
til at skrive deres ønsker ned på et stykke papir og hænge det på træet. Beuys havde med
sit værk til hensigt at skabe en grønnere by og sætte gang i en miljødebat. Ono's ambitioner
var endnu større: Hun ville få folk til at forestille sig en bedre verden.

Et andet eksempel fra Asses samtid er Thomas Bernhards roman Skovhugst (Holzfällen). I
denne bog forekommer vitterligt ingen træfældninger, men alligevel fælder forfatteren
Wiens kunstnersocietet med deres småborgerlige manerer, som om de var fyrretræer.

Det religiøse menneske synes at have set verden gennem træets gådefulde natur siden æld-
gamle tider. I en tekst udgivet af Centrum for Jungiansk Psykologi beskriver den anerkendte
drømmetyder Erik Nisser træets symbolværdier i forskellige religiøse sammenhænge:

Nisser fremhæver moderskabet som en hovedkategori i denne religiøse symbolverden.
Træet er som en moder der vugger og tager vare på mennesket. En kilde til forbindelse
mellem moder og træ er at der på moderkagen breder sig et netværk af blodårer, der ligner
grenene på et træ. Træet givet mennesket frugt og beskytter os mod farer, samtidig med at
træets rødder tager fat i selve livsgrundlaget, jorden. Hos eksempelvis Miao folket i Kina og i
Nuer klanen i Sudan og i andre urbefolkninger i Korea, Japan, Filippinerne, Taiwan findes
der myter om hvordan mennesket nedstammer fra et træ. Selv her i norden findes fortællin-
gen om at Odin skabte de første mennesker Ask og Embla ud af to strandede træstammer.

I central- og nordasien samt i Afrika og på Borneo findes der sagn, som antyder, at vi alle er
træer inden vi fødes, at vi kort tid før forløsningen overføres fra en træeksistens ind i livmo-
deren, hvor vi transformeres til mennesker.
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Mange steder i verden ser man træer plantet tæt på begravelsespladser, og som træet kan
symbolisere livets opståen, forekommer det også som symbol på døden. En dobbeltsymbolik
som nok ikke er særligt overraskende, da træet selv begynder at vækste om foråret og syg-
ner hen om efteråret.

I norden ser man dødssymbolikken i den gamle tradition med at hænge blodofre i træer,
som i Lejre udenfor Roskilde i Danmark og lignede offerpladser findes omtalt i Gamle
Uppsala i Sverige. I Finland findes der en begravelsestradition, hvor ligtoget standser på
halvvejen og der hugges et mærke i barken på en gran eller et fyrretræ.

I den kinesiske variant af buddhisme findes en forestilling om et dødstræ, hvor de døde sid-
der tætte som fugle på grenene.

Mange steder i verden anvendes træet i forbindelse med selve begravelsesmetoden. Flere
steder man sine døde til hvile i hullede træer eller fastsurrede på træets stammer. Først-
nævnte findes i forskellige varianter i østafrika og Ny Kaledonien, en øgruppe øst for Austra-
lien. Mens varianten med ligene anbragt i træernes kroner forekommer hos indianerstam-
mer i nordamerika samt i visse grupper i Indien og blandt en del aboriginals i Australien.

Også i bibelen findes eksempler på træet som symbol for død og genopstandelse. Det
begynder med kundskabens træ, som i den vesterlandske kulturhistorie knyttes til visdom
og dannelse. Kundskabens træ forårsagede menneskets fordrivelse fra paradiset, da Adam
og Eva åd af dets frugter. Senere blev Jesus født i en trækrybbe og døde på et kors af træ.
Træet hvorpå han udåndede slår symbolske rødder og træet bliver atter levende. Derfor ser
vi undertiden korset afbildet som et blomstrende træ. Fra korset spirede kristendommen
frem og træets grene hilser os velkomne med åbne arme (hvis vi tror) til det nye paradis i
himmelen.

I nærmest alle førkopernikanske kosmiske verdensbilleder på den nordlige halvkugle mellem
ækvator og den nordlige polarcirkel finder man beretningen om verdenstræet, axis mundi,
træet som holder himlen på plads. Træet har altid været rodfæstet på den nordlige halv-
kugle, så det støtter himmelhvælvet ved dets midtpunkt nordstjernen. Den stjerne eller det
midtpunkt som de andre stjerner kredser omkring.

En anden symbolsk kraft som forbindes med træet er skæbnetroen; fra verdenstræets top
regerer skæbnegudinderne og deres befalinger bestemmer hvert menneskets skæbne.
Denne fortælling finder vi først og fremmest i det tidlige ottomanske rige og stammer for-
mentlig fra Ægypten. Skæbnesymbolikken kan også kobles til livets gang: når et blad falder
af træet er en livsskæbne fuldbyrdet og nye årringe har lagt sig om stammen.

I førnordisk mytologi finder vi verdenstræet Yggdrasil, et træ som rummer hele eksistensen,
eller med et moderne udtryk, et helt univers af guder og drager og jætter og al anden form
for eksistens.

Ny forskning har givet viden om træet, som endnu ikke har fået symbolsk betydning, men
som kan forandre vores fremtidige syn på træet. Videnskaben har påvist at træer kan kom-
munikere med hinanden gennem deres rodsystem. At træer kan genkende deres eget
afkom ved hjælp af dna, og at et træ kan nære sit afkom i en vis radius om moderstammen
med energi hvis det behøves.
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Efter denne udredning om træets symbolik som endte med at inddrage det universelle og
dermed også gudernes univers, er det tid til at vende tilbage til Asse. For Asse er en kasse
til nødsituationer, hvor intet behøves at blive tolket symbolsk eller tolket overhovedet. Men
foruden at have et konkret funktionsformål, er Asse også en anordning med ambitionen at
udstille en instruktion. Eller snarere som et argument i en evig diskussion med Arthur
Köpcke, som havde skrevet denne instruktion: Åbn et vindue. Hvis lyset ikke er tilfredsstil-
lende, luk det igen og åbn et andet vindue. Fortsæt indtil lyset er tilfredsstillende. En
instruktion som Köpcke hævdede ikke burde realiseres.

Men dette var blot endnu en undvigelse fra emnet, så lad os komme til sagens kerne: hvilke
egenskaber har Asse set med et naturvidenskabeligt perspektiv?

Chairs

Hvil en stund for derefter at medbringe det hele.

I Rådhusstræde i København ligger nu som dengang ungdomskulturhuset Huset. Denne
aften er der opstillet hundrede stole. Stole af gedigent håndværk udført i Art Deco-stil
betrukket med elegant mørkerød plys. Stolene er hentet fra den nu (1964) nedlagte natklub
Adlon. En legendarisk danserestaurant på Nørregade som gik under navnet "Nattens Dron-
ning". Men nu er det slut med nattedans på Adlon, og de gamle stole står på lige rækker i
Huset. Hver andet sæde er tomt, på hvert andet sidder en tilskuer.
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Salen, som selve hændelsen skal foregå i, er blevet forberedt omhyggeligt med objekter,
tekster, instruktioner, lydoptagelser, dias, film og pauser.

En person kommer ind og sætter sig på en af de ledige stole mellem to tilhørere og begyn-
der at ræsonnere et eller andet henvendt til de to nærmeste. Tilskuerne bliver først en
smule irriterede, siden vokser deres vrede efterhånden som personen bliver ved med at
plapre løs. For de forsøger som et rigtigt publikum at følge med i filmene og lydene som
samtidig bliver fremført. Hvordan kan de vide at distraktionen er nødvendig for helhedsople-
velsen? Efter nogle minutter rejser personen sig og går hen til en anden tom stol og forstyr-
rer i stedet tilskuerne der. På denne måde fortsætter det i halvanden time, indtil personen
rejser sig op og siger: Nu er det slut. Og derefter beder publikum om at gå hjem og tage
stolene med sig.

Som værk var denne slutning blot begyndelsen på nattens hovednummer. For den sande
forestilling begyndte først da publikum slæbte rundt på de tunge Art Deco-stole i byens
gader. Visse personer fra publikum ville absolut indrette deres hjem med de ret skrammede
men raffinerede stole og begav sig derfor ud i natten med en stol i hver hånd, og fortsætte
deres slæben på cykel, bus, til fods, med bus eller sporvogn. Andre personer betragtede det
mere som et tilfælde og efterlod efter nogle natlige øl stolene på gaden, på fortovet, i par-
ker og på andre overgangssteder. Nogle stole fulgte med tilskuerne ind på nye klubber og
bodegaer. På den måde begyndte stolene at leve sit eget liv og satte små spor i det køben-
havnske gadebillede, en forestilling som varede en uges tid.

En lignende seance udspillede sig i den hollandske by Enschede på den herliggende
kunstskole AKI. Her var der ingen Art Deco-stole som blev genbrugt, men i stedet Arne
Jacobsens syver-stole, som skolens aula var indrettet med og som nu fik nye funktioner.
Inden selve arrangementet begyndte, blev de maleristuderende bedt om at gå løs på sto-
lene med pensel og farve.

Da publikum senere kom ind i aulaen, hvor stolene stod klar, lå der et A4-ark på hver stol
med instruktionen:

Gul stol: Forlad din stol for en stund.

Rød stol: Find en anden stol.

Sort stol: Sørg for, at du sidder godt.

Blå stol: Se bort fra farven på din stol.

Grøn stol: Tænk på sagen.

Hvid stol. Tag en beslutning om, hvorvidt du skal gå.

Disse fænomener morede publikum, som her bestod af skoleelever i tredive minutter. Deref-
ter blev de bedt om at indtage hver anden stol, efter samme mønster som publikum i
København havde indtaget.
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En person kommer ind i rummet, går lidt rundt og sætter sig på en af stolene mellem to
andre gæster. Personen præsenterer personen til højre for sig for personen til venstre og
beder derefter denne om at læse noget højt, og/eller placerer noget på personen, og/eller
distraherer personen, og/eller beder personen om at forberede noget eller optræde med
noget.

Personen udfører disse handlinger fra de tomme pladser i fyrre minutter, hvorefter publikum
bliver bedt om at tage stolene med sig. Stolene blev herefter en del af Enschedes gader og
transportsystem.

Bicchieri Socialista

Arranger den mest selvfølgelige handling i selskab med mindst 3 andre personer
på en sådan måde, at den aldrig vil kunne gennemføres i netop det selskab.
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Glasfremstilling er en kollektiv proces, som samtidig afhænger af et individuelt håndelag.
Ved fremstillingen af det socialistiske vinglas Bicchieri Socialista indgår seksten momenter af
varierende sværhedsgrad, hvor det kræves af alle seksten arbejdere, at de udfører arbejds-
opgaven i overensstemmelse med en særlig procedure.

Først skal glasmassen blandes: Sand, potaske (kaliumkarbonat K2CO3) og Blymønje (Pb3O4)
fejes sammen i ovnens smeltekar. Ingredienserne varmes op til 1550 C. Ved den temperatur
overgår alle bestanddele til flydende form. Gasser af kuldioxid, kvælstof, syre og svovldioxid
frigives, når ingredienserne reagerer kemisk som følge af temperaturen. Gasudviklingen
understøtter en homogenisering af glasmassen ved at røre rundt i materien når gassen sti-
ger til overfladen. Det er samtidig vigtigt, at al gassen færdigudvikles, og at alle gasbobler
forsvinder, fordi der ellers kan optræde bobler i det færdige glas. Derefter nedkøler glas-
massen et par hundrede grader,

Glasset har ikke et entydigt smeltepunkt som eksempelvis vand, som går fra at være fly-
dende til at være fast. I stedet foregår denne fase gradvist over et par hundrede grader.
Når glasset er nede på omkring 1150 C, har massen den konsistens, som behøves for at
kunne blæse glas. Da henter Begynderen en tilpas mængde glasmasse fra ovnen og forbe-
reder den på glasblæsepiben. Opblæseren blæser herefter glasset op mod en given form og
giver stykket videre til Mester, som giver formen den endelige hule hvælvning, glassets
endelige skæbne. Herefter overlades emnet til Fodmageren, som tilvirker glassets fod. Dette
gøres ved at tilføje en nyt stykke smalt glasmasse på den færdige kuppel, hvorefter glasset
snurres samtidig med at Fodmageren former foden med forskellige værktøjer. En Assistent
laver herefter en markering i glassets overkant og knækker omhyggeligt glasset af glasblæ-
sepiben. Når fire glas på denne måde er færdige varmer Stangmagerassistenten glassenes
fødder og fire glasstænger op med en gasbrænder, således at de har den samme tempera-
tur som den nye glasmasse, som vedkommende forbereder at forbinde de fire dele med.
Når hele konstruktionen er færdigbearbejdet anbringer Indbæreren emnet i et afhærdnings-
rum, hvor temperaturen er 520 °C. Det er afgørende at glasset kølner langsomt for ikke at
sprække. Derfor står det i afhærdningsovnen i et døgn og køles langsomt ned til stuetempe-
ratur. En første kvalitetskontrol foretages dagen derpå af Syneren, når glassene tages ud af
ovnen. Denne kontrollerer, at der ingen bobler, sprækker eller ujævnheder er, som bryder
glassets farveløse lysgennemtrængelighed og brillians. Derefter overtager Sliberen, som sli-
ber og polerer alle kanter. Så er det tid for Dekoratøren at male et portræt af Lenin i rødt på
hver glaskuppel, eller i guld på den særudgave af Bicchieri Socialista som fremstilles til parti-
toppen. Partitopudgaven bliver senere pakket i kasser af glas med guldfarvet bund, til for-
skel fra standardoplaget hvor glasemballagen har rød bundplade.

Slutkontrollen sker ved, at de seksten medarbejdere grupperer sig i grupper af fire i fire hold
uden hierarkisk opdeling. Hver glaskuppel fyldes med vin op til Leninetiketten. For at fire
personer skal kunne drikke af konstruktionen kræves det, at de drikker samtidigt og lige
meget. Selvom viljen eksisterer, er det en ekstremt avanceret akt, som kræver mindst ligeså
meget koordination som selve tilblivelsesprocessen. Her i slutsynet er Mester ligeværdig og
fælles ansvarlig med assistenter, slibere og de øvrige medarbejdere. Hvis det lykkes de fire
på et hold at drikke ud, bliver resultatet at alle arbejdere får nøjagtig samme mængde vin.
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Arte Manuale

At behandle, berøre, begære hen over afstande, der næppe kan forkortes.

Arte Manuale handler om forskellige materialers evne til at slibe hinanden; det ene materia-
les hårdhed møder det andets modstandsdygtighed. På den måde påvirker og formgiver de
hinanden, som havets bølger former klipperne, eller som meteoritter som skaber kratre på
månemandens hud.

I et metafysisk perspektiv er Arte Manuale noget helt andet. Det er et fænomen, hvor en
praktikalitet får betydning som argument i en diskussion, og derefter bliver hele hændelses-
forløbet samlet set et objekt.

Beskriver man Arte Manuale fra et kulturelt perspektiv, eller med andre ord i et historisk
udviklingsperspektiv, begyndte historien i 1963, da en ung mand vendte hjem fra en dannel-
sesrejse. Da han atter stod på dansk jord, ønskede han at debattere de nye tiders kulturelle
strømninger ved at tage afsæt i sine landmænds forældede kunstsyn; kunst bestod af
unikke objekter sammensat af former og farver, der skabte emotionelle påvirkninger af til-
skuere.

Den unge mand gjorde derfor noget, der kunne betragtes som en parodi på denne kunstop-
fattelse. Han fremstillede mere af det samme, blot meget mere brutalt: Ved at demonstrere
at hvem som helst kunne fremstille emotionelle produkter, blot man havde det rette værk-
tøj. I stedet for at præsentere unikke produkter han selv havde fremstillet med egne hæn-
der, lagde han materiale og værktøjer frem, således at publikum selv kunne skabe egne
unikke kunstobjekter. Materialet bestod i forskellige stykker træ og værktøjet til at bear-
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bejde træet var netop en multimaskine til træbearbejdning. En maskine der kunne save,
fræse, bore og slibe i disse træstykker. Desuden satte han et gevær frem, så der også var
en mulighed for de tilskuerne, der ønskede at skyde ind i træet som en bearbejdningsform.

Tæt på tredive år senere, da den unge mand ikke længere var så ung, fik han en fore-
spørgsel fra kulturhuset i Stockholm om et objekt, der kunne repræsentere kunstdebatten i
de tidlige tressere. Eftersom manden, hverken som ung eller ældre, havde tilvirket denne
form for objekt før og absolut ikke havde noget på lager, følte han sig tvunget til at skabe et
objekt som repræsentere den ønskede tid. Da kom han i tanke om begivenheden med træ-
værkstedet og skydebanen, hvor et publikum selv havde kunnet fremstille kunst. Han indså
at konstruktionen Arte Manuale kunne blive det ønskede kunstobjekt, og bad derfor hånd-
værkere om at samle delene, så han kunne sende objektet til Stockholm.

Arte Manuale blev herefter trukket ind i en slidsom social og politisk sammenhæng. For
under de år Arte Manuale havde ligget i brak, var det sket meget i verden. En af begivenhe-
derne var den italienske venstreterrorismes opgang og fald med Brigate Rosse i spidsen.
Gruppen havde i Italien skabt en hysterisk rædsel for, hvordan våben skulle håndteres. Og
da Arte Manuale skulle vises i landet, tvang myndighederne arrangørerne til at udelade
geværet. På den måde gik anordningen fra at være et objekt med en hændelse som gestal-
ter en situation, til i stedet at være et objekt, der symboliserer en hændelse, der gestalter
en situation.
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Lyd
Hørelse er en betegnelse for hjernens opfattelse og tolkning af fysiske stimuli gennem
ørene. Det fysiske fænomen, som vores høreorganer ligesom mikrofoner indfanger, består
af små tryksvingninger i området omkring det konstante atmosfæretryk, en forteelse vi nor-
malt betegner lyd: En bevægelse eller en forskydning af de molekyler, som atmosfæren
består af. Der er tale om meget små trykforandringer, således at en tusindedels forandring
af det normale atmosfæretryk modsvarer en lydstyrke på 134 dB, hvilket er den maksimale
lydvolumen, vores hørelse kan klare.

En lyd opstår, når et materiale sættes i svingninger, som vores stemmebånds vibrationer,
guitarens dirrende strenge, membranen i en højtaler, væggen når vi borer i den eller når
naboen begynder at banke på den fordi vi borer. Vibrationerne forplantes til den omgivende
luft der fortættes og fortyndes afhængig af om materialet slår ud eller trækkes tilbage.
Vibrationerne spredes i luften og udløser en bølge som spreder sig fra lydkilden.

Lydsignalet påvirkes under sin rejse af parametre som temperatur og densitet samt af
entropien. De fysiske forhold i atmosfæren har endda indflydelse på lydens hastighed.
Generelt siger man, at lyden bevæger sig med en hastighed på ca. 340 m/s med en tempe-
ratur på 15 °C og et atmosfæretryk på 101,325 kPa, hvilket svarer til et normalt tryk ved
havoverfladen. Desto højere densitet et materiale har, desto hurtigere forplanter bølgebe-
vægelserne sig. For eksempel bevæger lyd sig i vandet fire gange hurtigere end i luften.

De lyde vi hører består af frekvenser og faser. Lydens frekvens er det som afgør hvilken
tone vi hører, og hvor tætte svingningerne er, amplituden mellem bølgetoppene, og måles i
Hertz, forkortet Hz, hvor 1 Hz svarer til en svingning pr. sekund. De lydbølger som menne-
sket kan opfatte ligger mellem 20 til 20.000 Hz. Er svingingerne tættere end 20.000 Hz kal-
des de ultralyde. Er de længere end 20 Hz kaldes de infralyde. Mest følsomme er vores ører
overfor lyde i spektret 300 Hz til 3000 Hz, hvilket svarer til de frekvenser vores læber og
stemmebånd selv producerer. Lydens fase er en mere abstrakt størrelse. Fasen betragtes
ved hjælp af et vinkelmål og udtrykkes i grader eller radianer. Faseniveauet har ingen
betydning ved rene toner, men er afgørende, når forskellige toner forplantes sammen. Det
kan få to toner til at svække hinanden, men også få to toner til at addere sine amplituder,
så frekvensen fordobles.

Hvis vi forlader akustikken, lydens fysiske egenskaber og i stedet vandrer ind i øregangene,
passerer trommehinden, vibrationen i tre små ben i mellemøret: hammeren, ambolten, stig-
bøjlen, og kryber gennem hørenerven ind i hjernens grå masse, kommer vi omsider frem til
lydens psykoakustiske område og vores subjektive oplevelse af lydenes verdener og de
metafysiske tolkninger af lydfrekvensernes æstetik og emotioner. Men vi standser ikke op
her i den grå sump, men går dybere ind i en højere ubevidsthed, til patafysikkens regule-
rede verden, hvor følgende opus opstår.
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opus 1961

Planlæg et forløb for et antal dansere, hvor dansen akkumuleres som lyd.

Det, som adskiller toner fra larm, er, i hvilken grad frekvenserne er konstante, eller om de
forandres. Når en streng i et velstemt piano slås an, fortsætter den med at vibrere med
samme frekvens, selvom vibrationerne bliver mindre, og lyden svagere. Hvis vi i stedet slår
to grydelåg sammen, eller hvis klaveret er ustemt, så forandres frekvensen på lyden, efter-
hånden som vibrationerne i materialet aftager, og oplevelsen bliver dishamonisk.

Dette at fremkalde toner og ikke larm kunne være defintionen på et musikinstrument. En
anden måde at forklare disse lydværktøjer på kunne være: Et redskab, som forvandler små
bevægelser til store. Den lille bevægelse kan være en tangent på et klaver, der slås ned af
pianistens finger, tangenten er koblet til et slaginstrument, som slår til en streng. Strengen
begynder at vibrere og får den omgivende atmosfære til at svinge, en lyd opstår. Lyden for-
stærkes af den resonanskasse som udgøres af klaverets krop, hvorfra vibrationerne fortsæt-
ter deres rejse ud i verden. Her indfanges de af menneskets øre, som overfører vibratio-
nerne til hjernen, der fortæller kroppen, at den skal danse.
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I opus 1961 udføres både fingerbevægelsen "at slå tangenten ned" og den større bevæ-
gelse med kroppen, der danser af de samme fire personer. Den første af disse fire aktører
begynder med at slå en tangent nummer 1 på klaveret ned to gange. Derpå slår den samme
person atter ned tangent nummer 1 fulgt af tangent nummer 2, for derefter at slå tangent
nummer 1 og 2 ned samtidigt. Når dette er udført slår vedkommende atter tangent nummer
1 ned, men nu fulgt af 2 og 3, for derefter at slå alle tre ned på samme tid. Således fortsæt-
ter denne pianist med at øge sit repertoire med tangenter og fingre, indtil det ikke længere
kan lade sig gøre. Da træder pianist nummer to til, så de sammen kan udvide repertoiret
efter samme mønster. Således fortsætter nummeret idet pianist nummer tre og nummer fire
træder til når det bliver nødvendigt.

For at klaveret kan skabe en livlig klang er det vigtigt at tangenterne slås ned med præcise
nedslag. Det er ikke det store problem når hver finger slår en tangent ned, men et klaver
består af otteogfirs tangenter og de fire pianister har kun fyrre fingre tilsammen. Så derfor
må de have andre kropsdele til at hjælpe. På den måde bliver pianisterne i samme ombæ-
ring også til dansere, da deres musikalske talent bliver ligeså vigtigt som deres fælles evne
til at bevæge kroppene.

I slutøjeblikket vibrerer alle klaverets otteogfirs toner på samme tid, fra den højeste på
4186,01 Hz til den dybeste streng som svinger med 27,7 Hz. Samtidig udfører de fire piani-
ster/ dansere den ekstremt indviklede og akrobatiske bevægelse, som kræves for at fire
personer skal kunne slå otteogfirs tangenter ned i ét distinkt slag fodnote015.

opus 44

Træf på forhånd beslutning om et anliggende, der næppe vil kunne indtræffe
mere end én gang.
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opus 44

Kompositionen opus 44 indledes med, at dirigenten stiger op på podiet. Herfra fanger denne
publikums opmærksomhed og beder det om at forlade koncertsalen. Når alle publikummer
er kommet ud i foyeren, og dørene er lukket ind til salen, forkynder dirigenten, at nu vil der
blive afspillet en sinustone inde i koncertsalen, en hel ren tone uden overtoner. Sinustonen
vil blive afspillet på så lavt et niveau, at det ikke bliver muligt for publikum at høre den. Og
tonen vil blive afspillet i lige så mange minutter, som der findes tilhørere til koncerten, plus
det antal sekunder, som tonens frekvens ligger på.

En massiv stilhed og koncentration opstår i foyeren. Tilhørerne anstrenger sig maksimalt for
at høre det, de ikke kan høre. I stedet hører de alle de smålyde, som eksisterer på stedet.
De forsøger at dæmpe deres åndedrag for ikke at forstyrre. De kigger på klokken, tæller de
øvrige deltagere og laver hurtige matematiske kalkuler, for de er jo alle prægtige kultur-
konsumenter som tager kunsten alvorlig.

Da tonen stilner inde i koncertsalen, slår dirigenten dørene op, og publikum kan vende til-
bage og synke ned på deres siddepladser fodnote014.

opus 13

Indfør et vilkår, hvor det hændte fremover vil kunne skrue tiden tilbage.
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Hvis ikke alle instrumenter i et orkester er stemte efter samme tone, vil de ikke harmonere,
og vi vil opleve, at musikken bliver falsk. For at alle orkestrets musikinstrumenter er stemte
efter samme tone anvendes kammertonen eller normaltonen a. Der sker ofte med en stem-
megaffel, som er et instrument som netop afgiver denne tone, når man slår til den. Når
orkestermusikeren har stemt sit instrument efter normaltonen, stiller de derpå de øvrige
toner i forhold til førstnævnte tone.

Den første der foreslog at man skulle have en standardiseret tonefrekvens at stemme instru-
menter med var den franske matematiker Joseph Sauveur, som i begyndelsen af 1700-tallet
foreslog, at tonen a burde frembringe en frekvens på 427 Hz. Derfor besluttede man i
Frankrig i 1859, at alle musikinstrumenter i et symfoniorkester skulles stemmes efter en a-
tone på 435 Hz. Seksten år senere, i 1885, blev kammertonen en international standard for
symfoniorkestre. En beslutning, som blev ændret i skæbneåret 1939 ved en anden interna-
tional konference i London, hvor man besluttede at øge med 5 Hz, så kammertonen ved 20
grader skulle være 440 Hz. Indført og gjort til en regel efter international standard
ISO-16:1975. 440 Hz var allerede på det tidspunkt blevet en amerikansk standard i skæbne-
året 1917. På trods af den internationalt fastlagte norm 440 Hz kunne man konstatere, at
hovedparten af symfoniorkestrene i vores del af verden stemte sine instrumenter efter 444
Hz. Anledningen var, at mange anså særligt strygere for at opnå en mere lysende og glin-
sende lyd med denne frekvens. Man får let den opfattelse, af standarden for kammertonen
gennem hele historien øges, men man ved, at flere af de orgler, som Johann Sebastian Bach
spillede på blev stemt efter en noget højere frekvens, nemlig 480 Hz. En anden undtagelse
er ved barokmusik, hvor man anvender en standard for a på 415 Hz.

På en violin er den tredje streng stemt efter normaltonen. Opus 13 udføres ved, at buen
føres frem og tilbage på violinen stemt med 440 Hz, eller hvad standarden nu end måtte
være i den konkrete situation, i tredive sekunder, plus et tillæg på fem sekunder for hvert år
der er passeret siden første april 1962 fodnote016.

Campana degli Umori

Søg opmærksomhed ved en usynliggørelse.
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Det er ingen tilfældighed, at vi i sproget benytter os af ord som klangfarve og farvetone,
mørke, lyse og blå toner, Det skyldes, at kulør og klange har samme slags indvirkning på
vores følelsesliv. Tonernes og farvernes sprog er ikke noget, vi behøver at lære for at kunne
afkode dem, de taler direkte til vores autonome nervesystem og placerer os i en følelsestil-
stand uden at fornuften behøves at koble sig på, og uden at vi værger os mod deres indfly-
delse. Farver, lydklange og humør udgør således en universel enhed.

Det er ikke nogen ny viden for menneskeheden, selvom det er let at danne konspiratoriske
teorier over, hvor lidt koblingens store betydning faktisk diskuteres. For magten har altid
benyttet disse forbindelseslinjer til at styre vores følelser.

Med lyd og farve har magten vedvarende spillet med og malet vores humør; givet os frygt,
raseri eller passiviseret os, når det behøvedes. Og det sker også i dag; hvis du tror at tidens
indretningstrend med disse lyse gråskalaer har andet formål end at gøre dig ligeglad, er det
fordi du allerede er duperet og har givet slip på din egen livskamp, at dine hjerne bades i
denne lysegrå neutrale tåge.

Det historisk mest effektive instrument til at spille med medborgernes følelser, og dermed
styre deres handlinger, har været bronzeklokker. Gigantiske klokker som blev monteret i
byens højeste punkt, kirketårnet, med en lydstyrke ingen kunne undvige og hvis klang
spredte sig over store områder og trængte ind i hver en krog. Et instrument, som desuden
kan støbes med en klangvidde som modsvarer det menneskelige humør.

Når klokkerne ringede ind for at sammenkalde masserne, så herredømmet kunne fremføre
dets budskab, forkyndte allerede klokkerne hvad medborgerne skulle mene og tænke om
budskabet. På den måde kunne magten skabe angst hos medborgerne, føre dem i krig og
på andre måde underkue undersåtterne.

Efter århundreders ujævn kamp mellem magt og folk om lydverdenen, var der til sidst en
medborger, som det lykkedes for at få støbt en gigantisk bronzklokke, som blev stillet op på
torvet. En klokke, som medborgerne kunne bruge til at fremføre deres budskaber med.
Denne demokratiske klokke blev malet præcist med de farver, som modsvarede følelserne i
tonerne, når man spillede på klokkens forskellige dele. Medborgerne gav den navnet
Campana degli Umori, humørets klokke, fordi den slog til sindstemningen i byen.
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I og med at klokkens toner modsvarede de farver som klangenes humør formidlede, var der
ikke brug for professionelle musikere til at spille på den. Medborgerne kunne selv, først ved
at kigge på farverne, mærke sindsstemningen som farven formidlede, bestemme sig for
hvilke følelser man ville fremføre, og derpå slå instrumentet an. Ville medborgeren formidle
en stemning af optimisme, slog denne på klokkens grønne felt. Slog man derimod på det
røde felt, opfyldtes hele byens længsel efter kærlighed og lyst. Klangen fra det neutrale grå
felt opfyldte folk med en nostalgisk affekt, som fik hele byen til at længes efter barn-
dommens trygge verden. Lydbølger af smerte gav genlyd hen over gaderne når nogen spil-
lede på de sorte felter. De azurblå områder opfyldte indbyggerne med en fornemmelse af
ensomhed, medens de violette felter skabte en glødende pessimisme i fællesskabet. Lilla
farvetone gjorde alle rundtossede af forvirring. Slog nogen på det gule, producerede klokken
aggressivitet. En følelse, som straks ophørte og vendte til det modsatte, når nogen derpå
fremførte en hvid klang, der skabte ligegyldighed. Så stoppede alle konflikter, og freden
sænkede sig over byen fodnote017.

The Nine Minds

Lad din stemme blande sig i et større kor af akavede udfald.
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Som en dialektisk dans, koreograferet af Hegel, svinger teserne og antiteserne, repræsente-
ret her af Campana degli Umori ogThe Nine Minds, om farve- og klangenes emotionelle
påvirkning af mennesket.

For som vi har set, påstår Campana degli Umori, at lyd, farve og følelser har en grundlæg-
gende og altomfattende forbindelse til det menneskelige genetiske materiale. På samme
måde er CdU hundrede procent overbevist om, at eksempelvis dur- og molskalaens glade
henholdsvis dystre budskab er universelle for mennesket, noget, som er indprogrammeret i
generne. Her svarer The Nine Minds med, at disse toneskalaers emotionelle indflydelse er en
ren kulturel konstruktion, noget vi har tillært os.

Et lille barn som ikke har en forudfattet mening reagerer jo på samme måde overfor klan-
gene, som voksne gør, siger CdU. Barnets reaktion på klangene er afhængig af de voksnes
reaktioner, svarer TNM. Da CdU påpeger, at det ikke er tilfældigt, at alle med magt i verden
går i mørke dystre farver, at politiets farver verden rundt er blå, sort, grå eller mørkegrønne,
fordi disse farver automatisk giver respekt, svarer TNM med, at under renæssancen var
magtens og deres apostlers farver rosa, røde, gule og lilla. Slagkraftige lysende farver med
stærke signalværdier. Getingens sort-gule mønster, da, spørger CdU retorisk og fortsætter,
er i så fald også øvrige dyr, som instinktivt frygter disse advarselssignaler kulturbetingede?

Men du kobler jo selv farver til følelser, påpeger CdU. Jeg forbinder ikke en farve til et
bestemt humør, for selvom der er en følelse nævnt på hver farveplade, bliver denne følelse
altid manipuleret med lyden, manipuleres denne følelse med lyd, svarer TNM. Så fortsætter
de to med at argumentere, uden at nogen af dem rykkes i deres overbevisning.
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The Nine Minds er en humørmaskine. Men ikke maskine som formidler forskellig humør ved
hjælp af farve og lyde, men en maskine som hele tiden omdanner vores preferencer til følel-
sestilstanden som fremkaldes med lyd og farve. Den kan forvandle vårgrøn fra dur til mol, få
hvid til at betyde eksplosivt had, eller få os til forveksle mørkeblåt med fuglekvidder. Humør-
maskinen består af ni forskelligtfarvede paneler, hver og en med forskellige sindsstemninger
angivet med påskrevet tekst: orange – raseri, grøn – optimisme, lysgrå – fredfyldt, brun –
forvirring, lilla – pessimisme, mørk grå – længsel, sort – smerte, rød – kærlighed, blå –
ensomhed. Seks af panelerne var forsynede med høretelefoner og udrustede med mikrofo-
ner.

Til humørmaskinen hørte desuden seks lydindspilninger, baseret på lydkompositioner for
symfoniorkester – 12 min, sangstemmer, pauker, trompet – 15 min, grædende stemmer –
Radio France Culture – 60 min, Violin (indspilning af opus 13) – 4 min, Elektroniske instru-
menter -30 min, Harmonikaorkester – 8 min.

Lydene blev mixet med hinanden sammen med lyden fra højtalerne i en struktur som både
var tilfældig og velstruktureret. Mixet var programmeret så lydene kunne høres i firetimers
intervaller, og kørte døgnet rundt. I starten af et interval er de seks lydspor fordelt på hver
sin lydkilde. Efterhånden mixes disse hinanden og med lyden fra mikrofonerne. Under de to
første timer øgedes denne sammenblanding med et klimaks midt i fire timers intervallet,
hvor lydmassen var så sammenblandet at lydkilderne afspillede den samme kaotiske lyd-
måtte. Men her vendte det og hver af lyttestationerne vender tilbage sit oprindelige lydspor
fodnote021.
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Museumsstykke
Museet er en form for svulst, som hverken er en direkte parasit på eller i symbiose med
andre organer, men som alligevel vokser på samfundskroppen. Fremkomsten af disse
udvækster hænger sammen med, at samfundet kollektivt plages af lidelsen nostalgi, altså i
den oprindelige betydning af ordet: en sygelig hjemve eller længsel efter en idealiseret for-
tid (når lidelsen rammer enkeltindivider, ytrer tilstanden sig oftest i form af raseri). Siden
1800-tallets romantiske og liberale forskydninger af den menneskelige tænkning, betragtes
nostalgi ikke længere som en psykologisk diagnose, men snarere som en legitim normaltil-
stand, hvilket har fået museerne til at vokse uhæmmet.

I museerne opbevares tiloversblevne artefakter, fossiler og andre uddøde kulturprodukter,
som opfordrer til navlepilleri og forsøger at få os til at se bagud i stedet for fremad. Her sti-
muleres til stilstand i stedet for dynamik, bevægelse og fleksibilitet. Men sådan behøver det
ikke være. Med den rette medicin og behandling kan man selv inden for museets rammer
skabe forandring og fremgang og dermed udvide den menneskelige horisont. Det gælder
bare om at føre en ihærdig kamp mod museumskulturen: mod dens begær efter bevarelse,
dens idealiseringer og kanoniseringer; og fremfor alt mod dens arkiverings- og samlermani.

The Stroke

Giv afløb for de andres frustration over en enkelt tilsynekomst.
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The Stroke er et endnu ikke udført artefakt. Det kommer til at bestå af en maleriramme og
en række spadserestokke til at slå på rammen med. Engang i fremtiden vil det indgå i et
museums samling. Så vil publikum kunne slå deres frustration over tingenes tilstand ud af
kroppen og afreagere over al den middelmådige og miserable kunst, museet indkøber.

Rammen er i barok stil. Gigantisk i format, overdådigt dekoreret og belagt med bladguld.
Denne type af overdimensionerede rammer blev populære i løbet af 1800-tallet på grund af
Pariser-salonen. Dels fordi de store rammer i de overfyldte og tæt ophængte udstillinger
skabte luft omkring malerierne. Rammerne gav så at sige gratis vægplads. Dels betød ram-
mernes omfang, og det forhold at de stod ud fra væggene, at de beskyttede malerierne
mod kritiske beskueres spadserestokke. Det var nemlig ikke usædvanligt, at tilskuerne sim-
pelthen gik løs med deres stokke på de malerier, de ikke kunne lide eller fandt stødende.

I The Stroke er denne ramme forsynet med dybe udsavede fordybninger. Museumsgæ-
sterne kan med stokkene slå ned i fordybningerne, der samtidig fungerer som ophængning
til stokkene, når ingen besøgende bruger dem. Når stokkene slås ned i fordybningerne,
opstår forskellige lyde. En lyd minder om rap mod menneskehud, da udskæringerne er
beklædt med tyndt læder. Under læderet sidder sensorer, som aktiverer lydafspilningen. Fra
skjulte højttalere strømmer også lyde med fuglekvidder, skrigende grise, skrålende børn,
hvalsang og brølende løver.
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Achilles

Tag overlagt hensyn til den indlysende svaghed.

Museerne er, som vi tidligere har konstateret, opbevaringspladser for en overflod af ting.
Fælles for alle disse ting er, at de er blevet produceret og har haft en funktion et helt andet
sted, inden de havnede i samlingerne. Achilles er den omvendte proces. Her produceres tin-
gene på et museum, og materialet signeres af de museumsbesøgende. Derefter flyttes
materialerne væk fra samlingerne for at blive anvendt i en virkelig sammenhæng.

Den første del, selve produktionen, fandt sted på Statens Museum for Kunst (herefter SMK) i
København. En dag havde skulptøren sat to stole op, vendt med front mod hinanden og
anbragt en palle imellem stolene. På den ene stol satte han sig, på den anden bad han
museumsgæster om at slå sig ned og sætte den ene fod op på pallen. Skulptøren tog deref-
ter strømpe og sko af gæstens fod og trak op i buksebenet, i de tilfælde de havde bukser
på. Skulptøren løftede foden op i en balje med vand, og vaskede den omsorgsfuldt med lun-
kent vand og sæbe. Tørrede derefter ømt og grundigt foden med et håndklæde. Derpå
smurte han med lette fingre fra hælen op til anklen med vaseline, hvilket forhindrer gipsen i
at sidde fast i hårene hos dem med hår på hælen. Skulptøren placerede tilsidst gips og
gazebind på bagsiden af foden.
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Da gipsen havde hærdet nogle minutter, løsnede skulptøren varsomt indpakningen og en
negativ afbildning af museumsgæstens achilleshæl kommer til syne. Skulptøren bad derpå
gæsten om at signere afstøbningen. Proceduren blev udført på gæst efter gæst en hel dag
på museet.

At det netop var achilleshælen, som blev afstøbt, hænger sammen med at den kropsdel er
en symbolsk påmindelse om, at selv det mest komplette menneske har sine svagheder eller
ømme punkter. Hvilket hænger sammen med historien, vi alle kender: Prins Paris' bortfø-
relse af kong Menelaos' hustru Helena. Menelaos blev så vred, at han indledte Den Trojan-
ske Krig. Under et af denne krigs langvarige slag, skød Prins Paris en pil der ramte, – den
iøvrigt udødelige, Achilleus' hæl, så denne fór ned til dødsriget Hades. Tidligere, fortæller
samme myte, havde havnymfen Thetis badet sin søn Achilleus i floden Styx, en flod som var
forbundet med ovennævnte dødsrige Hades. Resultatet var, at Achilles blev usårlig. Men
vandet rørte ikke hælen, som hans moder Thetis holdt sønnen fast i under badet. Kropsde-
len var derfor stadig sårbar, og forårsagede senere Achilleus' død

Nogle dage efter at skulptøren havde afstøbt folks hæle på Statens Museum for Kunst,
begav han sig til New York. Med sig i rejsetasken havde han de signerede afstøbninger.

I et af byens gallerier, Emily Harvey Gallery, hængte han de hvide hælafstøbninger op på en
blå baggrund. En aften blev folk i galleriet opfordret til, ligesom Prins Paris, at skyde med
bue og pil efter achilleshælene. Buen var af en slags, som anvendes til professionel bue-
skydning, et våben som viste sig at være uhåndterlig for gæsterne. De fleste magtede ikke
at spænde buen, og langt ud på aftenen var der ikke en eneste af hælene, som var blevet
ramt. Til stort postyr blandt nogle af de mandlige besøgende, som forgæves forsøgte at
bevise deres mandighed. Det fortsatte indtil en person med visse ligheder med de græske
amazoner greb buen og traf den første gipshæl. En ung kvinde som havde lært at beherske
dette våben, og med pil efter pil penetrerede hun de ophængte hælafstøbninger fodnote018

Guldbogen

Tag en række skridt på en anden måde.
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Guldbogen blev udgivet af Etnologisk Museum i København som katalog til en udstilling om
det store mirakel på Amalienborg fodnote023. Selvom den fungerede som udstillingskatalog,
var bogen et selvstændigt fænomen i forhold til de genstande, der blev vist på udstillingen,
og tog snarere fat på hele det etnologiske problemfelt.

Bogens tekst lyder i sin helhed: "Rejsen er anstrengende, men nødvendig". Til teksten hører
fodnoter, som, hvis man følger dem, bringer én i et uendeligt kredsløb gennem menneskets
eksistens. Den ene fodnote leder videre til den næste, som igen leder én videre til endnu
flere fodnoter…

Fodnoterne er hentet fra en række forskellige skrifter baseret på iagttagelser af menneske-
heden. Her citeres og refereres alt lige fra tunge, akademiske antropologiske kortlægninger
af menneskeslægten til Anders And. Ligesom hovedteksten og livet selv vidner om, er den
rejse, man begiver sig ud på, når man læser noterne, anstrengende men også nødvendige
for den, der ønsker at trænge ind i menneskets tilværelse. Vi ender i 79º vestlig længde-
grad, 31º nordlig breddegrad, til 88º østlig, 22º nordlig, i en fortæling fra Uttarakhand højt
oppe i Nordindien og videre til Vestbengalen, den del af Indien som grænser op mod Bang-
ladesh. Narratologiske problemstillinger om at vejen hjem og ud aldrig er den samme. Lin-
nés teorier om isbjørnens vandring gennem junglen, subtropiske zoner og ørken for sluttelig
at nå frem til Nordpolen. Junglens problematik for mennesker i almindelighed, og specifikt
for de amerikanske soldater under Vietnamkrigen. Den yderste nød og dens muligheder,
sådan som Jean-Claude Milner beskriver den. Videre til det som blev sagt på dansk tv den 3.
april 1984 kl. 22:40. En beskrivelse af hvordan sømænd trak kapperne over hovedet for at
beskytte sig mod stormen, og hvordan dette gav grobund for vandrehistorier om mennesker
med ansigtet placeret midt på brystet.

At bogens omslag er gyldent, og at teksten i bogen er trykt med guldbogstaver, hænger
sammen med netop guldets tiltrækningskraft på mennesker. Guld som har fået mennesker
til at drage ud for at opdage verden, som har ført til krig, opfindelser og drømme om utopi-
ske lykkeriger.
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opus 90

Opslå en kalender for hændelser, hvor 4 dimensioner udtrykkeligt er angivet.

24. april 1990

Rumfærgen Discovery løfter sig fra John F. Kennedy Space Center, Florida, USA. I fartøjets
lastrum ligger satellitteleskopet Hubble. Planerne om at sende teleskopet ud i rummet
begyndte allerede i 1923, men det var først med rumkapløbet i tresserne, at den konkrete
udvikling af et rumbaseret teleskop tog fart. Årene gik, og konstruktionen af de højteknolo-
giske dele har været udsat gang på gang. Denne dag i 1990 har forsinkelserne blot givet
ekstra brændstof til forventningerne. Snart skal astronauterne sætte Hubble i omløb
omkring jorden, snart, meget snart vil menneskeheden blive præsenteret for billeder af et
ukendt univers.
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Mindre dramatisk er det, når man stabler sto-
lesæder og stolerygge i formpresset finér på
den danske møbelfabrikant Fritz Hansens
fabrik den selvsamme dag i april. Stolene er
malet i rosa, røde, orange, lilla, gule, blå eller
grå farver. Modellen hedder KEVI: en stol
tegnet af de danske tvillingebrødrer Ib og
Jørgen Rasmussen i 1958. Det er de første
stole som har givet mennesket mulighed for
både at sidde og rulle på samme tid. Netop
halvtreds af disse stole passerer gennem
maleafdelingen og bliver forsynet med tekst-
fraserne "Become a member" på ryggen og
"of Eric Andersens random audience" på alle
sæderne.

Samtidig bliver håndværkerne på værkstedet
på SMK færdige med den sidste af halvtreds
eksemplarer af én kubikmeter store bokse,
som skal hænge ned fra loftet i museets store
indgangshal. Boksene er malet i de samme
syv farver som stolene: rosa, rød, orange,
lilla, gul, blå eller grå. Om nogle dage skal der fæstnes stålwirer i boksene, hvorefter de skal
hejses op i forskellige højder i den atten meter høje sal.

En fjerde hændelse denne dag (den puslespilsbrik, som senere vil knytte trådene sammen
for de øvrige begivenheder) er, at den succesfulde kunstner Lise Malinovsky er i gang med
at udføre et 50 m2 figurativt maleri direkte på væggene i netop SMK's entréhal.

19. maj 1990

Dette er dagen før den store åbning af udstillingen opus 90 på SMK. De tre dele arrange-
mentet består af er færdige og på plads i museets entré. Boksene hænger i stålwirer ned fra
loftet, og på gulvet står samtlige kontorstole og venter på, at publikum sætter dem i bevæ-
gelse. Lise Malinovsky har for nogle timer siden færdiggjort sit gigantiske vægmaleri. Når
maleriets farver er tørre, vil de blive malet over i samme gråhvide farve som lokalets øvrige
vægge og dermed transformeres til "det skjulte maleri". fodnote046
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20. maj 1990

Rumteleskopet Hubble sender i dette øjeblik sine første billeder ned til jorden. Billeder, som
senere kommer til at bidrage til revolutionerende ny viden om det, som hidtil har været
skjult for det menneskelige øje. Billeder, som vil skabe nye gåder for videnskaben, billeder,
som vil sprænge menneskets forståelse af universets kompleksitet. Teleskopet vil sende
fotoner til jorden som forestiller supernovaer, planeter fjernt fra solsystemet, stjerner og
galakser i tilblivelse. Teleskopets største fund vil dog vise hændelser, som vores forestillin-
ger om den objektive verden hidtil ikke har kunnet rumme. Satellittelskopet bliver det nød-
vendige instrument for opdagelsen af mørk energi. Det bliver dagen, hvor vi ser de første
billedbeviser på, at sorte huller eksisterer. Et fænomen, som forskerne kun har haft mate-
matiske modeller for. Men så langt i historien er vi endnu ikke denne majdag. Først efter at
den første entusiasme har lagt sig, og champagneglassene er tømte, begynder man at
nærgranske fotografierne. Stemningen daler drastisk, da man opdager, at fotografierne slet
ikke har den skarphed man havde regnet med.

Champagnen har ikke samme bitre eftersmag, her hvor den skvulper i vestibulen på SMK.
Her er ingen uklare blikke, ingen optiske udfordringer forurener museumsgæsternes blikke,
som nu for første gang i verdenshistorien betragter det skjulte maleri.

På gulvet foran maleriet er publikum så småt begyndt at køre rundt med de 50 kontorstole i
rosa, rød, orange, lilla, gul, blå og grå med teksten "Become a member of Eric Andersens
random audience". Over stolene hænger kasserne, som personale med hjælp af en løftekran
kan hæve publikum op i. Løftesystemet indebærer, at der kun kan være én gæst ad gangen
i en kasse. Den besøgende kan selv udpege den kasse vedkommende vil op i, dog med den
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begrænsning, at det kun er én af syv specifikke kassefarver, rosa, røde, orange, lilla, gule,
blå eller grå, som er tilgængelige på en given dag.

25. maj 1990

En ny dag i SMK's vestibule. Nyt publikum.
Nye viljer som afgør, hvordan kontorstolene
skal bevæge sig rundt på museet. En ny farve
som publikum kan vælge, hvis de vil hejses
op til en kasse for at konfronteres med kas-
sens indhold. I den kasse, som en af de besø-
gende vælger på dagen, ligger en af muse-
umsvagternes kommunikationsradioer. I
nogle minutter sidder den besøgende og
overhører vagternes samtale. En følelse af
kedsomhed skyller straks gennem hendes
krop: Der er ikke meget spænding, som
udspiller sig på museet denne dag. Der behø-
ves noget dramatik! Hun trykker på kommu-
nikationsradioens alarmknap og et mindre
kaos opstår på museet nogle minutter. Er der
stjålet et værk? Vagter og andet personale
løber frem og tilbage for at finde ud af, hvad
der sker.

Tidligere på dagen var der en besøgende, som fik serveret et måltid mad i en af kasserne. I
morgen vil en dreng finde en ægte guldbarre fra Danmarks Nationalbank i den boks, kranen
løfter ham op til. Andre besøgende har fundet flydende syre i termoflasker, bøger, aviser. En
dag var der en kvinde, der fandt James Joyce' sidste roman Finnegans Wake femten meter
oppe. Kvinden blev så betaget af bogen, at hun blev siddende der mere end en time. Imens
måtte andre gæster vente på deres tur.

1. april 1990

En lille mand klædt i for stort tøj har rullet med én af kontorstolene under hele sit besøg på
museet denne dag. Nu sidder han med krum ryg og dybe rynker i panden i en af salene på
anden etage. Han betragter et portræt af en afrikaner malet af den hollandske mester Karel
van Mander III. En tåre løber ned ad mandens kind. Det er ikke maleriet, der berører ham
så stærkt, men et ord i den titel, som museet har givet maleriet. Et ord, som får ham til at
tænke tilbage på 1950'ernes barndom. En tid inden at håret på hans hoved begyndte at
blive tyndt, inden verden omkring ham blev uhåndterlig kompleks og foranderlig.

Nede i entréen venter en gruppe agronomstudenderende på, at det skal blive deres tur til at
tage kranen op til kasserne. Som tidsfordriv er de – som Matti, hr. Puntilas dreng i Bertolt
Brechts finske folkedrama – begyndt at bygge et bjerg ved hjælp af de rosa, røde, orange,
lilla, gule, blå og gråmalede kontorstole.
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I en lilla kasse sidder en ældre, habitklædt herre med en spids næse og sminker sig med
eksklusiv teatersminke importeret fra Sovjetunionen.

Foran det skjulte maleri står en professor i kunsthistorie og forelæser for sine begavede stu-
derende. Han taler om et værks forventninger og udeblivende forventninger, klimaks og
antiklimaks. Om materielle egenskaber, maleriets præmisser. Professoren sveder. Han ved,
at han her er ude på tynd is. Han må kategorisere og tolke værket på begribelig måde. Han
fremstammer noget om institutionskritik, men så lavmælt at ingen hører det. Han fortsætter
på samme måde med koncept, ismer og kunstbegrebet, på trods af at han inderst inde ved
at det er nonsens. Til sidst tager han sig sammen, og begynder med klar stemme at
opremse årstal og steder: 1943 Antwerpen, 1962 København, 1964 Moskva, 1969 og 1980
New York, 1985 Roskilde og knytter samtidig årstallene til et antal referencepersoner og
begreber.

26. juni 1990

Museumspersonalet har nu fjernet de kontorstole, som publikum ikke allerede har flyttet
bort fra vestibulen. Opus 90 går nu kontraktligt ind i sin næste udviklingsfase, fra at være
en udstilling til at blive en museal aktør.

Stolene skal fortsætte med at blive flyttet rundt på museet og er nu blevet anbragt i værk-
stederne, lageret, kontorerne og i kantinen.

Kasserne er blevet løftet ned fra deres ophæng i loftet, skilt ad, tømt for indhold og nu låst
inde på lageret. Men det betyder ikke at deres tid er ovre, at de skal blive stående der og
samle støv til dommedag. En tilfældighedsgenerator følger dem og vil fortælle museet, hvor-
når og hvor de atter skal dukke op.

Den tredje del af opus 90 skal være til stede i al evighed på museet, evig synlig og evig
skjult. Det skjulte maleri er ikke imaginært, hverken som billede eller som objekt. Det er et
konkret materiale, en vægflade på 490 x 913,4 cm med registreringsnummeret KMS 7718/7.
Et værk, som museet har forpligtet sig til at bevare for kommende generationer, og til at
vise frem i al evighed.

17. december 1993

Efter en møjsommelig og omhyggelig granskning af billederne fra Hubble-teleskopet, er man
nået til den konklusion, at det uskarpe resultat beror på ujævnheder på overfladen i det
gigantiske spejl i teleskopet. For at korrigere for denne synsfejl udstyres teleskopet denne
dag med nye linser.

På SMK sker der ikke meget i forbindelse med opus 90. Men museets direktør Villads Villad-
sen, som for tre år siden skaffede opus 90 til samlingen, bestemmer sig på dagen for at for-
lade sin post på museet. En af hans sidste store indsatser var at sætte gang i projektet om
museets udvidelse.
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24. februar 1995

Det hænder fortsat, at kontorstolene ruller rundt i SMK's sale og i baglokalerne. Kasserne
har en fredfyldt tilværelse på sine lagerhylder, medens de venter på igen at dukke op i
museets offentlige sale. Et program, som fulgte med ved museets indkøb af kasserne, vil
give museet besked om, når og hvor forskellige kasser skal dukke op i samlingen. Spørgs-
målet er, om museet nogensinde vil aktivere programmet, så kasserne igen kan betragtes af
den offentlighed, som har betalt for dem.

Den malede væg er fortsat hvid og skjuler Lise Malinovskys vægmaleri. Maleriet har frem til
nu været uden for den nytiltrådte direktør Allis Hellelands kendskab, men i dag bliver hun
bevidst om det; i hendes periode på museet vil hun bruge meget opmærksomhed på at
fortrænge dets eksistens.

SMK har fået midler til at realisere C. F. Møllers vinderforslag fra en prestigefyldt arkitekt-
konkurrence om museets udvidelse. I forslaget er et af museets vægge nedrevet. Netop
væggen, som bærer det skjulte maleri.

På dagen lander et brev på direktør Hellelands skrivebord. Afsenderen er advokaten Lars
Kjeldsen. I brevet deklarerer Kjeldsen, at museet er i færd med at gennemføre et alvorligt
kontraktbrud og kultursabotage med den planlagte bortfjernelse af det skjulte maleri.

29. august 1995

Aviserne har allerede skrevet spaltemeter om konflikten mellem museets udbygningsplaner
og den aftale, museet indgik med Kjeldsens klient fem år tidligere, om at det skjulte maleri
skulle fremvises for offentligheden i al evighed. Et amerikansk konservatorfirma har tilbudt
at flytte maleriet for en pris af treogfirstusind dollars. Et beløb, der er tre gange så høj som
købesummen for hele opus 90.

På dagen modtager SMK et forslag til forlig fra advokaten. Museet kan købe en kopi af det
værk, de allerede har i deres samling. Forslaget går ud på, at Lise Malinovsky skal fremstille
en eksakt kopi af maleriet på anden væg, som derefter skal males over.

6. Januar 1997

Hvis museet havde erhvervet den tilbudte kopi af maleriet, ville det have været verdens før-
ste museum, der foretrak et plagiat frem for en original. Men sådan blev det ikke, på trods
af at det havde været den billigste løsning. Det blev heller ikke til en kontrakt med den ame-
rikanske konservator. Kulturminister Ebbe Lundgaard tog affære, da konflikten havde stop-
pet byggeriet i et år. Efter mange møjsomme forhandlinger under ledelse af ministeren blev
parterne enige om en tredje løsning. Hvilket udmøntede sig i at museet på denne dag påbe-
gyndte en varsom nedtagning af maleriet.

Det blev konservator Louise Nicole Cone som tog udfordringen op med varsomt at nedtage
det skjulte maleri og siden sætte det op på en ny væg. Arbejdet udgjorde den første del af
hendes eksamensprøve i konservering af monumentalkunst fra Det Kongelige Danske Kun-
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stakademi. Metoden, som Cone valgte som den mest skånsomme, er den såkaldte Strappo-
teknik, der går ud på at lime et nyt lag oven på maleriet for at holde sammen på overfladen.
Derefter frigøres de yderste fem eller ti millimeter af væggens overflade. På den måde kan
maleriet forsigtigt nedtages i sektioner. Når dette tidskrævende arbejde er afsluttet og over-
fladen repareret, sættes alle delene sammen på en ny væg. Til sidst fjernes de beskyttende
lag af konservatoren.

Medens Cone står i fire drøje måneder på et stillads og udfører redningsaktionen for det
skjulte maleri, udføres en anden redningsaktion på Hubble-teleskopet femhundredeogti kilo-
meter over hendes hoved. Rumfærgen Discovery, som i sin tid placerede teleskopet i rum-
met, er igen lettet fra John F Kennedy Space Center og begiver sig ud til satellitteleskopet.
Med rumfærgens hjælp skal Hubble skubbes tilbage i sin bane omkring jorden. Hvis ikke det
sker, vil teleskopet med tiden ramme atmosfæren, og forvandles til en brændende ildkugle
og til sidst smadres et ukontrollerbart sted på jorden.

13. maj 1997

På bagsiden af SMK er processen med den store udbygning i gang. Ingen ved, at akustikere
fra hele verden denne dag vil valfarte til det nybyggede lokale. Her vil de stå og råbe og
klappe i hænderne. Ikke af begejstring, men for at høre, hvordan de lyde, de frembringer,
skaber ekkoer i rummet. Fascinerede og bestyrtede vil de konstatere, at ingen tidligere har
skabt et rum med en værre akustik. Og det er den del, den midterste del af bygningen, den
del der stadig denne dag er afgrænset af det skjulte maleri, som disse akustikere søger hen
til, for at føle et gys gå gennem deres lydfølsomme kroppe.

Men i dette nu, på denne historiske dag i dansk kulturliv, 13. maj 1997 sænker der sig en
kompakt stilhed over hele museet. Byggeprocessen stopper, personalet samler sig med
andagtsfuld forventning i vestibule. Foran væggen, som for nogle dage siden bar det skjulte
maleri, har et større presseopbud samlet sig. Her står også direktør Allis Helleland, kulturmi-
nister Ebbe Lundgaard og række andre prominente gæster og entusiaster. Ja selv Allis' blik
er rettet mod et podie foran væggen. På dette podie står advokat Lars Kjeldsen ved siden af
sin klient og Lise Malinovsky.

Det er øjeblikket, alle er kommet for at overvære. Lars Kjeldsen modtager Eckersberg
Medaillen, Danmarks fornemmeste hædersbevisning til kunstnere og arkitekter. En medalje
som i dette tilfælde er dækket af et skjult miniaturemaleri af Malinovsky.

Motiveringen for denne udmærkelse fremhæver, at Kjeldsen, efter en imponerende juridisk
og kunstnerisk indsats, er lykkedes med at forhindre SMK i at destruere et af samtidskun-
stens vigtigste værker. En af de største perler i samlingen er blevet bevaret, så fremtidige
generationer kan opleve værket.

Inden champagneglassene tømmes i respekt for Kjeldens indsats for dansk kulturhistorie,
begynder byggearbejderne at pulverisere væggen, og de festklædte gæster må flygte i en
sky af stenstøv.
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3. oktober 2003

Selvom der kun er gået seks år siden museets direktør trak SMK ind i den største skandale i
museets historie siden 1827, har hun denne dag atter sat gang i en mediestorm. Og atter er
det hendes håndtering af det skjulte maleri, som er orkanens epicentrum. Denne gang har
Allis Helleland boret store huller i maleriet og gemt det ved at hænge Herman Ernst Freunds
"Ragnarok-frise" henover maleriet.

Skandalen bliver ikke mindre af, at Helleland har ignoreret de andre aftaler om delene af
opus 90. Kasserne er ikke blevet aktiveret efter det mønster, som programmet tilkendegav.
De postkort, som viste det skjulte maleri og skulle sælges i museets butik, har aldrig været
tilgængelig for publikum. Kort sagt, hele opus 90 blev miskrediteret, og alle kontrakter blev
brudt.

7. oktober 2006

Champagneglassene klinger endnu en gang for det skjulte maleri. For tredje gang holdes
der fernisering for værket. Efter yderligere ture i pressen, år med juridiske forhandlinger og
møder i kulturministeriet har Helleland måtte krybe på knæ og bede om undskyldning for sin
vandalisering af maleriet. Museet har dertil måttet bruge penge fra sit stramme budget for
at reparere de skader, hun har afstedkommet. Det var igen Louise Nicole Cone som håndte-
rede maleriet med sine nænsomme fingre og gedigne erfaring. Et detektivarbejde som inde-
bar at den skjulte farve, som var blevet ødelagt, skulle genfindes og påføres for til sidst igen
at blive skjult.

20. maj 2017

På SMK åbenbarer det i dag tyve år gamle skjulte maleri sig fortsat for nye besøgende fra
nær og fjern. Ingen i dansk kulturliv ville i dag finde på at beskadige værket. Maleriet reg-
nes som et bærende element i samlingen og udgør en selvskrevet del i dansk kulturkanon,
på samme måde som H C Andersens fortælling om Den grimme ælling eller Kejserens nye
klæder.

SMK's konservatorer leder dagligt med lys og lygte for at finde finansiering til en opgraderet
version af det tyve år gamle dataprogram, der indgik som en del af købet af opus 90. Det
gamle program er der ingen programmører, der i dag kan læse. Indimellem hænder det, at
nogen slår sig ned på en af kontorstolene med påskriften "Become a member of Eric Ander-
sen's random audience", der fortsat cirkulerer rundt i museets ikke-offentlige rum.

Dag efter dag passerer Hubble-teleskopet forbi femhundredeogfemten kilometer over delene
i opus 90. Hubbles tilsyneladende evige kredsløb om jorden begynder dog at nærme sig sit
endeligt. Inden for nogle år vil teleskopet holde op med at sende billeder ned til jorden. Den
seneste og sidste justering af teleskopet skete i 2009, og man beregnede, at det kunne fun-
gere problemfrit yderligere i elleve år. Derefter vil det nærme sig jorden for omkring år 2036
at synke ind i atmosfæren og blive tilintetgjort. Inden det sker (og forhåbentligt inden
teleskopet stopper med at sende billeder af universet til jorden) vil et nyt rumteleskop
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Argoscope sættes i kredsløb om jorden og skænke menneskeheden tusind gange skarpere
billeder af et skjult ukendt.
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Orkester
I et orkester har alle deltagere hver deres specialiserede funktion. Musikerens rolle er at
beherske sit instrument, samt at fortolke en tolkning af den intention, komponisten har ned-
fældet på papir, hvilket i denne sammenhæng kaldes et partitur. Det vil sige: Musikeren for-
tolker dirigentens instruktioner, som igen er en fortolkning af komponistens intentioner. Diri-
genten er en mester i at fortolke et partitur og få musikerne til at præstere optimalt, alt
efter hvordan han/hun mener, at den nedskrevne musik skal lyde. Partituret er skrevet af
komponisten, som er specialiseret i at opfinde nye musikalske oplevelser udfra den sam-
mensætning af instrumenter, som orkesterets musikere spiller på.

Denne måde at opføre musik med orkester er en kulturel konstruktion, som opstod på et
bestemt tidspunkt og siden udviklede sine egne lovmæssigheder. Orkestermusik kompone-
res sådan, at den passer til orkestrenes instrumentale sammensætning, og orkestre sam-
mensættes sådan, at de kan fremføre den nedskrevne musik.

På samme måde som hver enkelt musiker er specialiseret i at spille på sit eget instrument,
er dirigenten ofte rettet mod at fortolke et antal favorit-komponister. Orkestrene har derfor
deres faste repertoirer; opsætninger af kompositioner, som fremføres gang på gang. Indi-
mellem skiftes en dirigent ud, hvilket medfører en lille forskydning i orkestrets repertoire. På
tilsvarende måde er der sket små forandringer i orkestreringen igennem tidens løb, når nye
instrumenter er blevet opfundet.

På den måde er orkesterkonstellationen et lukket økosystem med en tydeligt markeret
ramme omkring sig; et rammeværk, som man kan få til at frembringe de mest fantastiske
vibrationer, hvis man spiller på det. Her findes der koncerthuse, publikummer, stolerækker
og sale. Marcherende, komponerende, rytmitiserende og mange andre faktorer, som er
omsluttet af rammeværket. Alt dette kan bringes til at skabe såvel lydlige som litterære, bil-
ledlige, orale, sakrale og fraktale dimensioner.

I have confidence in you

Lad det tilsyneladende folde sig ud i det overvældende usandsynlige.

Fælles for samtlige partiturer, orkestrets musikere får udleveret ved fremførelsen af orke-
sterværket I have confidence in you, er, at de består af alfabetets bogstaver fra a til z i
både små og store bogstaver, samt tallene 1 til 9 og et antal specialtegn:
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Kompositionen er således ikke baseret på noder, som angiver toner og takt, men derimod
på den tegnopsætning, som anvendes ved skriftlig informationsoverføring, hvis semantik i
denne sammenhæng kan beskrives som åben. Hvert partitur har dertil den tillidsbaserede
angivelse: "I have confidence in you."

Partituret er skabt af bogsider revet ud fra en bog med eksempler på forskellige typografiske
snit. De forskellige skrifttypers visuelle fremtrædelse udgør en emotionel og erfaringsbaseret
ledsager, som er åben for fortolkning udfra musikerens individuelle, intuitive indfald. Første-
violinistens partitur består af tegnkombinationen i skriftsnittet Garald; trombonisten læser
stykket i fonten Skripter; pianisten spiller det i Futura; piccolofløjten i Didon, og slagtøjet tol-
ker tegnene ud fra, at de er sat i skriftsnittet Egyptienne, osv.

Udover den information, som partituret giver, instrueres musikerne i at øve stykket ti gange
inden opførelsen. Hver gentagelse skal udføres i tolv minutter. Når de øver, og senere når
de opfører stykket, skal musikerne ikke fokusere på deres eget spil, men derimod på hvor-
dan ét eller alle de andre instrumenter lyder, uden dog at imitere det/dem. Der foruden må
orkesterets medlemmer, hverken når de øver stykket, eller når de opfører det for publikum,
gentage, hvordan de tidligere har opført det fodnote019.

opus 116

Foretag et nøje valg blandt utallige muligheder under radikalt mangelfulde
omstændigheder.
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At de ni musikere, som denne aften træder ind på scenen, er sortklædte, har intet at gøre
med dagens hændelser. Det var bestemt langt tidligere, eller rettere sagt: Sådan går orkes-
termusikere altid klædt. Men hele stemningen i salen og på scenen er præget af den ver-
densnyhed, som er nået helt frem til os denne aften i Odense den 11. september 2001.

Medens de koncentrerede musikere træder ind, ledsaget af hver sin ligeledes sortklædte
assistent, sidder publikummet i salen tavse og forventningsfulde. Musikerne sætter sig på
hver sin af de ni stole, som står på rad vendt mod publikum, samtidig med at assistenterne
stiller sig bag deres ryg. Så kommer dirigenten langsomt ind på scenen og stiller sig foran
ensemblet. Efter et kort øjebliks stilhed hæver dirigenten sine arme, hvormed han påkalder
sig musikernes og assistenternes fulde opmærksomhed. Med en håndbevægelse giver han
et signal, hvilket får assistenterne til at fremdrage hver deres øjenbind, som de binder
henover musikernes øjne.

Det næste signal, dirigenten giver med hænderne, får assistenterne til at vende sig om og
trække sig tilbage til scenens bageste ende. Her samler de sig om et bord, hvorpå der er
placeret en række rytmeinstrumenter: maracas, cabasa, wood-block, forskellige slags guiro,
træ-pecers, rasletamburin og almindelig tamburin, shakere, kokiriko, kazoo, okarina, slide-
whistler, djembe, melodica, disc-rangle, triangel, claves, trommer, chime-bars, panfløjte,
skralde, kastanjetter, klokker og bjældekrans, rørtromme, wood-a-go-go og tempel-træb-
lokke. De udvælger sig hvert sit instrument, går tilbage til musikeren og placerer instrumen-
tet i musikerens hænder. Ved dirigentens næste signal, som musikerne ikke kan se, klapper
assistenterne hver sin musiker på skulderen, hvilket får denne til at begynde at spille.
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Efter nogle sekunder stopper dirigenten musikken med en dramatisk gestus. Assistenterne
tager instrumenterne ud af musikernes hænder og lægger dem tilbage på bordet. Derpå for-
syner de dem med hver sit nye instrument. Denne procedure gentages, indtil alle musikere
har spillet på samtlige instrumenter.

Denne første akt af kompositionen har skabt en preference blandt musikerne om, hvilket
instrument, der tiltaler dem mest, hvilket de formidler videre til deres personlige assistenter.

Assistenterne samler sig om det bord, hvor alle instrumenterne ligger, hvilket i selve værket
blot er ni instrumenter og ikke alle dem, jeg nævnte ovenfor (blot fordi de har så fantastiske
navne). Her ved bordet starter nu en forhandling, som varer et par minutter, hvor hver assi-
stent argumenterer for, at netop hans musiker skal have sit favoritinstrument.

Når forhandlingen er afsluttet, vender assistenterne tilbage til hver deres musiker og giver
dem det instrument, de via forhandlingen har fået tildelt. Og nu udstyres musikerne med
høreværn.

Dirigenten hæver atter armene op i luften og giver et tegn, som retter al opmærksomhed
mod ham. Straks derpå udfører han endnu en håndbevægelse, hvilket udløser en kædereak-
tion, hvor assistenterne lægger deres hænder på musikeren foran sig og disse går igang
med at spille på instrumenterne. Uden at kunne se og med en stærkt begrænset hørelse
fortsætter de med at musicere i en halv times tid. Under denne slutakt masserer assisten-
terne deres nakke fodnote020.

The Untactics of Music

Prøv at sammenfatte et meget stort antal sagsforhold på en måde, der både
respekterer traditionen og bryder med den.

En ikke helt usædvanlig måde at komponere musik på, er at benytte sig af algoritmer, som
udfører hele eller dele af arbejdet. Altså at opstille et regelsæt for, hvordan tonerne følger
efter hverandre, og så lade systemets regler afgøre den præcise rækkefølge af tonerne i
stykket uden at komponisten behøver at tage beslutning om hver enkelt tone.

Metoden er ikke ny og heller ikke et fænomen, som er opstået med computeren – det tekni-
ske hjælpemiddel, som i dag oftest forbindes med algoritmisk fremstilling af musik. Allerede
i 1700-tallet havde man kortlagt mønstre i musikken; strukturer som man efterfølgende
benyttede til at komponere musik med; tonerækker som fik det til at lyde netop som musik.
De strukturer, man her fandt, var, at hver enkelt tone har et antal andre toner, den har-
monerer med, og som hver enkelt tone dermed kan kombineres med. Derpå kunne man ved
et tilfældighedsprincip (for eksempel terningekast) sammensætte harmoniske tonerækker.

Denne form for algoritmisk komposition bygger på tilvante mønstre for, hvad musik er. Men-
nesker ønsker at høre noget, som er let at genkende som netop musik, men som samtidig
skiller sig tilstrækkeligt meget ud fra de kompositioner, man tidligere har hørt.
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På den måde kan anvendelsen af algoritmer i kompositionsarbejdet være en genvej til at
skabe musik inden for en bestemt tradition. Andre anvender imidlertid algoritmer med en
helt modsat hensigt, nemlig for at skabe musik, som bryder helt med de vante opfattelser
af, hvad musik er. Altså en form for manipulation af lytterens forudindtagede opfattelse:
dette er musik; dette er støj; dette er bare en lyd.

I værket The Untactics of Music var formålet med at anvende algoritmer en kombination af
de to veje. En genvej baseret på dovenskab, fordi komponisten ikke gad udføre det tids- og
koncentrationskrævende arbejde med at tage beslutning om, hvordan kompositionen skulle
lyde, samtidig med at algoritmerne var konstrueret på en måde, så han aldrig på forhånd
kunne vide, hvordan resultatet ville lyde.

Algoritmerne i The Untactics of Music består af 33 regler, der forvandler et værk, der indgår
i et blæser-ensembles almindelige repertoire. Ved at kompositionens algoritmer udfører en
bearbejdning af et for komponisten ukendt grundmateriale – kompositionen udvælges af
orkestret – mister ophavsmanden kontrollen over slutproduktet: hvordan The Untactics of
Music skal lyde, når det fremføres.

Algoritmerne til The Untactics of Music er ifølge ophavsmanden/komponisten konstrueret i
1968, 1972 eller 1976. Det er på forskellige årstider, i forskellige år og i forskellige sammen-
hænge blevet opført i New York, Fallmouth, Verona og Roskilde.

Den største og organisatorisk mest storslåede opførelse fandt sted i 1988 i Quebec, Canada.
Her blev værket fremført af Harmonie de Cascades. Stykkerne, som her blev forvandlet af
de 33 algoritmer, var March Militaire af Franz Schubert og Canadas nationalsang O Canada
af Claixa Lavallée. At fremføre The Untactics of Music på baggrund af sidstnævnte stykke
var en moralsk anstødssten for visse af orkestermedlemmerne, der nærede stor ærbødighed
for nationen og nationalhymnen. Orkesterets populære leder Laurent Breton var derfor nødt
til at sætte sin egen stilling på højkant for at overtale hele ensemblet: enten spillede musi-
kerne stykket på den måde, The Untactics of Music foreskrev, eller også måtte de se sig om
efter en ny leder. Han blev på sin post, og arrangementet blev gennemført.

Blæserorkestret blev inddelt i syv grupper, som hver blev tildelt en rute, de skulle marchere
gennem Quebecks gamle bydel. Hver gruppe var udstyret med en walkie-talkie, så de kunne
samordnes musikalsk. Orkesterets trombonist var placeret i en luftballon, som svævede
nogle hundrede meter over byens tage.

Men denne trombonist var ikke alene oppe i skyerne. Quebecks gråblå himmel blev denne
dag oplyst af farvestrålende luftballoner. At befinde sig oven over byen var jo den eneste
mulighed for dem, der ønskede at høre alle orkestrets instrumenter og dermed opleve vær-
ket i sin helhed. For ud over trombonisten var musikerne jo spredt ud i byens gader og
stræder, hvor de vandrede rundt på kryds og tværs. Det samme gjaldt de fleste andre til-
skuere, som derfor kun kunne nyde hele ensemblet ved de få og korte lejligheder, hvor
musikerne stødte sammen på en af byens pladser. fodnote047
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Postalt

Dette kapitel er på norsk, hvilket honorerer behovet for læsning af skandinaviske tek-
ster på gymnasiet og iøvrigt.

Det finns to hentydninger til begrepet postalt som forenes under denne overskriften. Delvis
hentydningen om at det er noe som har med post å gjøre. Altså som en bøyningsform av
postal. Den vanligste forekomsten av ordet i dag finns i kombinasjon som postal-forkorting,
betegnelsen for landskoder, som for eksempel DK for Danmark og NA for Namibia. Men
ordet postalt favner egentlig alt som vedrører posttjenesten: fra generaldirektøren for dette
nødvendige samfunnsorganet, til hver enkelt postboks og avsender.

En alternativ måte å lese kategorien på er som post-alt, der alt er et subjekt. Her er post det
første leddet som betegner at det kommer noe etter altet. Dennes motstykke er preposisjo-
nen og førsteleddet ante, som markerer noe som kommer før. Men i altets betegnelse viser
alt til den totale mengden, det som altet inneholder, helheten eller uendeligheten. Altså:
det-som-kommer-etter-den-totale-helheten.

Hommage Emma Gad

Tag skridt til at danne det helt umulige ved at tage kontakt med en stor kreds
af andre individer.
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I det lille nordlige kongeriket Danmark begynte man i året 1982 å engste seg for monarkiets
framtidsutsikter. Adskillelige av rikets borgere spurte seg selv hva man egentlig skulle med
et kongehus, et kongehus som tærte på folkets surt betalte skattekroner.
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Flere og flere av landets innbyggere innså at denne styreformen ikke var forenelig med
deres moderne demokrati, i et likestilt og fremtidsrettet samfunn. "Monarkiet er bare en dyr
underholdende levning fra et fortidssamfunn", tenkte halve befolkningen eller i hvert fall syv
prosent av den. På den andre siden var majoriteten, alle dem som mente at dronning Mar-
grethe II var en "sød og klog" regent, og ikke engang de mest progressive danskene kunne
påstå at dronningen sviktet oppdraget hun var født inn i. Til og med dronningen selv virket
tilfreds med sitt arbeid og lodd i livet, og misunnelse var ikke noe danskene brukte tid på.
Margrethe ble ansett som en tradisjonsbærer og uten tradisjoner er vi mennesker håpløst
tradisjonsløse. Store deler av befolkningen mente til og med at underkastelsen til kongehu-
set var en like viktig grunnsten i samfunnet som det å tilhøre den eneste sanne trosretning,
den evangelisk-lutherske kirke.

Det er allment kjent at danskene er et ekstremt konfliktsky folk. I 1982 var det en voksende
kløft skapt av motsetningene mellom republikanere og rojalister, som den danske befolknin-
gen ble nødt til å fortrenge. Men fortrengte problemer eksploderer alltid til sist som over-
modne kviser. Hvis byllen i dette ellers så ensartede samfunn fikk lov å utvikle seg, ville det
snart få uante konsekvenser.

En medborger tok derfor initiativet og sin kulepenn, og utarbeidet et forslag som kunne
redde riket. Forslaget ble sendt til den ærede og berørte Dronning Margrethe II og til lan-
dets regjering. For å unngå danskenes konservatisme og angst for verdens utvikling, hadde
medborgeren innsett at det var om å gjøre å gå langsomt fram for å få aksept for redningsi-
nitiativet. Forslaget han sendte, gikk ut på en langsom oppdeling av monarkens plikter,
ansvar og privilegier. Den dagen dronning Margrethe II av Danmark dør, vil førstefødte Fre-
derik André Henrik Christian og sønn nummer to, Joachim Holger Waldemar Christian arve
hver sin like store del av kongeriket. Begge sønnene blir kronprinser og likestilte arvtakere til
like store deler av landet. Når Frederik i sin tid forlater det jordiske liv, deles hans kongerike
mellom kronprins Christian Valdemar Henri John, kronprinsesse Isabella Henrietta Ingrid
Margrethe, kronprins Vincent Frederik Minik Alexander og kronprinsesse Josephine Sophia
Ivalo Mathilda. Det samme vil skje med kronprins Joachims kongerike som, når han bortfal-
ler, vil fordeles mellom kronprins Nikolai William Alexander Frederik, kronprins Felix Henrik
Valdemar Christian, kronprins Henrik Carl Joachim Alain. Og lille kronprinsesse Athena Mar-
guerite Françoise Marie ville ikke havne på den håpløse tiendeplass i tronfølgen, men kunne
gjennom hele oppveksten glede seg over en framtid som dronning over en åttendedel av
kongeriket Danmark.

Selv om den rojalistiske fertiliteten skulle fortsette, slik at hver generasjon økte hvert tret-
tiende år med i gjennomsnitt fire barn, skulle det ta elleve, tolv generasjoner, eller cirka 330
år før alle 5,7 millioner dansker var konge og dronning i hvert sitt lille kongerike. Og hvem
ville da avskaffe monarkiet?

Både rojalister og republikanere ville få sin dypt forankrede vilje tilfredsstilt – var den logiske
tanke i medborgerens forslag. Førstnevnte ville se den stolte tradisjon overleve for alltid og
på samme måte ville republikanerne slippe å være undersåtter for en formell enehersker.
Som regent ville hver og en fritt forvalte folkets skattekroner og utdele almisser til folk i nød
og medaljer til lojale makthavere. Blant de mest underdanige av sistnevnte, utnevne kam-
merherrer, kammerdamer og hoffjegermestre. Alle kunne nå holde alt for lange nyttårstaler
som det forpliktet rikets frie presse å bruke kommende år på å tolke, arrangere elegante
gallamiddager for det økende antall kongehus, klippe silkebånd til folkets jubel og applaus
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og mellom disse offentlige oppdrag, fordrive tiden som hobbykunstnere. Men forslaget ble
aldri en realitet.

Om det skyltes dronningens mistro til sitt yngste avkom, eller om hun mente at alle hennes
barnebarn ikke var verd de samme privilegier som seg selv, får rikets befolkning aldri vite,
for hverken dronningen eller regjeringen svarte noensinne på henvendelsen.

Medborgeren var allikevel en ambisiøs undersått som tørstet etter både medaljer og titler,
og derfor fortsatte han kampen for å redde monarkiet. Den 29. august 1982 ble middags-
manifestasjonen Hommage Emma Gad således arrangert på Amalienborgs slottsplass.

Emma Gad, født 21. januar 1851 er først og fremst husket for sin etikettebok Takt og tone
fra 1918. Hensikten med boken var ikke, som mange i dag tolker den, å opprettholde nor-
men for korrekt oppførsel i selskapslivet. Gads hensikt var helt enkelt å lære fattige jenter
fra landsbygda å bete seg med manerer, slik at de ikke ble lurt når de flyttet inn til byene
for å tjene hos borgerskapet. Grunnen til at medborgerens arrangement ble oppkalt etter
den berømte etikettebokforfatteren, var fordi den 29. august 1982 ville ha vært Emma Gads
165 årsdag.

Selv landets politikorps hadde medborgeren til hensikt å ære med dette valg av dato, fordi
størstedelen av korpset ble den 29. august 1943 arrestert av den tyske okkupasjonsmakten.

Samme dato 29. august 1982 ble 165 kvinner invitert til middagsmanifestasjon på Amalien-
borgs slottsplass. Kvinnene hadde blitt utvalgt slik at alle var bekjente med minst 5 andre
gjester, men ingen hadde relasjoner til flere enn 10. Alle unntatt 26 av de inviterte ble til-
budt å ta med seg en ledsager. Dessuten kunne hver enkelt nedlegge veto mot opp til 4
andre invitertes deltagelse.

Middagsgjestene kunne velge mellom 34 forskjellige retter, 40 drinker, 23 forskjellige former
for underholdning slik som papegøyeshow, striptease og brassband, 30 forskjellige former
for transport; alt fra ubåt, helikopter til sykkel, noe de selv skulle betale. De ble også tilbudt
å velge mellom 15 forskjellige aviser som de kunne lese. 63 av de inviterte takket ja til mid-
dagsinvitasjonen. Samtidig hadde 86 vetostemmer blitt innsendt mot andres deltagelse.
Sluttresultatet ble derfor at minus 23 personer deltok i manifestasjonen.

At minus 23 personer dukker opp til en middagsinvitasjon med 156 inviterte er svært usann-
synlig. Så usannsynlig at sjansen for at Barsebäck kjernekraftverk på den andre siden av
Øresund skulle eksplodere, ville være dobbelt så stor (uttenkt av en av datidens største
matematikere, Niels Bak ansatt på Regnecentralen). Ettersom det er en allment kjent
sannhet at et kjernekraftverk ikke uten videre eksploderer, er muligheten allikevel dobbelt
så stor som sjansen for at minus 23 personer dukker opp til en middag med 156 innbudte
gjester. Det fullstendig usannsynlige ville da ha skjedd, og på bakgrunn av dette, kunne
hendelsen på Amalienborg slottsplass denne 29. august 1982, ikke ses som noe annet enn
et mirakel.

Medborgeren tok igjen kulepennen fatt og skrev et nytt forslag som han sendte til landets
høyeste styre i form av Dronningen og rikets regjering. Denne gangen om at det burde inn-
føres helligdag den 29. august. Bakgrunnen var at det allerede fantes tre store begivenheter
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å feire denne dagen, og at det nå i tillegg også hadde skjedd et mirakel denne dagen og det
på selve slottsplassen, hjertet av hele det lille stolte kongeriket!

Enda en gang møtte medborgerens forslag ignorant stillhet fra Dronning Margrethe II og
landets folkevalgte.

Men selv om de to forslagene ikke fikk gehør i maktens korridorer, har det med jevne mell-
omrom dukket opp manifestasjoner som vil påminne om forslaget om deling av monarkiet,
Emma Gad, rikets politi og mirakelet på Amalienborg. fodnote053
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Sportsgrene
Intermediale sportsgrene beror ikke på præstationer eller meningsfulde resultater i intellek-
tuel forstand. I modsætning til anden idræt lægger de minimal vægt på at et sæt regler føl-
ges. Og derfor passer de langt bedre til menneskets evner og tilbøjelighed end andre former
for konkurrence(idræt).

Aktiviteten byder hverken på vindere eller tabere, hvilket ikke indebærer at de er mere
moralsk opbyggelige end andre sportsgrene. Det er praktisk, fordi aktiviteternes ekstreme
indhold besværer socialt samvær. Det skyldes, at deltagere ofte anser sine egne sejre og
nederlag som betydningsfulde livserfaringer, andre også bør gennemleve.

Blandt de intermediale sportsgrene er hold- og individuel sport ligeværdige, hvilket gør at de
både modvirker holdsportens ødelæggende tro på kampen for kollektivets sammenhold og
den deraf følgende vi og dem-opførsel. På samme tid ligner den ikke den individuelle præ-
stationsidræt, som ødelægger deltagernes selvtillid ved tab. Noget sådant eksisterer ikke,
men hvis det var tilfældet, ville det altid være muligt at skyde skylden på de andre.

Hvad angår tilskuerenes manglende produktivitet, er disse sportsgrene mindst ligeså velud-
viklede som i idrætsverdenen i øvrigt. Det er bare at læne sig tilbage i fjernsynsstolen og
uden stop følge med i den minimale inaktivitet.

Boxin

Sammenlign en række personer på en facon, hvor ingen tager sig mere fordel-
agtig ud end de andre.
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Midt i arenaen står en boksering. I ringen befinder der sig to modparter, udstyret med bok-
sehandsker og henholdsvis røde og blå boksershorts. Udover dem er der også en dommer i
ringen. Ved ringhjørnerne har begge deltagere sit team, som tager sig af dem. Rundt om
ringen findes desuden en sort/hvid ringsidedommer, en læge, uinteresserede journalister,
fotografer med machokomplekser og publikum. Her hører lighederne mellem boksning og
boxin op.

Stadion er udsolgt denne fredag aften. Men luften dirrer ikke af overdrevne forventninger.
Dufter det af sved, adrenalin og popkorn i rummet er det fordi, det sidder i hallens beton-
vægge. Følelsen blandt publikum er grå og hverdagsagtig. Alle venter på at noget helt for-
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udsigeligt skal ske. Entusiasmen minder om stemningen på bussen en grå tirsdag formiddag
i november.

Begge modparternes kroppe – blå og rød – er blevet påført felter i kontrastfarver til deres
respektive hudfarver. Disse områders præcise placering og størrelse er bestemt af ringlæ-
gen på baggrund af omhyggelig undersøgelse af deltagerne på en sådan måde at de svarer
til modpartens indre organer og individuelt forskellige anatomi.

Af dommeren får modparterne tildelt hver sin plads og udgangsposition i ringens midte.
Deres opstilling afgøres således at begge har præcis samme berøringsmuligheder i forhold
til hinandens kroppe.

Det første der sker efter at gongongen lyder er, at den røde modpart blidt berører området
på blås venstre skulder. Blå modpart rører straks derefter et område på røds brystkasse, og
derefter et område på dennes mave. Rød modpart svarer igen med et forsigtigt strejf af blås
bryst. Blå modsvar er to hurtige, fjerlette strejf af røds mave og et blidt strøg af feltet på
dennes højre skulder.

Uden dramatik griber ringlægen ind og stopper kampen. Rød modpart er lidt bagefter, fordi
området på hans mave er blevet berørt tre gange. Derfor gør lægen dette felt mindre, og de
to deltageres berøringsfrekvens udregnes for at opnå jævnbyrdighed.

Endnu engang stiller dommeren deltagerne op, så de har lige store muligheder for at berøre
hinanden. Rød åbner med et let puf med hånden på blås venstre skuldre, og denne svarer
med at strejfe røds mave, og derefter følger en blid træfning af højre skulder. Blå rører for-
sigtigt røds kind, hvilken svarer igen med samme kombination og dertil et let skub på blås
højre skulder. Derefter får rød sin brystkasse aet af blås boksehandske tre gange i streg,
hvilket får ringdommeren til at stoppe kampen. Ringlægen hopper op i ringen og visker mar-
keringen på røds brystkasse bort. Den er nu blevet rørt fire gange, hvilket svarer til det
maksimale antal træfninger. Berøringsfrekvensen er udregnet efter et system baseret på
røds vægt, alder, erfaring med Boxin, personlige egenskaber og skavanker, tidligere og
nuværende sygdomsforløb samt særlige kliniske symptomer.

Så lyder gongongen igen, og kampen er atter i gang. Nu er det rød, som først berører blås
brystkasse samtidig med at han selv bliver aet på kinden. Begge modparter tøver lidt, en
lang pause opstår og stemningen i salen bliver endnu mere uinteresseret, indtil rød lang-
somt tager initiativet og udfører et dobbelt kærtegn af blås mave og skuldre med begge
hænder. Et stille signal lyder fra dommerens fløjte og endnu engang laver ringlægen tilpas-
ninger for at genoprette jævnbyrdigheden mellem modparterne.

Da kampen atter er i gang, er det blå som lægger ud med at røre røds venstre skulder sam-
tidig med, at han med den anden hånd kæler blidt for røds højre kind. Rød gengælder blås
berøring med en mild kærtegnen af maven og to lette puf på venstre skulder. Igen et
ophold i kampen da begge længe tøver, og derefter får rød en behagelig berøring på sin
venstre kind. Rød strejfer venligt et område på blås venstre skulder. Blå berører et område
på sin røde modstanders brystkasse, og derefter et på hans mave. Rød svarer igen med et
let kærtegn af blås bryst, hvilket får dommeren til at standse kampen, og lægen fjerner
markeringen fra blås brystkasse.
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Så forsætter denne forsigtige kamp, aening, strejf og andre berøringer deles ud, markering
efter markering viskes bort fra modstandernes hud og jævnbyrdigheden ændres. Efter 90
lange minutter har blå mistet sin sidste markering, og bliver erstattet af en ny modstander.
En som er tilfældigt udvalgt blandt publikum, undersøgt af ringlægen og bemalet med berø-
ringspunkter i forhold til en retfærdig berøringsfrekvens. Siden erstattes rød på samme
måde, og nye berøringer udveksles. Modstandere i forskellige farver kommer og går.
Gongongen og dommerens fløjte varsler start og stop. Ingen er vindere eller tabere, alle er
bare deltagere i en kropslig berøringsproces. Timerne går, nye dage begynder og rinder ud,
inden kampen kan afsluttes. Til sidst indtræffer en situation, hvor de to modstandere i rin-
gen står med hver sit ene markeringsområde tilbage, og hver af dem har kun én berørings-
frekvens tilbage for dette sted.

Deltagere, publikum, arrangører og pressen kan gå hver til sit. Nøjagtig så ligeglade, som da
de ankom til arenaen, let kropsligt berørte, men uden at blive intellektuelt influeret,
opstemte, frustrerede eller på nogen måde følelsesmæssigt påvirket.

The Stories

Lad alle erindre noget så forskelligt, at ingen vil tro deres egne ører.

Vi ved alle, hvordan historier bytter skæbne i den klassiske hviskeleg. Legen, hvor folk sid-
der i en kreds, en person begynder med at hviske noget til sin sidemand og så går fortællin-
gen hele raden rundt. Til sidst kommer den tilbage til den person, som begyndte at hviske,
altid med det resultat at den oprindelige historie er blevet uigenkendelig. Sidder man ikke i
en kreds, men i stedet i flere rækker så det former et kvadrat, har hver person tre forskel-
lige at hviske historien videre til i stedet for en. Derved er sandsynligheden for, at historien
rekonstruerer sig selv under sin rejse markant øget, fordi den flere gange vender tilbage til
en af de personer, som allerede er stødt på en mere oprindelig udgave af historien. Sidder
folk i en kube, hvor historien kan sendes videre i fem retninger – højre, venstre, tilbage,
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frem, op eller ned – øges sandsynligheden markant for, at historien kan rekonstruere sig
selv på sin vandring blandt deltagerne.

The Stories rummer et delmoment af hviskelegen i kvadrat, men med den forskel fra den
traditionelle hviskeleg, at alle deltagerne sender hver sin historie af sted på en og samme
gang.

The Stories begynder med, at et tennisnet deler en gymnastiksal op i to halvdele. I den ene
halvdel står en lang række gymnastikredskaber, på den anden sidder deltagerne på en
række langs en væg, og samtidig arrangerer to personer en kvadratisk opstilling med stole.
Dette kvadrats størrelse, altså hvor mange stole kvadratet indeholder, tilpasses hele tiden
efter hvor mange personer, som befinder sig på modsatte halvdel. Når legen begynder, er
dette nul. Når legen begynder, er der nul stole til rådighed. På trods af denne omstændig-
hed lykkes det de to personer, som forsøger at opstille et kvadrat, at forårsage stor ståhej.

Midt på gymnatiksalens langvæg hænger et rødt forhæng. Efter et stykke tid trækkes dette
forhæng væk og bagved åbenbarer sig en scene. På scenen står et stort skrivebord og stole
på hver sin side af bordet, den ene side er endnu ubesat. På den anden stoleside sidder
arrangementets materialeansvarlige, massør samt linjedommer, dopinglæge osv. Oven på
skrivebordet ligger bunker af tryksager. Her findes også et musikanlæg og al verdens musik
at vælge mellem.

På dette tidspunkt er alt lys i gymnastiksalen rettet mod scenen. Senere kommer det til at
forandre sig ifølge en plan, som både er transparent og overskuelig for deltagerne.

Den materialeansvarlige m.m. iværksætter nu en afstemning blandt folk i gymnastiksalen
om, hvilken musik der skal spilles under begivenheden. Listen over musik han har taget med
er lang, og alle har ret til at stemme på så mange forslag, de vil. Efter en halv times oplæs-
ning af LP-titler, argumentation og omafstemninger kommer et flertal i lokalet frem til, at de
vil høre den amerikanske singersong-writer Eric Andersens Memory Of The Future, hvilket
resulterer i at en indspilning af Erik Saties Menu propos Enfantins lægges på pladespilleren.

Samtidig med at Saties musik nu kan høres i sportsanlægget, vælges en dreng i tiårsalderen
blandt deltagerne og kaldes op på scenen. Han tager plads i den tomme stol ved skrivebor-
det. En samtale mellem drengen og materialeforvalteren indledes, uden at vi øvrige delta-
gere kan høre deres ordveksling. Efter cirka et minut bliver der bladret i tryksagerne og den
materialeansvarlige propper én i en kopimaskine. Når kopien kommer ud af maskinen, giver
han drengen dette papir, beder ham gå ned til den halvdel af gymnastiksalen, hvor alle træ-
ningsredskaberne er, for dér at lære teksten udenad (vi andre i salen kan stadig ikke høre
denne samtale).

Et stykke inde på gymnastiksalens gulv klatrer drengen op på en springhest, hvor han sæt-
ter sig til rette. Så fordyber han sig i den uddelte tekst om græderitualer hos Pataxó-Haha-
hai-indianerne.

Mens drengen er i gang med at fordybe sig i teksten, kaldes en ældre kvinde op på scenen,
og får en plads på stolen ved skrivebordet. Samme fremgangsmåde følges med samtale,
kopiering af en udvalgt tekst og så sendes denne kvinde også ned på banehalvdelen med
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træningsredskaberne, og hun begynder liggende på en trampolin at memorere khoikhoifol-
kets skabelsesberetning.

Hele tiden fyldes rummet af musik, men frem for alt af skramlen fra de personer, som orga-
niserer stolene. Langsomt, langsomt, men med enorme bulder og brag vokser stolekvadra-
tet frem.

Efter mange lange timer er alle deltagere i lokalet flyttet over på den anden side af tennis-
nettet. Her sidder de nu alle og memorerer deres tekster. Når den sidste person har været
på scenen, beder man alle, undtagen denne sidste, om at komme om på den anden side af
nettet, som opdeler salen, for dér at sætte sig på hver sin stol i kvadratet. Sidste person bli-
ver udelukket fra finaledelen, fordi kvadratet af stole skal gå lige op: femogtyve gange
femogtyve siddepladser. Når så alle deltagerne har indtaget siddende stilling, går selve hvi-
skelegen i gang. Alle fortæller nu sin memorerede beretning til en sidemand, samt hvisker
de historier videre, som de har selv har fået hvisket i ørerne. Og sådan forsætter det til de
bliver overmandede af udmattelse; til ingen længere kan skelne mellem miskmasket af
urgamle lejerbålsfortællinger og oprindelige folks ritualer, som hviskende bevæger sig rundt
i kvadratet. Indtil folk helt enkelt afstår fra at deltage mere, klæder sig på og drager hjem.
fodnote048
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Opholdssted
Et opholdssted er en tilstand og et sted. Det er et rum, som en eller flere personer har et
forhold til. Som sted behøver det ikke at være fysisk, men kan også eksistere i den digitale
verden eller være et mentalt rum.

Et opholdssted er et sted, hvor hvad som helst kan ske eller ingenting overhovedet.
Opholdsstedet er et gemmested, men også et favoritsted. Et sted, hvor tankens frihed er
fuldstændig. Snarere end at være defineret af en funktion, defineres et tilholdssted af sin
ikke-funktion, et sted man opsøger bortvendt fra verden blot for at være. Et tomrum eller en
boble. Et sted med sine egne regler. Selvom det ser ud som om, der aldrig sker noget
væsentligt på et tilholdssted, er dets omdømme altid bestemt af andre verdeners måle-
stokke. Men alligevel kan der ske meget væsentligt på et tilholdssted, selvom dette nærmest
altid er uspecificeret.

Opholdsstedet er ikke noget permanent hjem. Muligvis et tilfældigt eller ukonventionelt
hjemsted, men absolut ikke noget borgerligt hjem. Et borgerligt hjem er en plads med alt
for strikse rammer og rumlige funktioner til at kunne være et tilholdssted. Ganske vist kan
en del af et borgerligt hjem gøres til et opholdssted, som når et barn kryber ind i et pulter-
rum, et garderobeskab eller andet rum, hvor det kan skabe sine egne regler. Formentlig kan
alle rum blive opholdssteder, blot er visse steder sværere at tænke som hensigtsmæssige.

Et opholdssted behøver man hverken at være ensom i eller alene om. Teenagere er ofte
eksperter i at skabe denne slags kollektive tilholdssteder. Et sted uden indblanding fra vok-
senverdenen, hvor teenagere kan konstruere deres egne spilleregler.

Som mentalt sted er opholdsstedet også et rum eller et kunstigt univers, man kan vende til-
bage til. En fantasiverden, som man hele tiden kan vende tilbage til for at få ro til at sove.
En fantasiverden, man flygter til for at få uendelige arbejdstimer til at passere. Et sted, hvor
man kan skabe imaginære skulpturer eller et mentalt rum, hvor man kan udleve sine seksu-
elle fantasier. Men heller ikke disse mentale rum behøver at være private, de kan endog
være de favoritdiskussioner man har med en anden person, et stridsemne man vedvarende
vender tilbage til eller en idéverden, man har fælles med andre.

Et mentalt tilholdssted, som ikke er et opholdssted er fiktive verdener baseret på bøger,
film, computerspil. Disse verdener er opholdssteder i den forstand at fungerer som bobler
der kan skærme mod omverdenen og verdener man kan bygge videre på og fantasere om.
Samtidig er de ikke opholdssteder, når man medtænker, at udviklerne af disse opholdsste-
der opstillede regelsættet for dem ganske frit. Men hvem bryder sig om det, fungerer det
som et opholdssted, så er det jo denne funktion, som er afgørende.
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Sorøpyramiden

Anbring det højest tænkelige punkt. Gør derefter fylden større end højden.

I 1989 blev det iagttaget, hvordan folk på den danske ø Sjælland begyndte at samle grus,
jord, moræneler og andre former for kalkaflejringer, som øen består af, for derefter at
dumpe det på et sted benævnt Sorø, beliggende på den vestlige del af øen. Efter at 44.000
læs fra lastbiler var ankommet fra alle verdenshjørner, tømt lasterne på i alt 883.868,87 m²
jordmasse rejste der sig en firsidet pyramide med samme dimension og omfang som den
legendariske Keopspyramide i Egypten.

Da sjællænderne begyndte at dumpe jordmasserne ved Sorø, lå landskabet på stedet 30
meter over havniveau. Da det sidste læs var på plads, kunne man bestige en højde på 175
meter. Med denne jordflytning havde de skabt det højeste punkt i landets topografi, 2,44
meter højere end Yding Skovhøj, som frem til 1989 var landets højest beliggende geografi-
ske punkt.

Dette var ikke den første gang, man kunne observere adfærden, at danskerne forsøgte at
hæve landets topografi. I bronzealderen hævede landets medborgere Yding Skovhøj med
1,77 m, hvilken dermed blev højere end datidens top Møllehøj. Selv på det tidspunkt blev
det udført ved at placere et gravmonument på toppen af landskabet. Der har siden været
mange stridigheder om hvilket af landets bakketoppe som var højest og ved hvert af de
foreslåede kandidater har danskerne bygget en eller andet form for monument for at hædre
nationen og landets grundlæggende tro på monarkiet.

Selvom Sorøpyramiden både i form og volumen er en eksakt kopi af de pyramider, de afri-
kanske forgængere byggede 4550 år tidligere i Giza, så adskilte den ydre beklædning sig
markant mellem disse forskellige bygningsværker. De egyptiske pyramider var oprindelig
beklædte med kalkpuds og guld. Danskernes pyramide er på ydersiden fra fod til top
beklædt med friskt spirende grønt græs.
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At bestige denne Danmarks højeste top er en kraftanstrengelse. De græsbeklædte sider
strækker sig 185 meter skråt opad med en hældning på 51,92°. Her findes ikke trapper eller
andre afsatser at hvile sig på på turen op. Af dette kan man slutte at monumentets hoved-
formål ikke er at være et udsigtspunkt, et sted at beskue omverdenen fra. Man formoder
derfor at danskernes hensigt med monumentet snarere skal findes i dets mørke indre, i de
gange som strækker sig ned i dybet under pyramiden. For som Keopspyramiden har man
også i Sorø, foruden de labyrintiske gange inde i pyramiden, også gange som strækker sig
ned under pyramiden. Vel, der er bestemt ingen guldbeklædte værelser, gravkamre eller
guldrum. Men lige under toppen af pyramiden er der et rum, hvor de besøgende kan udføre
speleologiske undersøgelser af nationens indre tilstand.

BOligEn

En fest fra det vertikale til det horisontale med fine strejf af det erotiske.
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Anders Bonnesen

For at maksimere hvert menneskes produktionsevne, er det blevet beregnet, at døgnet bør
opdeles i tre lige lange faser: Otte timers hvile, otte timers rekreation og otte timers produk-
tion. De to første momenter havde til formål at maksimere udbyttet af den tredje del af døg-
net, produktionsfasen.

Denne produktionsmaksimering kræver, at alle i produktionskæden har en enestående iden-
titet, at alle mennesker er identisk med deres identitet i produktionsapparatet. Det rakte
ikke, som under tidligere historiske perioder, at folk blot gik rundt og var.

Den horisontale beboelse blev en forudsætning for produktionsapparatet og noget, som blev
forfinet mere og mere under industrialiseringens udvikling. Under dette system blev beboel-
sens formål at opbevare endnu uproduktive børn og deres opfostrere. Men også at være et
sted, hvor man kunne forfine og manifestere den identitet som kom til udtryk under den
produktive livsfase. Denne identitetsproces foregik gennem restriktion og ved at fylde boste-
derne med standardiseret kunst i neutrale minimalistisk indrettede rum.

Den tyske by Göttingen blev under industrialismen et forbilllede i udviklingen af den horison-
tale beboelsesmaskine og satte den uproduktive børneopfostring ned til mindre end to år.
Men med det digitale netværkssamfund har Göttingen nu skiftet kurs. Göttingen blev i ste-
det den første by i verden, hvor husene blev vertikale.

Med afsæt i omkostningseffektive bevæggrunde og fordi man ikke ønskede at ændre byens
exteriør, anvendte man eksisterende bebyggelse og fjernede endog dørene til lejlighederne
samt flyttede rundt på møblementet. Beboerne blev derefter indlogeret i rum på forskellige
etager efter et system, som skulle maksimere interaktionen med de øvrige beboere og for-
flytningerne. En familie med to voksne og to børn, som bor i et syvetagers hus kan for
eksempel have køkken på gadeplan, soverum på tredje, femte og sjette etage, hverdags-
rummet syv trappetrin op og badeværelse på anden sal.

I den horisontale beboelse reduceres anvendelsen af trapper, korridorer og entréhaller til
pauser. I den vertikale er det i stedet her, livet udfolder sig.

Göttingenmodellen må ikke forveksles med de vertikale rækkehuse, som englænderne fore-
trækker at bo i. En beboelsesform, som vitterligt også udfolder sig i højden, men som tilby-
der samme simple sociale struktur som den horisontale. Den engelske variant blev desuden
skabt på baggrund af den modsatte ideologi end Göttingenmodellen. Den engelske model
havde sin ideologiske rødder i Edmund Burkes æstetik, samt Burkes konservative natura-
lisme, hvor passioner og drifter skal kontrolleres. De engelske rækkehuse avler samme indi-
viduelle identitetskultur gennem: kunst-ismernes reduktion til stereotypiske udtryk, et ensar-
tet gråt mediebillede, og en mekanisk udgave af humanismens tale om integritet.

Med den vertikale beboelse, der nu breder ud sig i hele verden fra Göttingen, har menne-
skelighed opnået nye stadier i sin evolutionære udvikling og har lagt industrialismens stan-
dardiseringer, identitet, sandhed og børneopdragelsesformer bag sig. En sideeffekt er, at
champagne og østers har erstattet gymnastiksale og andre sportscentre, mens sundhedstil-
standen og trivslen er blevet forbedret takket være fremskridtet og den sociale interaktion
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pga. trappekonversationerne. Men frem for alt har den vertikale beboelsesform afskaffet den
uudviklede identitetskabelse og i stedet frembragt The Glorious Ways of Unproductivity.

Headrest

Lad timerne gå, mens du varsomt ændrer dit panorama.

Headrest er et overlevelseskit for hovedtrætte personer. Et overlevelsesredskab som place-
res i urbane miljøer, hvor indtryk risikerer at overaktivere vores menneskelige hjerner og får
dem til at gå over i den tilstand, som karakteriseres som stress.

Konstruktionen består først og fremmest af en stor hjelm fremstillet af carrara-marmor.
Dette er en hvid til normalgrå marmor, som bl.a. Michelangelo anvendte og som derfor
egner sig til formgivning i sammenhænge, hvor form og indhold korresponderer. En stenart,
som bærer et stærkt udtryk, men som kan fungere som en neutral baggrund til det hoved,
som beskytter sig mod verdens indtryk. Hjelmen er monteret på et slags liggeunderlag, som
den hovedtrætte kan strække sig ud på i fuld længde. Når man da ligger dér på ryggen med
hovedet inde i hjelmen, bliver man fuldstændig afskærmet fra omverdenen. Det eneste,
man kan høre, er ens eget åndedrag og blodet, som pulserer sagte i årerne.

I de tilfælde hvor Headrest bliver placeret på en institution, er aftalen at den i visse perioder
skal bemandes af assistenter i dragter syet af tynd sort Pizzo Nero. Disse assistenter frem-
stiller støbninger af diverse kropsdele på de besøgende i gips, så de på et tidspunkt kan
anvendes som nødkit til at kunne hvile disse andre kropsdele i. Ét at kunne hvile sine fingre
i, ét for skulderen, ét for foden, ét for venstre overarm, ét for en overarm, et lår osv.
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The Mass Dress

Intervener i det offentlige uden begreber om hensigt, formål og virkning.
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Civilisationens slutmål er indhyllet i dunkelhed, da fremskridt aldrig følger en lineær evolutio-
nær udvikling. Straks før punken kulminerede i 1980, havde den monotone tøjkultur og
ensomhedsdyrkelsen bredt sig ud i den vestlige verden på en måde, så den risikerede at for-
styrre civilisationens udvikling. Det sociale kit som madlavning, føde og tøj var i frit fald.

Gennem næsten et århundrede havde tøjstilen bredt sig ud til nye civilisationsområder, sam-
tidig med at den blev mere og mere ensartet. Kun små variationer eksisterede for at mar-
kere social status og alder: Teenagerne havde valget mellem at gå med taljelange diskojak-
ker eller at sætte en sikkerhedsnål gennem næsen og at rive passende lange huller i deres
klorblegede jeans. Endnu strengere var det, når man skulle vise kunstnerisk originalitet, hvil-
ket kun kunne opstå hvis man bar en fransk baskerhue løst kastet på hovedet. Arbejderne
holdt op med at iføre sig gamle udslidte søndagsklæder på arbejdet, som gav alle et person-
ligt præg. Nu bar de i stedet masseproduktionens ikoniske klædedragt, kedeldragten. Alle
småbørnsforældre tog overalls af hudfarvet plysstof på, gerne med unisex-udstråling. Kvin-
der fra alle samfundslag og ideologiske standpunkter anlagde krøllepermanent, og mæn-
dene dyrkede skæg. Pensionisterne, lærerne og politikerne så ud, som de altid havde gjort.
Erhvervsmænd satte sig i deres hjem og indtog deres måltider udklædte som om de skulle
til et vigtigt frokostmøde, medens de konverserede artigt med sig selv.

Kort sagt: Den ensformige tøjstil og ensomhedskulturen truede med at ødelægge den civili-
serede menneskeslægt, en udviklingsproces, som den vestlige verden havde stræbt efter at
forfine siden Epikuros. For at genoprette civilisationens udviklingsbane måtte der derfor
udvikles en socialt samlende klædedragtskultur. Heraf opstod det, som senere har fået
betegnelsen Mass-Dress fodnote022. Et tilhørsforhold gennem tøj, der ikke begrænsede den
individuelle frihed til andet end bestemte former og farver, både geografisk og tematisk
således at hvert individ kunne iklæde sig et eller to bukseben, en eller to skjorter, bluser
eller kappeærmer, en munkehue eller anden linnedsdel. På den måde blev klædedragten
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Mass Dress

personlig uden af være socialt afvisende, men i stedet socialt sammenkoblende. Følgende
varianter tilpasset specifikke sammenhænge blev udviklet:

A: En fjernsynsdragt for tv-seere som indbefatter fra en til ti seere.

B: En fodbolddragt for fodboldspillere, som indbefatter elleve fodboldspillere.

C: En industridragt som indbefatter mellem fem og titusind arbejdere eller flere.

D: En storbydragt som indbefatter mellem fem og og ti millioner indbyggere.

E: En kærlighedsdragt som indbefatter fra tre til nioghalvfems elskere.

F: En vidne/offerdragt som indbefatter mindre end 179 personer.

H: En madlavnings/middagsdragt som indbefatter tredive mennesker, der tilsammen danner
en femogfyrre meter lang kreds af kåber, lange og korte ærmer, tunikaer, bukseben og
strømper.

Swingers

Misforstå en teknisk installation i et sådant omfang, at du næsten mister vejret.
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Ordet Swingers har en række betydninger, som alle har samme relevans for fænomenet:
Dels kan der være tale om et snoreophæng til blomsterkrukker, i cricket den bold, som slås
afsted med en sådan skruning, at den skifter retning i luften. Som personkarakteristik er der
en række konnotationer: En person som fysisk og konkret snurrer rundt; en person som har
evnen til at danse swing; en person som har flere sexpartnere, er optaget af gruppesex og/
eller partnerbytte.

Genstanden Swingers består af fire hvidmalede rør eller smalle søjler som er forankret i
både tag og gulv. Hvert af rørene er forsynet med farvemarkeringen cyan, magenta, gul
eller sort; samme farver, som man anvender i printere og som sammen med papirets hvide
kulør, her erstatning for rummets hvidhed, kan blandes til en repræsentativ del af den farve-
skala, som det menneskelige øje kan opfatte.
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På væggen bag rørerne sidder en tyk bronzeplade med ordene:

ˮ SWINGERS GRAB YOUR FAVORITE COLOR AND SWING AS MUCH AS YOU LIKE

Hvordan dette svingende skal foregå i praksis, synes konstruktionen ikke at have noget bud
på. Det ligger ikke i kortene, at folk konkret skal snurre omkring stolperne. Det ville kræve
af publikum, at de beherskede en ret avanceret form for pole-dans. Søjlerne er også place-
ret med en så tæt afstand, at hvis flere personer på samme tid svingede omkring stolperne,
ville risikoen for kollision være overhængende.
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The Banner

Hvorledes kan en rekord transformeres til en distraktion?

Trykkeriets medarbejdere tabte sammenlagt ni kilo under arbejdet med The Banner, hvilket
var et kilo pr. ansat, eller et kilo pr banner; alternativt et kilo pr. kulør eller et kilo pr. medar-
bejdervægt for hver halvtreds meter trykt stof. At medarbejderne tabte så meget i vægt
beroede på, at de måtte springe rundt sammenlagt 18 kilometer med de tunge trykrammer
og al farven. Og det svarede til omkring femogtyve kilo farve for hvert stof eller banner, i alt
et halvt ton farve, selvom det var fordelt på ni forskellige farver: Bianco (hvid), Giallo Chiaro
(klar gul), Verde Scuro (mørk grøn), Carminio (karminrød), Verde Smeraldo (smaragd grøn),
Violetto (violet), Terra di siena bruciata (brændt sienna brun), Carnicino (lakserosa), Grigio
(grå).

Den trykketeknik, der blev brugt på The Banner, var serigrafi. Hver serigrafiramme blev
trykt ni gange på hvert banner, altså sammenlagt enogfirs gange pr. ramme, et tal, som
samtidig modsvarer det antal gange, der blev trykt på hver banner. Og med det resultat at
hele processionen omfattede 729 trykgange fordelt på to gange to måneder i årene 1989 og
1990.

De anvendte trykrammer var ni i antal og i ni forskellige størrelser: den største var 4 x 1,5
meter og den mindste 1,5 x 1,2 meter.

At The Banner blev trykt i ni eksemplarer var ingen tilfældighed For som navnene på de
angivne farver antyder, blev de trykt i Italien. I Italien kan man udføre en tryksag op til ni
gange og hvert eksemplar regnes fortsat at være en original. På den måde er The Banner
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en masseproduceret mangfoldighed og samtidig ni forskellige originaltryk. Mere præcist blev
The Banner fremstillet hos den legendariske serigrafitrykker Lucio Trapper nord for Milano.
At valget faldt på Trappers værksted beroede ikke kun på, at han regnedes for at være en
af verdens dygtigste på området, men også at han havde et femten meter langt trykkebord
og derfor kunne udføre opgaven.

Fire at trykrammerne anvendes til at trykke cirkler i fire forskellige størrelser. Ved serigrafi
repræsenterer hver ramme nemlig hver sit faste motiv, hvilket på forhånd er lagt ind i ram-
mens silkedug. De fem andre rammer bar fem versioner af en meddelende tekst, skrevet
med fem forskellige typografier:

ˮ Smetti di guardare questi cerchi color (navnet på en farve) prima di (et tal) secondi.

Hvilket oversat betyder: Se bort fra den (en af de ni farvers navne, red.) cirkel inden der er
gået (et tal, red.) sekunder.

Oftest forbindes serigrafi eller silketryk med mønstertryk. Altså en form for industrielt hånd-
værk, hvor det enkelte tryk er en del af en gentagen struktur. Men til The Banner anvendes
trykrammerne som en slags store pensler, hvor hvert tryk i dette tilfælde er som en opma-
ling af en tekst eller en cirkel fodnote028.

Liaison

Byg noget storslået og svingende i en helt uoverkommelig sammenhæng.
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En blinkende stålrørskonstruktion fylder kirkens indre. En katedral opbygget af byggestillad-
ser, som strækker sig fra kirkens orgelpulpiturer frem til koret og fra gulvet rejser det sig 16
meter op mod tagets hvælv. Kontrasten mellem de hvidkalkede kirkevægge og den industri-
elle finlemmede blanke konstruktion er slående. Stedet er Nikolai Kirke i København.

Vandringen i stålkatedralen indledes, med at man må zigzagge sig ad en trappe, som fører
til katedralens fjerde og første sal. For hvert trin jeg tager, giver trappen en høj metallisk lyd
fra sig, friktionslyde fra metaldelene, som berører hinanden. En hård lyd, som ikke direkte
får mig til at fare sammen, men som bygger op til en rystende irritation i hele kroppen. For
hvert otteoghalvtredsindstyvende skridt, jeg tager, bliver det mere og mere indtrængende
og pågående. Her er ikke bare disse metalliske ulyde, hele kirkerummet er fyldt med en lav-
mælt kakafoni af lyd fra film og højtalere, musik og snak, lyd fra andre besøgende, som
bevæger sig og småtaler om deres vandringer i byggekonstruktionen.

Vel oppe på fjerde sals højde er det første, som møder mit blik en papirspose som hænger
på stilladset. På posen er et tryk af Arthur Köpckes Reading work piece nr 97 fra 1964 med
denne tekst:
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Kirkens hvælvede tag er nu knapt en meter over mit
hoved her i katedralens øverste plan, og jeg er i hoved-
højde med det øverste af kirkevinduerne. Det øverste
plan i stålkatedralen består af en en og en halv meter
bred gang eller gangbro, som strækker sig toogtyve
meter tværs over hele konstruktionen. Fra
opgangstrappen til den modsatte ende, hvor en ny
trappe leder de besøgende ned. På hver side af gang-
broen er der et rækværk af stål, og gulvet er af mørke
gulvplader. Umiddelbart efter Arthur Köpckes papir-
spose skræver jeg over en rosa linje på gulvet og efter
linjen i samme rosa farve en tekst sat med fonten Arial
Black:

Nogle meter foran mig på gangbroen går en mand, hvis bevægelse er alt andet end
smukke. Det ser i al fald ikke ud, som om han nyder at bevæge sig på det knirkende stil-
lads. Han slæber sig frem med hænderne krampagtigt om gelænderet. Åbenlyst, at han
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lider af svimmelhed. Hans blik er fast rettet mod den anden side, hvor trappen skal lede
ham ned. Alligevel er han fast besluttet på at bevæge sig over gangbroen. Før hvert trin han
tager opstår en knirkende lyd, som til dels minder om trappens knirken, men som er lidt blø-
dere, da lyden dannes inde i træfiberpladerne. At gangbroen er bred og forsynet med et
ordentligt rækværk, at stålkonstruktionen er funklende ny og godt forankret i kirkens
vægge, er tydeligvis uvæsentlig for hans følelse af svimmelhed.

Lidt over fodhøjde, hvor taget møder kirkevæggen, omsvøbes hele det øverste plan af et
halvtreds meter langt tøjstykke The Banner. I midten af gangbroen vises en film projiceret
ind i de facetformede overflader af kirketaget. Filmen er fra dengang Roskilde Taxi kørte
rundt i et uendelighedstegn, medens deres passagerer gav hinanden diverse instruktioner,
en Tomgang aktion fra 1990.

De udstillede genstande som eksempelvis Arthur Köpckes pose og The Banner er ikke faste i
udstillingsperioden. Hver tredje dag kommer der nyt og andet tages bort. Hver dag mellem
16:45 og 17:00 under Liaison besøger skabelsens arkitekt desuden katedralen for at impro-
visere på kirkeorglet.

Efter at jeg havde set filmen med Roskilde Taxi, går jeg atter videre i færdselsretningen,
videre i min vandring og i retning mod kirkens apsis. Det er her, han for første gang dukker
op, en ældre sortklædt mand med kraftigt uredt og gråt hår. Han kommer op ad trappen,
men vender straks om, da han er oppe.

Da jeg en sidste gang har nydt svimmelhedsfølelsen, som indfinder sig når man kigger ned
fra det øverste plan, går jeg også ned af trappen. Hver og ét af konstruktionens tre nedre
etageplaner, består, som det øverste, af en gangbro, eller snarere en midtergang. På hver
side af denne midtergang finder man til hver side fem fremspring. Små åbne flader, hvor
mange af katedralens relikvier er udstillede.

I det første af disse små planer på tredje sal 3A står der skrevet på gulvet:
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Her er også to podier med Michael Geertsens organiske skulpturer, der ser ud som om de er
kommet fra det ydre rum. På siden af det ene podie hænger et ark papir fodnote029. Arket
er forsynet med en tekst, et ord på hver række, hver anden række med lilla og hveranden
med rødt. Teksten, som ordene beskriver er: Let several unfold this and this. Da jeg har
læst formaningen, tager jeg et par høretelefoner på som hænger på rækværket. Her hører
jeg en stemme der skaber rytme ved at repetere frasen I Have Confidence in You i en slags
vibrerende instrumentlyd fodnote030.

Jeg vandrer videre over de knirkende gulvplader til næste fremspring, 3B, og finder der en
rødmalet kontorstol, et treogtyve år gammelt relikvie fra opus 90. På stolen er teksten
Become a member of Eric Andersens random audience påmalet. Ved siden af stolen står en
fotomontage fra opus 55438 fodnote031. Medens jeg sidder og snurrer på stolen, betragter
jeg et TV. Her vises planerne for, hvordan man kan indsætte et nyt stjernebillede på natte-
himlen i trikolorens farver: rød, blå og hvid. I filmen præsenteres, hvordan stjernerne skal
bygges med satellitter. Satellitterne skal placeres i rummet fra rumraketter, som sendes ud
fra den franske raketbase Centre Spatial Guyanais fodnote032.

Efter jeg har snurret mig rundt på stolen og set filmen om Marianne – de tre nye stjerner på
himmelhvælvet, læner jeg mig ud over rækværket og betragter folk længere nede. Atter ser
jeg den sortklædte mand liste rundt. En kvinde med rød jakke kommer gående fra den
anden side, hun går med sikre skridt og holder stramt opsyn fra objekt til objekt, uden
aldrig rigtigt at standse op. Manden med svimmelheden vandrer også rundt dernede, hans
hvidgrønne ansigtsfarve er forbyttet til rosarøde kinder, og hans krampagtige holdning er
skiftet ud med trippende dansetrin, idet han glider fremad. Jeg ser mennesker med hørete-
lefoner stirre hektisk ind i tv-skærme. En kvinde ser ud til at være forstyrret og ser distræt
rundt på det, der sker omkring hende. Der er en sær blanding af forventningsfuldhed og let
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fnisende stemning blandt de besøgende. Folk går forsigtigt et par meter, standser op og kig-
ger lidt på en film, et objekt, en tekst. Så lidt videre nogle få meter, får øje på detaljer eller
fanges af en lyd som de forsøger at lokalisere og identificere.

Selv fanges jeg også af en lyd i dette nu, hvor jeg hænger ud over rækværket, en melodi
fra en march i utakt.

Så tager jeg atter nogle skridt i min vandring mod en ny lyd som fanger min interesse. Det
er skuespilleren Hans Christian Ægidius, som reciterer opus 32. Med en klar knitrende
stemme læser han taktfuldt en tekst på tysk om musik. Men jeg kan ikke fange nogen
mening i teksten, den siger intet om, hvad musik er. Alligevel er oplæsningen som et stykke
musik. Selve teksten er en omarbejdning af rytmiske principper af Mauricio Kagels afhand-
ling om musikalitet. Læsningen brydes af Bent Lylloff, der kommer ind og spiller på timpani-
pauker og i et tilfælde høres en trumpet spillet af Eric fodnote033.

I næste fremspring har vandringen ført mig frem til den rosafarvede gulvtekst:

På en plakat beskrives en stilladskatedral som har en del ligheder med Liaison. Denne står
dog udendørs midt på Roskildefestivalen. Selv om begge katedraler indbyder publikum til at
vandre rundt og at lyden er bærende for oplevelsen, så er Roskildekatedralens The
Soundwalk en mere rendyrket lydkatedral. Liaison består ikke bare af øjeblikkenes lyde, men
indeholder også en mængde relikvier som dokumentation. I Roskilde blev alle lyde indfanget
i realtid fra den omgivende rockfestival.

Jeg går videre. På en stolpe ved midtergangen hænger en skriveplade til A4-ark. Alle ark har
samme information og et par overkanter fra et par stykker papir sidder stadig i holderen.
Jeg formoder at de besøgende må tage papiret med hjem, og river et af. Da jeg gransker
det ser jeg en instruktion til en filmforevisning. Til den version af opus 611 expanding
cinema, hvor hele biografen bader i kunstigt lys og en unaturlig storm trækker gennem
salen, medens biografgæsterne langsomt betragter filmremsen.

Da jeg ser op fra papiret med instruktionen, kan jer her se en helt anden film som bliver
projiceret op på kirkevæggen. En dokumentarfilm fra Festival of Fantastics fodnote034 .
Hovedscenen viser en mand der sidder og spiller på flygel, medens en anden mand går
rundt og slår søm i tangenterne og en kvinde kravler oppe på flygelet og maler det med en
hvid farve.

Ved næste fremspring 3E finder jeg en beskrivelse af det endnu ikke konstruerede redskab
for afreagering overfor dårlig kunst: The Stroke. På et staffeli om dette afreageringsredskab
står en beskrivelse af frustrationsskulpturen The Swingers.
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I kraftfulde rosa bogstaver deklares på gulvet:

Når jeg står her føles det som om jeg står inde i et køleskab. Ikke fordi jeg fryser eller fordi
det er koldt og mørkt, men det er en lavfrekvent brummende lyd som skaber denne associa-
tion. Lyden fra kompositionen Protected and preserved er her præsenteret uden sit partitur.
Et partitur som bestod af opskrifter på hvordan man kunne tilvirke diverse ting af de råvarer
som køleskabet indeholdt, den nat lyden blev indspillet.

I sidste fremspring på plan tre finder jeg bronzepladen fra skulpturen The Swingers. På pla-
den deklareres i dyb forsænket skrift: Swingers grab your favorite color and swing as much
you like. På dette fremspring er gulvfladen bestemt som samlingsplads for:

Ind mod kirkevæggens organiske vækstdekorerede hjørne projiceres filmklip fra Odense
internationale performance festival fodnote035 . I det modsatte hjørne af fremspringet stiller
jeg mig og betragter hvordan forskellige farver kan kombineres med forskellige følelsestil-
stande i lydkonstruktionen The Nine Minds.

Trappen som først førte mig ind i katedralen leder kun op til fjerde plan, alle andre etager
var afspærret. Efter at have betragtet The Nine Minds vender jeg tilbage mod anden etage
via trappen der går nedad. En af de besøgende jeg møder er den sortklædte mand. Hans
måde at bevæge sig på adskiller sig fra alle andre, fordi han ikke standser op for at betragte
de forskellige fænomener, men virker som om han indtager helheden og betragter de øvrige
besøgende. Inden jeg når til anden etage er han forsvundet.

Lyset fra kirkens vinduer vil ikke rigtig trænge ned til plan to, hvilket skaber en følelse af at
være i en grotte. Kirkens akustik forstærker denne let klaustrofobiske oplevelse, og her bli-
ver lydbilledet endnu mere intensivt. Det virker som om hele rummets lydmasse sammen-
stråler her. Alle de lyde jeg tidligere har virker også aktiverede her, samtidig med at en
række nye lyde kræver noget af min opmærksomhed.
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I første fremspring på anden etage står et tv som viser en film om Sunlawn. Tæt ved den på
et staffeli, et foto af Arte Manuale. Ovenfor fotoet et ark papir med alle de instruktioner der
har haft navnet opus 18. Her er den af dem som opfordrer læseren til: Announce X, Present
Y, Declare Z. En instruktion jeg udfører i fem minutter.

Ikke langt borte på den anden side af midtergangen, i næste fremspring ser jeg fem alvor-
lige personer. Da jeg kommer nærmere kan jeg høre de taler om katedralens stålkonstruk-
tion, medens de skræver over gulvteksten:

Fra en højtaler kan man tage del af en lydoptagelse af et kor og en orgelkoncert i Roskilde
domkirke under de daglige indledningskoncerter til Margrethefjorden fodnote036 . Her står
opus 99 fodnote037 på et nodestativ med instruktionen til Fuera de Servicio, hvor man
opfordres til at iagttage visse ting på visse tidspunkter og siden repetere dem på andre klok-
keslæt. På fremspringet er der også et foto af teksten I AM SORRY BUT HUW CAN I TELL
YOU....

En tekst og et foto som blev anvendt i Amsterdam til at proklamere det svenske systembola-
gets formål, at forhindre folk i at drikke alkohol samtidig med at de forsøger at sælge så
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meget som muligt af den samme vare. Hvilket opdragsmanden bidrog til ved at aktivere en
advarselspropaganda om alkohols følgevirkninger og samtidig lade deltagerne få adgang til
gratis bar i den anden ende af lokalet.

På en stolpe mellem fremspring og midtergang hænger et cv, som kundgør følgende fakta
om indstifterens karriere:

ˮ I didn't tell Imhotep how to build the pyramid in Sakkara. I didn't crown Schamschi-
Adad the First. I didn't write the bKaa aGyur or the bs Tan aGyur. I didn't know
Chlodwig. I wasn't responible for what Emperor Lothar did in East Europe. I wasn't
Albrecht Altdorfer. I did never meet the first wife of Shah Jahan.

I det midterste fremspring i dette plan hører vi et fransk radioprogram der omhandler grå-
dens globale kulturhistorie. Vi ser nogle foto fra opus 589 fodnote038 og i det andet hjørne
fotografier af det demokratiske trafikstyringsværktøj Traveling Lights. Midt på gulvet i dette
rum læser jeg:
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På rækværkets modsatte side af midtergangen hænger en fascinerende tekst af Anne Knud-
sen: Når materien tænker. En tekst som var publiceret i det skandinaviske magasin Siksi.
Teksten kan siges at handle om friheden i mellemrummet og evnen til at være i verden
uden at behøve at besvare den.

En ældre dame jeg møder mellem fremspringene 2C og 2D virker som om hun har fået nok.
Hendes ansigtsudtryk er tomt lykkeligt og virker som om hun søger kontakt uden at vide
hvordan hun skal gøre det. En yngre kvinde går frem mod hende og spørger om hun behø-
ver hjælp. Jo, hun leder efter dagens Jam. Den yngre kvinde peger bort mod orglet. Damen
ser lykkelig ud, bliver ivrig og viser den mundharmonika hun har med sig i lommen.

I fremspringet 2D står en papirkurv placeret der for at terrorister har noget at putte deres
bomber i. Det er den samme form for affaldsspand, som er fjernet fra Københavns gader af
samme grund. Udenpå sidder en annonce, der opfordrer folk til at deltage i årets tomgang
den 29. august. I et hjørne står et tv, hvor en ung mand står kigger på en film fra Margret-
hefjorden. I fremspringets andet hjørne står et nodestativ med violinistens partitur til kom-
positionen I have confidence in You fodnote039.

Vi er nu fremme ved det sidste fremspring på det nederste plan. Langt derinde på en væg
vises dias fra opus 90. Vi finder også dokumentation for kampen om The Last Request. En
kamp, der har sin oprindelse i det faktum, at det kun er de som dømmes til døden der er
garanterede et sidste ønske. Dette på et tidspunkt, hvor henrettelser globalt set blev et
mere og mere sjældent fænomen. Derfor startede en mand en kamp, hvor han proklame-
rede, at alle mennesker på jorden skulle have deres sidste ønske opfyldt. Selv ønskede han
at få ønsket indskrevet som en del af FNs menneskerettighedserklæring. fodnote024 Gulv-
teksten her lyder:

I dette fremspring opføres The Jamsession hver torsdag. Ikke fordi der er noget der forhin-
drer folk i at stå andre steder og spille, men det bliver det naturlige sted, da det er den
plads, der er nærmest kirkens orgel.

Den sortklædte mand, som jeg set flere gange smyge sig rundt i katedralen, har nu taget
plads foran orglet. Damen med mundharmonikaen er her også, samt et antal andre musi-
kere, som også har taget deres instrumenter frem. Det er den gråhårede mand ved prglet
som starter jammet. Koncentreret flytter han rundt på et antal blyklodser over orglets klavi-
atur samtidig med han justerer på registertrækstangen. En midaldrende mand har taget sin
basguitar med, han klinger forsigtigt nogle akkorder, lytter til orglet og slår et par flere
akkorder og begynder at skrue på stemmeskruerne. En gravid kvinde med tværfløjte følger
med i hans handlinger og imiterer med en vis drilagtighed. En anden sortklædt herre med et
el-klaver er her også og følger fokuseret med i improvisationen og skaber nogle langtrukne
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toner ved at holde nogle tangenter nede. En kvinde som kun står med en mikrofon er den
eneste der fra start helt og holdent giver los. Med tungen, læberne og stemmebåndet udfor-
drer hun grænserne for vokabulariet. Efter et stykke tid virker musikerne mere frie og eks-
perimenterende. Damen med mundharmonikaen blæser som besat. Bassisten knapper op i
kraven og lægger bassen på gulvet. Så går han løs på strengene med sit nøgleknippe. som
han trækker hen over strengene, langsomt op og ned. Manden med klaveret bankerpå sit
instrument med knytnæven og tværfløjtenisten hopper nærmest op og ned for at få tonerne
til at sprænges.

Der er muligvis noget chokerende over hele scenen, for to kvinder på vej op ad trappen
vender om og går hen i den bagerste ende af katedralen. Jamet fortsætter frem og tilbage i
intensitet. Alle er koncentrerede om deres samtidig med at de er lydhøre overfor hinanden.

Da The Jamsession er slut vender jeg tilbage til den anden ende af andet plan i Liaison for
at tage trappen ned til det nederste plan. Det første jeg møder er gulvteksten:

Mit blik indfanges af en film projiceret på væggen med et orkester som spiller med bind for
øjnene og høretelefoner på ørene med diverse klang-og rytmeinstrumenter: maracas,
cabasa, wood-block, forskellige slags guiro, træ-pecers, rasletamburin og almindelig tam-
burin, shakere, kokiriko, kazoo, okarina, slide-whistler, djembe, melodica, disc-rangle, trian-
gel, claves, trommer, chime-bars, panfløjte, skralde, kastanjetter, klokker og bjældekrans,
rørtromme, wood-a-go-go og tempel-træblokke. På et stafelli i hjørnet af samme fremspring
finder jeg en instruktion til berøringssporten Boxin.

Længere fremme i midtergangen ser jeg manden med svimmelhed, som jeg iagttog på
øverste etage. Nu ser han lykkelig ud og har en livlig samtale med en ældre kvinde og yder-
ligere en mand. Manden med svimmelheden forsøger hele tiden at fange den anden mands
blik ved at læne sig fremad mod hans ansigt samtidig med at han gestikulerer med store
armbevægelser. Så siger kvinden noget og alle tre begynder at grine indtil de næsten falder
sammen.

Jeg vandrer lettere forstyrret til næste fremspring hvor opus 98 fodnote040 er opstillet samt
billeder af udrustningen til Camminata Ozióso og dokumentationen for det sakrale Mitologia
della Lingua.

Her tager jeg endnu en instruktion fra et bundt A4-ark. Øverst på papiret står der "jeg for-
tryder" på tre forskellige sprog: engelsk, tysk og fransk. Under den tekst er der plads til at
jeg kan udfylde det jeg fortryder, og længst nede et spørgeskema på de samme tre sprog,
hvor jeg bliver bedt om at svare på om jeg fortryder mine svar med et ja, måske eller nej.
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I fremspringet 1C står to tv-skærme, på væggen bag dem kører en dias-serie. Alle tre dele
består af dokumentation indhentet fra årets tomgang 1984. Materiale fra den første manife-
station efter Miraklet på Amalienborg. På filmene og på fotosekvenserne ser vi politi som
kører langsomt gennem byen på deres motorcykler; akrobater som forcerer lygtepæle med
nedløbsrør, klapstiger og andre løsdele fra Etnologisk samling på vej mod Amalienborg;
medborgere som polerer gadesten med råolie mellem slotsbygningerne. Og i baggrunden på
en af filmene kan vi fornemme stabstambouren uddele kommandoer Rallentando och Fuori
passo til vagtparadens musikkor.

Ved siden af mig står en mand som holder et A4 ark foran ansigtet. Under højtaleren hæn-
ger et bundt instruktioner i A4 format og straks gør jeg det samme: først lader jeg min
håndflade sprede fingrene ud over papiret, derpå holder jeg det op foran øjnene, og mær-
ker hvordan een af flere muligheder for overensstemmelse med situationen opstår. Eller om
der sker noget andet.

I midtergangen umiddelbart efter fremspringet med tomgangsmaterialet står et egeskab
med glaslåge og en stor økse inden i. Medens jeg står, trods det umulige i forehavendet at
tyde hvad teksten handler om, ser jeg i glassets spejlbillede, hvordan den gamle mand smy-
ger forbi min ryg. Da jeg vender mig om er han borte og ser i stedet ind på en tv-skærm,
hvor fire andre sortklædte personer står foran et flygel. Den første slår den sidste tangent
an, det samme igen fulgt af næstsidste tangent. Derefter begge samtidigt. Derefter forfra
hvor han medtager den tredje tangent. På samme måde udvikles repertoiret tangent for
tangent. De andre personer træder til når der er brug for deres indsats for at alle tangenter
kan rammes samtidigt. Til sidst afsluttes stykket ved at alle otteogfirs tangenter slå ned
samtidigt med et præcist slag af alle fire pianister. Lige ved siden af tv'et hænger en plakat
med billeder fra Headrest og ved siden af plakaten et nodestativ med en uudpakket hvid
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lighter. På den hvide lighter med rød tændknap står teksten: "In case of emergency: Push
the red button. Empty lighter in approximately 33 min. 14 sec. På gulvet i dette fremspring
læser jeg:

I katedralens absolut sidste fremspring står en rød voksdukke. Over hendes skuldre hænger
bæreselen til den serveringsbakke hun bærer foran sig. Den slags bakker der tidligere blev
anvendt ved salg i biografer. En bakke man kan bære foran sig, relativ bred og lang i for-
hold til dybden, båret af en rem i nakken for at man kan have hænderne frie. I bakken lig-
ger plakater der forestiller den imaginære skulptur Piccolina / Piccolini. Midt for voksdukken
på stilladsets rækværk hænger et eksemplar af præsentationen af Bikuben. På den hvidkal-
kede kirkevæg bag hende, ser vi en film med en mand der er ved lægge gipsbandager på
folks achilleshæle.

Efter at have set filmen og nu vandrer tilbage på midtergangen mødes jeg af en sidste gulv-
tekst:
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Men helt slut er det endnu ikke, selvom jeg nu forlader udstillingskatedralen. For nede på
kirkegulvet er der mere at tage del i. På en af væggene projiceres filmen opus 611. På en
anden væg hænger to høretelefoner, hvori man kan høre Melody Gradot. Ved siden af disse
vises filmen Turning, en film som består af to stillbilleder, der langsomt udvikler sig ved at
de to billeder tones ind i hinanden. På det ene billede ser vi en ung mand sidde på en stol
og klø sig på næsen. På gulvet ved siden af manden ligger en lap papir, rundt om ham i en
cirkel er der opstillet stole. Det andet billede forestiller fire af disse stole. Billederne er fra en
performance i tresserne udført på den Frie. Instruktionen på gulvet fortæller ham i hvilken
stilling han skal sidde, hvordan arme, hænder og hoved skal placeres afhængig af hvordan
publikum sætter sig på stolene. Der er tyve stole, hvilket indebærer at der er tyve gange
tyve, altså firehundrede kombinationer eller unikke kropsstillinger. Da ingen af gæsterne kan
se den uanselige seddels indhold, kan ingen regne ud hvordan han vil bevæge sig og ingen
ved at hans bevægelser er afhængige af deres placeringer.

På en kraftig søjle der bærer kirkens øverste vægge og tag kan man tage del i en film fra
Excellent. Her ser man folk sidde i en stor madsal, og som bestiller diverse fluxusstykker fra
en menu. I anden scene er kirken omdannet til en Irmaforretning, som sælger diverse
Fluxusobjekter. Excellent var en udstilling i Nikolai kirken 1992 og som fejrede at det var tre-
dive år siden at et andet arrangement Fluxus Fluxorum blev afholdt i samme rum i 1962.

Det første og sidste man møder ved ind- og udgangen af kirken er en trillebør med ordbø-
ger.Trillebøren er opstillet som erstatning for at der ikke er en forklarende tekst om Liaison.
I ordbøgerne kan besøgende finde oversættelser fra dansk til arabisk, italiensk til spansk,
japansk til engelsk, kalaallisut till tunumiisut, sámigiella till meänkieli, portugisisk til farsi,
russisk til nordisk samt ordbøger som forklarer ords betydning på de enkelte sprog. Derved
behøves ingen forklarende tekst om fænomenet i katedralen, men søger man at forstå et
ord fra et fænomen, kan man derimod får det forklaret.

Når man har passeret trillebøren kan man enten gå til højre og ud eller til venstre og da
komme ind i et sidekapel, hvor der mellem årene 1996 og 2013 har været installeret et
Crying Space.

Crying Space

Gør det tilsyneladende triste eller rørende til det opmuntrende og gådefulde
vise.
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Sorgens tårer og glædestårer, de tårer fremkal-
des af store følelser og noget der adskiller vi
mennesker fra vores slægtninge i dyreriget. Det
til trods for at selv andre pattedyr har lignende
kirtler, som producerer tårevæske. Hvorfor vi
mennesker græder har derfor ført til mere eller
mindre halsbrækkende teorier, ikke mindst
blandt biologer, hvoraf nogle tror at dt hører
sammen med lejrbålet, hvor ildens røg og de
følelsesladede  historier virkede sammen: andre
tror at det har noget med at vi har hentet føde
på havet, og så findes der det som løfter den
biologiske forklaring før alt, at evnen til at vise
følelser med tårer har været en evolutionær
overlevelsesstrategi, fordi gråd skaber sympati
og dermed hjælp til overlevelse.

Vi får det godt af at græde, i al fald oplever
nær halvfems procent af alle mennesker at de
får det bedre efter at have grædt af sorg. For-
klaringen kan man finde ved at analysere tårevæsken. Den indeholder nemlig hormoner der
eksempelvis regulerer stressniveauet. Og måske er den bagvedliggende årsag til de følelses-
mæssige aspekter ved gråden: at fælde tårer er en renselsesproces. En måde at fjerne et
overskud af hormoner på. Det betyder også, at man altid kan finde en bagvedliggende årsag
til at en person græder ved at analysere det konkrete indhold i en tåre. Tårer ved smerte
indeholder store mængder af det smertestillende hormon endofin. Glædestårer indeholder
deres særegne kemi, og på samme måde kan man adskille de emotionelle tårer fra dem
som har en fysisk årsag: de tårer vi fælder ved løgskæring eller når vi kigger lige ind i var-
meblæser.

Hvis man ser på sygdomsbilleder hos mennesket og deres grædevaner, fremstår det tydeligt
, at sygdomme knyttet til stress optræder hyppigere, hvis folk har let til tårer.  Et faktum
som forstærker teorien om forbindelsen mellem hormoner og tårer. Samtidig viser det sig,
at vores immunforsvar svækkes når vi græder, og at vi derfor har større risiko for at få for-
skellige virusrelaterede sygdomme med gråd.

Både den fysisk fremkaldte gråd og den følelsesbundne reguleres af det automatiske nerve-
system, den del af nervesystemet hvor viljen ikke har indflydelse. Men selvom tårene ikke
opstår med vilje, er gråden alligevel kulturelt betinget. Alle kulturer og tider har deres
særegne måder at græde på og deres særlige tolkninger af gråd. Mandlige tårer var i
århundreder en æresag og mænd tudede ofte offentligt. Siden kom en lang periode hvor
tårer var tabu og tegn på svaghed, og ingen græd længere på gader og stræder. Nu er det
som om vi er i en brydningstid for den mandlige gråd og den bliver mere og mere accepte-
ret, til og med beundret. Kvindelige tårer har en parallel og repræsenterer på mange måder
den omvendte kulturhistorie. Medens mænd tårer bliver mere værdifulde, går kvindernes i
den modsatte retning og ses som et våben de bruger for at vinde sympati.

Opholdssted

ISBN 9788761682390 151



Eric Andersen (ea@eric-andersen.net) - Copyright 2020 Systime

Den form for biologiske og kulturelle fakta om gråden, kan man opleve i en fransk radioud-
sendelse som opstod i forbindelse med et Crying Space som blev vist i Paris i 1992. En
udsendelse på halvanden time som senere selv blev en del af Crying Space. Men frem for alt
fokuserer denne radioudsendelse på mere eksotiske indslag om grådens kulturhistorie.

Et af disse eksempler udspillede sig den toogtyvende april år 1500 på en strand i det som i
dag hedder Porto Seguro i Brasilien. På det tidspunkt vadede Pedro Álvares Cabral i land
som den første europæer på det sydamerikanske kontinent. Straks efter landgangen omrin-
gedes Cabral og hans besætning af de mennesker som boede ved stranden. Og så begyndte
de indfødte at stortude. Efterfølgende kan man synes det var naturligt for disse mennesker
at græde, når man tænker på den betydning som europæernes tilstedeværelse havde for
kontinentets beboere. Men gråden havde en helt anden årsag, det var deres måde at hilse
velkommen på. Deres måde at vise medfølelse med de søfarende og de strabadser de havde
haft får at nå frem og med deres savn efter alt det som de havde efterladt derhjemme.

Grædekor og grådmænd er et fænomen som har eksisteret mange steder på jorden, også i
norden. Deres rituelle gråd blev i norden dog betragtet som et hedensk ritual som blev
afskaffet med kristendommens ankomst. Men en lille rest af denne tradition har levet videre
i det østlige Finland, i Karelen. I den del af norden hvor den russisk-ortodokse kirke fik fod-
fæste. Til forskel fra andre professionelle grædere, græder disse karelske grådersker ikke
bare med lyd men også med tårer. Det har givet grobund for et særlig form for grådkvad
eller grådsang. For når tårevæsken løber ned i halsen bliver det nærmest umuligt at kontrol-
lere sorgsangen. Ordene druknes af snøften og stemmerne er hele tiden ved at bryde sam-
men, samtidig med at en varm beroligende baggrundsresonans stiger op ad brystkassen.
Disse grådsange fremføres ikke bare til begravelser, som det er mest kendte for grædekor
og grådmænd. I Karelen optræder disse mennesker også når folk sendes i militærtjeneste
og ved bryllupper.

På visse steder i Romerriget fandtes der begravelsestraditioner som gik ud på at alle begra-
velsesgæster blev forsynet med en lille glasskål. I de skåle opsamlede man alle de tårer som
flød under ceremonien, hvorpå man forsegle skålen med en prop og lagde den ned i graven
til den døde. På den måde kunne de sørgendes følelser følge med den afdøde ind i evighe-
den.

At fange alle aspekter og variationer om fænomenet Crying Space er umuligt, da den er
skabt i næsten halvtreds versioner i løbet af treds år. De allertidligste versioner bestod
enkelt i at en cirkel blev tegnet på en mark, hvor mennesker kunne gå ind og græde. Siden
er disse rum blevet forsynet med diverse tårefrembringende apparater: Løg at skære i, var-
meblæsere og en monitor som viser tv-dramaet Tornfalkene. Samt en række andre ting som
frembringer både sorg- og glædestårer.
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Det mest frapperende tilskud er grædestenene. Æghalvformede sten på størrelse med en
baby, og bløde og behagelige på samme måde at holde i sin favn. Stenene er tilvirkede af
rosenmarmor og forsynede med to huller, to krukkeagtige former, som i den romerske
begravelsesrite, hvor tårene kan samles.  Den oprindelige tanke med grædestenene var at
de skulle produceres i syv milliarder eksemplarer, en for hvert menneske på jorden. Hver og
en med de to huller tilpasset til det enkelte menneskes afstand mellem øjnene. Da det ikke
lykkedes at forsyne alle mennesker med hver sin sten, gik man i gang med at panlægge de
nitten som blev produceret til Crying Space.

Den seneste gennemførte Crying Space blev indrettet i Seoul, Sydkorea i år 2016. At det
skulle ske i Korea var ingen tilfældighed. Her findes nemlig et særligt forhold til den store
sorg [han]. En stærk grundfølelse baseret på mindst et halvt livs livserfaring. Fra et liv med
enorme prøvelser. En følelse som både er tungere og mere intensiv end følelser som vemod
og melankoli. Det er denne gigantiske følelse, der har givet navn til den store Han-flod, som
løber gennem Seoul. Til dette Crying Space blev der udviklet ikke bare specielle trebenede
siddestøtter, som de besøgende kan sidde og græde i, men også en hel ny type grædesten i
Pocheon granit. fodnote054
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Trafikmidler
'Trafikmiddel' er her ikke et køretøj, det vi gængs forbinder med ordet. Det er lige så meget
de algoritmer og tilfældigheder der styrer vore bevægelsesmønstre, når vi færdes underlagt
trafikmidler: lyssignaler, fodgængerovergange, retningspile, søveje og flyruter. Trafik findes
dertil i en række andre sammenhænge såsom elektroniske kredsløb, afløbssystemer, post-
strømme, processioner, vort blodomløb og tankevirksomhed. Trafik er derfor alt som har
med flyden, transport og bevægelse at gøre, men frem for alt med hvordan dette styres;
hvilke retninger en given bevægelse tager, såvel som accelerationer og opbremsninger,
tomgang, genveje og omveje.

Traveling Lights

Stir dig blind på de helt afgørende forskelle og afstande.

Et af de mest grundlæggende træk ved trafikanter er, at de kører i den retning pilen peger,
ligesom de pænt standser for rødt; afventer og gør sig rede ved rød/gul; bevæger sig
fremad ved grønt; og opfører sig roligt og fornuftigt ved gult. Trafiklysene regulerer trafik-
kens flod ud fra denne adfærd, og med dem kan man skabe både funktionelle og meget
smukke bevægelsesmønstre dér hvor trafikanterne færdes. Nu er det ikke sådan at alt dette
sker automatisk; trafikanter har en fri vilje og kan tage frie valg, og trafiklysene er placeret
på en måde som er til trafikanternes fælles fordel. Effekterne af disse styringsmekanismer
kan derfor betragtes som noget tillært, kulturelt betinget og ikke genetisk frembragt, selv
om vi kan iagttage de samme handlingsmønstre blandt trafikanter over hele jordkloden.

Trafiksignaler placeres for at opfylde trafikanternes langsigtede vilje og forhindre den mere
kortsigtede, destruktive behovstilfredsstillelse. For trafikantens kortsigtede vilje søger altid
efter den korteste vej fra ét punkt til et andet. Men når tusinder af køretøjer alle skal fremad
i det samme område, medfører det kollisioner og trafikpropper, hvilket igen medfører, at
mange slet ikke kommer frem. Dette strider mod trafikanternes langsigtede behov for at nå
frem til deres mål. Opførelsen af Traveling Lights tjente til opfyldelsen af et endnu dybere
behov, nemlig trafikanters drift efter at kunne kontrollere de andre trafikanters bevægelses-
mønstre, specielt deres store tilfredsstillelse ved at kunne stoppe andres fremfærd eller
styre dem på afveje. Den ultimative nydelse blev således opnået, når det lykkedes at sætte
andre trafikanter i tomgang eller lukke dem inde i en cirkelbevægelse, de ikke kunne unds-
lippe. Desuden er der mange trafikanter, der bevidst vælger at placere sig i circumambula-
tion eller at være inaktive.
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Redskabet som her blev anvendt til opnåelse af denne sadistiske glæde var ti mobile trafik-
signaler samt en computer, der koordinerede alle trafikanternes ønsker. Via computeren
kunne trafikanterne indtaste deres ønsker for hvordan hvert af de forskellige trafiksignaler
skulle være opstillet. Hver dag udregnede computeren ud fra alle disse ønsker en middelpo-
sition, og så kunne trafikministeriets folk om morgenen organisere dem efter computerens
anvisninger. Ingen enkeltstående trafikant kunne derfor egenmægtigt bestemme, hvor et
signal skulle stå, hvilket ville have givet en alt for direkte tilfredsstillelse; nej, det var altid
den kollektive vilje som herskede og afbalancerede alles behov mod hverandre.

De ti trafiksignaler var af den mobile type, der normalt benyttes ved vejarbejder. Disse sig-
naler opstilles altid i par og fungerer på den måde, at det ene signal lader trafikanter pas-
sere i én retning, mens det andet standser modkørende trafik. Men her var der intet som
hindrede trafikanterne i at opstille det ene signal ved en trafikvej og det andet et helt andet
sted, eller at lade de forskellige trafikale strømme modarbejde hinanden.

De første dage efter at Traveling Lights var opstillet var alle trafiksignalerne placeret inde i
den store udstillingssal, hvor også computeren stod. Derfor var det kun gæsternes inden-
dørs færden, som blev styret. Men efter nogle dage forlangte flere og flere dem ud i byens
gader. Snart var den kollektive vilje opfyldt og signalerne styrede alle byens trafikanter: fod-
gængere, cyklister, skateboards, demonstrationer, biler og busser. fodnote025
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Traveling lights

Årets tomgang

Udfold princippet om, at de uendelige antal gange ikke gør den mindste forskel.
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Det var på årsdagen 29. august 1983, et år efter Emma Gad miraklet på Amalienborg, at
den første tomgang opstod. En tomgang som udspillede sig i Københavns gader og i en
landsdækkende radioudsendelse. Tomgangen bestod i at en reporter gik rundt i København
og spurgte folk, hvordan det føltes at deltage i årets tomgang. Alle adspurgte svarede, at de
syntes det var fantastisk, ingen havde nogen indvendinger.

Nogle måneder inden toårsjubilæet for Emma Gad manifestationen, blev tomgangsbegiven-
heden og dens baggrund i miraklet på Amalienborg registreret og katalogiseret i den etnolo-
giske samling på nationalmuseet i København. Samtidig blev der lavet en udstilling, som
beskrev baggrundshistorien og her opfordredes folk til selv at deltage i tomgangen som for-
ventedes at indtræffe d. 29. august i det skæbnesvangre år 1984.

Da dagen den 29. august 1984 oprandt kunne man iagttage, hvordan hele det centrale
København standsede op. Langs byens gader kravlede og klatrede akrobater langsomt gen-
nem byen. Det var dansegruppen Berzek, der udførte forskellige løse handlinger i en van-
dring fra den etnologiske samling til Amalienborg. Mest fornøjede så byens politi ud til at
være. Måske fordi det til en vis grad var dem man hyldede, men nok først og fremmest fordi
de ikke havde meget at bestille denne dag. Al trafik stod jo stille. En politibetjent på motory-
kel, som selv bar en af brystknapperne med reklame for arrangementet, kørte stille stille
stille frem gennem byens centrale kvarter. Vagtparaden gennem Københavns gader så også
ud til at være kommet ud af takt i et langsommere tempo. På selve slottet Amalienborg gik
to medborgere og polerede slotspladsens stenbelægning med en gulvpoleringsmaskine og
med råolie som poleringsmiddel. En metode til gulvbelægninger som Etnologisk museum
selv anvendte til sine trægulve.
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Roskilde

Året efter i 1985 opstod en tomgang i taxisystemet i Roskilde. Det hele begyndte efter en
åbningshøjtidelighed i domkirken. Da gæsterne trak ud på kirkebakken stod samtlige byens
tredive taxier og ventede og tilbød en fri tur. Da bilerne var fyldte begav de sig ud i byens
gader, hver bil på sin måde. Chaufføren underholdt passagererne med aktuelle emner om
stort og småt, vejret, privatlivet, poesi. Under rejsen blev der over bilens taxiradio fremført
forskellige instruktioner. En røst bad passagererne om at kigge ud til højre, røsten instrue-
rede bagsædets passagerer om at tale om deres børn, børnebørn eller andre slægtninge,
passageren blev bedt om at fortælle om dennes politiske holdninger og at fortælle chauf-
føren om deres årsindkomst. Eller dirigerede chaufføren til at standse så passagererne
kunne bytte plads, bede en passager om at give chaufføren et kys på kinden etc. En del af
instruktionerne gik til samtlige taxier og andre gik til særligt udvalgte, men alle biler fik den
samme mængde instruktioner. Efter et stykke tid kom opfordringen via radioen om at pas-
sagererne skulle omstille den lokale radio, således at de selv kunne sende instruktioner til de
andre biler. Så fortsatte turene rundt i Roskilde med mere og mere udfordrende opfordrin-
ger mellem bilernes passagerer og chauffører. Tre kvarter efter de havde steget ind i taxibi-
lerne, slap chaufførerne pludselig passagerne ud på steder, som chaufføren havde valgt.

Fem år senere indtraf igen en variant af tomgangen i Roskilde taxi. Denne gang var det
besøgende på byens museum for samtidskunst, som blev lokket ind i taxibilerne. Radiokom-
munikationen fungerede på samme måde som den foregående tomgang med instruktioner
til og mellem bilernes passagerer. I dette tilfælde kørte bilerne dog ikke rundt hid og did i
byen, men fulgte et på forhånd angivet kredsløb. Først samlede de passagerer op på slots-
pladsen, hvor museet lå, rundede denne plads og kørte ad den trange passage mod Stæn-
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dertorvet, rundede dette torv, og tilbage til Slotspladsen. På den måde tegnede bilernes rute
et elegant uendelighedstegn. Samtidig med at anden trafik blev sat i tomgang, da pladserne
var vigtige trafikale knudepunkter. fodnote049

Chicago

I Chicagos fire kabel tv-kanaler opstod der tomgang ved at alle kanaler på samme tid
udsendte varianter af det samme tv-indslag. Et arrangement som varede en time. I byens
gader var otte tv-kameraer og seksten retningsbestemte mikrofoner placeret. Lyd- og billed-
signalerne blev så sendt til tv-kanalernes sendingsenheder, som på denne dag var samlet i
samme bygning. Hver gruppe bestod af fire personer, som udvalgte og mixede de fireogtyve
lyd- og billedoptagelser. Den person der havde det overordnede ansvar for alle udsendel-
serne var medborgeren, som tidligere havde hyldet Emma Gad med et mirakel på Amalien-
borg. Medhjælpere så til at der skete diverse aktiviteter på de steder kameraer og mikrofo-
ner var placeret. En af disse assistenter fik en gruppe personer til at udføre en
circumambulation iklædt en Mass-Dress. I en anden del af byen stod et kor og opførte
noget. Foran et kamera blev der delt tophuer, halstørklæder og vanter til folk på denne kul-
deslagne dag i den amerikanske millionby. Udsendelsen fremkaldte en række selvopfundne
initiativer blandt Chicagos medborgere, der ville gøre nydelsen af udsendelserne endnu
større. Tv-handlere pubejere og studenterklubber byggede tv-vægge til offentlig beskuelse,
privatpersoner fandt sammen og arrangerede tv-apparater så alle fire udsendelser kunne
ses fra samme sted. Folk zappede frenetisk på fjernbetjeningen eller sprang rundt for at
kunne se alle vinkler af indslaget. fodnote041
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Øresund

En gang i 1980-tallet indtraf en tomgang på
begge sider af Øresund. En tomgang som
manifesterede sig på flyvebåden mellem
København og Malmø, og en procession som
marcherede herfra til Malmø Kunsthal. Inden
var begivenheden blevet annonceret på plaka-
ter rundt om i København: at de som ville del-
tage i årets tomgang 29. august skulle møde op
på et bestemt tidspunkt den 13. august ved fly-
vebådsterminalen. For information om arrange-
mentet var der anvist et telefonnummer til en
helt ufrivillig og uforberedt tandlæge, som ikke
kunne give nogen oplysninger. Alle som købte
billet til den specifikke afgang med flyvebåden
fik samtidig en brystknap, som forkyndte at de
deltog i årets tomgang. Da båden havde lagt til
kaj i Malmø og folk passeret det barske svenske
toldpersonale, stod medborgeren klar og sam-
lede folk der skulle deltage i årets tomgang.
Når alle var samlet begyndte de til fods at
spadsere og endte ved Malmø Kunsthal. Her førtes de ind i et lille rum midt i udstillingsbyg-
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ningen. På rummets vægge hang plakater, de samme som havde lokket dem til at deltage i
manifestationen.

Køln

Byen Køln i Tyskland er ikke bare kendt for dens vidunderlige middelalderkatedral, men også
for deres parkeringshuse. I et på dette tidspunkt endnu ikke indviet parkeringhus blev der
på samme tidspunkt afviklet to tomgange. Det første bestod af en bil som forsynedes med
skateboard under hvert af de fire hjul. Bilen var desuden udrustet med to kompasser, et på
motorhjelmen og et ovenpå bagaerummet. Der var også skrevet forskellige gradtal på bilens
døre. Opstillingen betød at folk kunne snurre bilen rundt som et gigantisk kompas, hvor
bilens køreretning svarede til kompasnålen og kunne dermed angive en retning.

Den anden tomgang som opstod i Køln hørte sammen med helt andet hus i Tokyo, et hus
som var opført til at kunne udføre circumambulation omkring. En spiraltrappe slyngede sig
omkring huset som en processionsvej. I Køln udførtes cirkelbevægelsen i de indre kørebane-
spiraler som var bygget midt i parkeringshuset for at bilerne kunne køre op på de forskellige
etager. Hvis tilskuerne ville deltage i det urgamle ritual skulle de stille sig på en palle, og en
truck ville da løfte dem op og køre op i toppen af parkeringshuset, hvor den vendte om og
førte tilskuerne ned igen.

En tomgang som manifesterede sig i såvel i Statens Museum for Kunsts ledelse, kulturdepar-
dementet og den juridiske stab var overrækkelsen af Eckerbergmedaljen til advokat Lars
Kjeldsen.
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Berlin og en italiensk landsby

Først i en italiensk landsby og siden i Berlin indtraf tomgange ved at partitur og tilbehør blev
delt ud før en vandretur. Hjælpemidler som var tilpasset de lokale pladsers stedkarakter. En
af de udleverede dele var en specialsyet skuldertaske, som, når man bar den, fik ens finger
til at pege i den retning man gik i. Tasken var desuden udstyret med et kompas og en
skridttæller til beregning af retning og afstand. Inde i tasken var der forskellige andre rekvi-
sitter til turen: Et målebånd til at måle den præcise skridtlængde med, serum mod slange-
bid, kønsdifferentierede drikkevarer, sminke til damerne og hårdere ting til herrerne (kønstil-
pasningen var langt større i Italien end varianten i Berlin). Selv partituret var også
kønsspecifikt, manden i Italien skulle gå fire gange så langt som kvinderne, da sidstnævnte
forventedes at udføre vandringen i højhælede. På partiturerne var der skrevet lister med
retninger og hvor mange skridt man skulle gå i hver retning. Listerne var ikke tilpasset ste-
det på den måde, at de var beregnet til en bestemt rute, men var teoretisk opstillede såle-
des at hvis man udførte de korrekte bevægelser med skridtlængder og retninger, ville delta-
geren til sidst ankomme til et hemmeligt sted. Ved begge manifestationer lykkedes det
deltagere at gennemføre vandringen hele vejen. Ture som førte deltageren gennem haver,
private og offentlige bygninger, over biler, veje, mure og kanaler. Og som til sidst nåede
frem til turens klimaks, udgangspunktet.

Reykjavik

Samme år som tomgangen ved den etnologiske samling i København indtraf en lignende og
alligevel ganske anderledes tomgang på og omkring The Living Art Museum i Reykjavik. Her
blev der præsenteret materiale om Emma Gad miraklet på Amalienborg, en manifestation
hvor minus treogtyve personer deltog, samt initiativet til delingen af monarkiet. Forslaget
blev langt mere værdsat af islændingene, som led under det danske kongerige i 250 år, end
modtagelsen af forslaget havde opnået hos den tidligere kolonimagt, hvor befolkningen fort-
sat tror på sagnvæsener som konger, dronninger, prinser og prinsesser. Udstillingen på
Island opfordrede også folk her til at deltage på årets tomgang. Man havde derfor på muse-
ets gulv opmarkeret forskellige linjer som folk kunne følge, hvilket ledte dem gennem sale,
op og ned af trapper og trin, gennem det labyrintiske system som museumsbygningen
udgør. Hovedmomentet i den nordatlantiske tomgang var en korvandring fra museet over
en kirkegård og ind i en kirke, hvor en orgelkoncert blev opført. Koret som var centrum i
ceremonien var The Living Art Museums eget kor. Da processionen nåede frem til kirken
opførte medborgeren desuden en komposition. Et stykke som bestod i ekstremt langtrukne
toner, som fremkom ved at korlederen flyttede rundt på otteogfirs blyklodser hen over org-
lets tangenter.

Oslo

Under inter-media festivalen Margrethefjorden opstod der tre tomgange. Succesen betød, at
medborgeren blev inviteret til Oslo, hvor de ønskede et lignende inter-media arrangement.
Ved ankomst til den norske hovedstad viste der sig dog det problem, at der ikke var et bud-
get for projektet. Trods den modgang satte medborgeren gang i at arrangere et event inspi-
reret af en tomgang udført i Falmouth Cornwall 1974. En gruppe studenter fra Oslos kunsta-
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kademi kom til undsætning og sammen gjorde de reklame for arrangementet, som udlovede
frie drinks, fri sex og uhindret adgang til musik. I Falmout Cornwall havde medborgeren
reelt disse tre livsbekræftende ting at tilbyde deltagerne i byen. Men straks en deltager
nåede frem til det annoncerede sted var eventet flyttet til en ny plads. I Oslo eksisterede de
tre nydelser blot i form af forhåbninger. Det norske budget rakte ikke til at hyre cirkustelt,
orkester, fåreflokke, fødende, rullestole, helikoptere, faldskærmsudspringere og fly samt alt
det andet der indgik i Roskilde arrangementet, men man fandt dog midler til at annoncere
for eventet i Olsos aviser og til tryk af flyers. Men det som viste sig som den mest effektive
markedsføring for hændelsen var den mundtlige rygtespredning som akademistuderende
stod for. Den frie sex, drinks og musik skulle tilbydes i et lastbilbåret festlokale, som kørte
rundt i byen. Det gjaldt blot om at finde det mobile lokale på det rette tidspunkt. Noget som
lokkede hundredevis af kåde og livstørstende mennesker var at antaste hver en chauffør
som færderes gennem det centrale Oslo den annoncerede aften. Ifølge en af de involverede
studerende førte arrangementet til et udartet kunstsyn indenfor akademiets vægge, samt
udløste en enorm skandale hos Norges puritane befolkning. Den person i stadsforvaltningen
som oprindeligt havde inviteret medborgeren, måtte se sig om efter et nyt arbejde uden for
byens og landets grænser.

Årets Tomgang 2017

Yderligere en række tomgange har siden 1986 optrådt diverse steder på jordkloden. Til tider
den 29. august, oftere på andre datoer. Med henvisning til gældende antiterrorlovgivning
efter 11. september totusindoget er der strengt håndhævet forbud mod både mirakler og
tomgange på Amalienborg. Hvor og hvordan tomgange i dag indtræffer er ofte uklart. Kun
at de fortsætter med at eksistere.

På femogtredive årsdagen af miraklet, den 29. August 2017 udspillede der sig en tomgang,
ikke på Amalienborg, men dog på vandet præcist ved siden af slottet. Rundt om på kajen
sad tusindvis af tilskuere denne varme sommerdag. Ude på fjorden var der næsten hund-
rede både som deltog i tomgangsmanifestationen. Hvorvidt dronning Margrethe II af Dan-
mark var med ombord er uklart, men dronningen havde i al fald beordret jagtkaptajnen til at
føre Kongeskibet Dannebrog ind i dette farvand. Her udførte skibet en elegant tomgangsma-
nøvre, som en manifestation for det danske monarkis fortsatte liv gennem trondeling, for at
hædre etiketteforfatterinden Emma Gad og til ære for den danske politiskare. Og frem for
alt som en mindesceremoni for at hædre det usandsynlige mirakel på Amalienborg 29.
august 1982.
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Piccolina / Piccolini

Undgå ikke at blive bjergtaget af det anmassende vildledende.

I udkanten af skovhuggerlejren sidder Eric. Solen siver ned gennem løvet på birketræerne
og frembringer et bevægeligt mønster i hans ansigt. Han sidder musestille og iagttager en
skovhugger som står i lysningen og frembringer en imaginær skulptur med sin økse. Der er
intet i dette øjebliksbillede, der antyder at Eric tror at skovhuggeren har tabt forstanden.
Hun ser på ingen måde gal ud; det virker bare som om hun ser noget som ingen andre kan
få øje på. Hun bearbejder materialet med koncentration og præcision. Eric funderer derimod
på hvad det er skovhuggeren hugger frem. Efter nogle minutters betragten drager han kon-
klusionen: skulptur. En konklusion der fremkommer efter at alt andet er udelukket. Det
imaginære værks proportioner og detaljerigdommen passer til en skulptur.

Scenen er hentet fra Klaus von Klaus' roman Sammensætningen. Nogle sider længere
fremme i romanen forstår vi at det noget udpenslede formål bare er en detalje i et større
imaginært intermedia kompleks. En vældig konstruktion som skovhuggeren har skabt i
ledige stunder gennem årtier.
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Eric og skovhuggeren er begge fiktive personer i en roman, som desuden er imaginær, også
selvom teksten beskriver visse detaljerede signalementer og karaktertræk hos hovedperso-
nerne. Dertil kommer at romanen såvel som romanforfatteren er opdigtet.

Den trafik som opstod i forfatterens hjerne ved opfindelsen af denne form for fiktiv scene i
en roman, benævnes af den kognitive videnskab som "mental repræsentation". Det er ikke
en proces som opstår ud af ingenting. Ideer og indre billeder vokser frem ved at vi samler
og omarbejder den viden vi tidligere har hentet fra omverdenen.

Den mentale repræsentationsproces som opstod i forfatterens hjerne da denne opfandt
romanscenen, romanen og romanforfatteren, blev sat i gang, da han havde fået opgaven at
skrive en tekst om den imaginære skulptur Piccolina / Piccolini. Udgangspunktet for teksten
skulle være at skildre skulpturen gennem dens egenskab af naturfænomen. Ikke som et kul-
turelt fænomen, hvilket er den mest gængse måde at betragte en skulptur på. De eneste
som holder af denne form for fysiske egenskaber hos skulpturer er konservatorerne. Men
hidtil har ikke mange konservatorer taget en sådan opgave på sig og derfor findes der ikke
litteratur om emnet fra den vinkel.

Stående foran opgaven gik trafikken i forfatterens hjerne først på tomgang. Hvordan skulle
han beskrive noget som ikke eksisterede fysisk som et naturfænomen? Han stillede sit
spørgsmål på et socialt medie, men fik bare vittigheder tilbage og opmuntrende klap på
skulderen fra folk som behandlede rigtige opgaver i deres arbejde. Efter lang tids stirren på
en tekst som bare bestod af overskriften Piccolina / Piccolini og hans håbløse spørgsmål,
googlede forfatteren "imaginær skulptur", for at se om det kunne generere nogle ideer. Der
kom ikke meget op på søgningen og ingenting som førte ham mod naturfænomener, men
han fandt noget andet der fangede hans interesse. I Marie Hermanssons roman Hillesdalen,
fandtes en imaginær skulptur. En scene hvor en mand iagttager en anden mand, som ser ud
som han snitter en imaginær skulptur frem. Forfatteren havde ikke selv læst Hermansons
roman, men hørt dele af historien som radioføljeton, så romanens karakterer forekom ham
ikke helt ukendte.

Forfatteren kopierede Hermansons tekst og satte den ind i sit eget tekstdokument. Kunne
man bruge fiktion som en indgang til at beskrive en imaginær skulptur som et naturfæno-
men, tænkte han. En imaginær skulptur er jo selv en slags fiktion. Hvad sker der hvis man
lægger et yderligere lag af fiktion på? At opfinde romanen og forfatteren selv? Som sagt, så
gjort: forfatteren byttede kniven (?) ud med en økse og ændrede lidt på detaljerne i scenen.

Det var i denne grublen om fiktion og metafiktion, at forfatteren begyndte at se den imagi-
nære skulpturs naturvidenskabelige egenskaber. At de kunne findes i skabelsen af indre bil-
leder. I den elektrokemiske trafik som sker i hjernen og som kognitivt beskrives som mental
repræsentation.

Imaginære skulpturer er ikke, som forfatteren først troede, noget exceptionelt. Det er noget
vi skaber hele tiden, bevidst og ubevidst. Når vi dag- og nattedrømmer, når vi danner indre
billeder af hvordan noget vi er ved at konstruere ser ud, eller bare hvordan en fremtidig
begivenhed vil udspille sig. Billedet vi skaber findes så at sige i skabet, før vi åbner det.
Hvad vi skal have til aftensmad, hvilke ingredienser der behøves og hvordan vil vi tilberede
den; hvert måltid består af en en mængde imaginære former inden den bliver fysisk og
noget vi kan stoppe i maven. Alt menneskeskabt består af imaginære skitser, inden det
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antager en fysisk form. Selv du var imaginær inden du blev materialiseret og er det hver
gang nogen tænker på dig.

Præcist hvilken fysiologisk trafik i hjernen disse indre billeder er afhængige af, er så kom-
pleks et område, at ingen endnu har kortlagt det. Man har dog opnået en vis viden ved at
måle hjerneaktiviteter, der opstår ved skabelsen af forskellige typer mentale repræsentatio-
ner. Det, som ser ud til at være afgørende for, hvilke dele af hjernen vi bruger, er, hvilke
slags minder vi konstruerer, hvilke hukommelsesblokke der skal tilpasses, samt hvilke følel-
ser disse minder betyder for mentale byggeprocesser og de endelige mentale konstruktio-
ner.

Selv om Piccolina/ Piccolini er en imaginær skulptur, har den en materiel form i form af at
være en mental accelerator. Den består af et papirark med en masse måleenheder, mm,
cm, m, km, km2 og gr, nedskrevet i horisontale og vertikale retninger. Papirarket er trans-
portabelt, hvilket betyder at du kan tage arket med og fremmane skulpturen på et hvilket
som helst sted. På den måde adskiller Piccolina / Piccolini sig fra de fleste andre imaginære
skulpturer, som ofte er mere udmejslede både i farve, størrelse og form. Og de har desuden
en tendens til at være knyttet til specifikke steder. Piccolina / Piccolini er intermedial, hvilket
indebærer at den er genreoverskridende, ikke udelukker nogen materialer, former, tidsdi-
mensioner, begivenheder, sociale relationer, bindinger eller ting i almindelighed. Den kan
være blød og saftig som en fersken eller hård som en violinstreng, våd som en tåre, og rosa
og ynkelig som en reje fra Nordsøen.
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Universelt
Det universelle er det altomfattende. Det, som gælder i hele universet i al evighed. I al fald
er det hvad vi kan sige nu med den smule viden mennesket har om universet på nuværende
tidspunkt, uden at vi kan give en mere detaljeret forklaring på, hvordan den universelle tid
fungerer. Samt usikkerhedsfaktorer omkring vore målinger af universet. Det vi omtaler som
det universelle er således en relativ-evidensbaseret-universalisme, som vil blive revideret
med fremtidens nye kundskaber.

Indimellem anvendes begrebet universelt som en afgrænset betydning om livet på jorden,
det som gælder på globalt plan og ofte om mennesket selv. Om menneskeheden observeret
fra den hvide mands perspektiv. Den meste almindelige måde at anvende begrebet det uni-
verselle om kundskaber og sandhed på, er når man, som i denne tekst, ikke har gode argu-
menter for sine subjektive udsagn og man på denne måde overlader bevisførelsen af sine
ytringer til læseren, som ikke kan modbevise dette, da heller ikke læseren har universel
erfaring.

Men teoretisk set er det universelle vældig stabilt, det eneste vi kan være sikre på.

The Sunlawn

Træd ud/ind.
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Trods den kendsgerning, at mennesket har stor indsigt i, at jorden kredser om solen og ikke
omvendt, taler vi alligevel i vores oplyste tid om forholdet, som om det var omvendt. Vi
siger, at solen står op i øst og går ned i vest, at solen står midt på himlen, aldrig går ned om
sommeren for dem der befinder sig over polarcirklen. Eller at den knapt orker at kravle op
på himlen for os nordboere om vinteren. Og på denne måde opfører vores praktiske erfaring
af tingenes tilstand sig, i et perspektiv fast forankret til planeten Tellus' fodnote026 over-
flade. Stedet, hvor vi lever vores korte liv, hvor op er oppe og ned er nede.

The Sunlawn er en plade, som trænger op ad jordens overflade, hvorpå vi kan iagttage jor-
dens bevægelser i forhold til solen. Eller vi kommer i al fald til at kunne gøre det, den dag
anordningen står færdig. The Sunlawn er en græsbeklædt flade, som altid er rettet mod
solen. Under jordoverfladen befinder der sig et gigantisk underliggende højteknologisk
maskineri, som får platformen til at udføre denne bevægelse fireogtyve timer i døgnet, tre-
hundrede femogtres dage om året i al evighed.

Uanset om The Sunlawn bliver opført på den nordlige eller sydlige halvkugle, langt fra eller
tæt på ækvator; om det er vinter eller sommer, nat eller dag i dens omgivelser, så er The
Sunlawn stabil i forhold til solens position, medens jordkloden bevæger sig under pladen.
Jorden tager naturligvis The Sunlawn med sig på sin årsrejse omkring solen. Jordklodens
egen rotationsbevægelse får The Sunlawn til selv at blive udsat for solformørkelse et antal
timer i døgnet. For det er teoretisk set aldrig nat på pladens overflade, da den altid er vendt
mod solen. Der er tale om solformørkelse, fordi det er jordkloden, som lægger sig midt imel-
lem pladen og solen.

Hvis vi ligger, står eller sidder på The Sunlawn's ydre side, vil vi opleve det som om vi løsri-
ves fra den øvrige jordoverflade, selvom tyngdekraften fortsat virker på vores kroppe. Allige-
vel frigøres vi fra den menneskelige tilværelses medfødte perspektiv. Derfra vi skuer, og
vores oplevelse af at være i solsystemets centrum.

For at The Sunlawn skal have maksimal visuel effekt for dem som betragter den udefra, og
frem for alt de som befinder sig på pladen, bør den opføres ca. 45º latitud. Det vil sige på
den nordlige halvkugle, en breddegrad som strækker sig gennem Mongoliet, Kazakhstan,
Kaspiske hav og Sortehavet, det nordlige middelhavsområde og det nordlige USA. Tilsva-
rende på den sydlige halvkugle: New Zealand, Tasmanien, Prins Edward-øerne, syd om syd-
afrika, det sydlige Argentina og Chile. Hvis den opføres tættere på polerne vil det praktisk
være umuligt at bestige pladen, da den en stor del af døgnet vil vende så meget op eller
ned, at folk vil falde ned af pladen. Hvis The Sunlawn opføres tæt på ækvator vil dens bane
blive for simpel og ensartet gennem hele året. Og antagelig blive usynlig når solen står i
zenit, og antagelig ligge ganske fladt som det øvrige terræn og smelte sammen med omgi-
velsene når solen står i zenit.

The Sunlawns nærmeste omgivelser skal bestå af en græsplæne af samme slags som over-
fladen på selve pladen. At valget netop er græs skyldes, at hvert enkelt græsstrå da også vil
pege mod solen, hvilket betyder at græsset slipper for de store anstrengelser ved selv at
udføre sin daglige bevægelse. fodnote050
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Marianne – tre nye farver i trikoloren

Udfør i et uendeligt rum 3 nøje angivne bevægelser.
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1889 stod Eiffeltårnet færdigbygget i Paris; et bygningsværk som snart skulle blive et sym-
bol for det sene 1800-tals enorme tekniske fremskridt. Hundrede år senere blev der udbudt
en konkurrence om et nyt monumentalt ingeniørværk, der på lignende vis skulle afspejle,
hvad vor tid formår. Førsteprisen i konkurrencen tilfaldt et forslag om at placere tre nye
stjerner i form af satellitter på himmelhvælvet. De skulle oplyse nattehimmelen i trikolorens
tre farver: rød, blå og hvid.

I vinderforslaget var hele Marianne-projektet beskrevet i detaljer, lige fra spørgsmålet om,
hvilket rumfartøj, som skulle anvendes, til satellitternes konstruktion og materialer – alt
sammen ud fra den på dette tidspunkt afprøvede teknik og en realisérbar placering af satel-
litterne.

Planen var, at de tre satellitter, som udgør Marianne skulle placeres i Lagranges punkt L2,
som er et af fem såkaldte librationspunkter, Joseph Louis Lagrange beskrev i 1772. Punktet
L2 blev beregnet af den schweiziske matematiker Leonhard Euler syv år tidligere. Det er et
punkt, som befinder sig på en ret linje trukket mellem solens og jordklodens kernepunkter, i
en afstand fra jorden som er lige så lang i forhold til jordens diameter som afstanden mel-
lem solen og jorden i forhold til solens diameter. Det svarer omtrent til fire gange afstanden
til månen eller 1,5 millioner kilometer.

Satellitternes lyskraft skulle komme fra solen, hvis stråler de tre kunstige himmellegemer
ville reflektere i de tre forskellige farver. Men som den opmærksomme læser sikkert allerede
har undret sig over, burde jordkloden skygge for denne plads i rummet. Imidlertid betyder
forskellen mellem solens og jordklodens udstrækning, at jordskyggen ikke når ud til de tre
kunstige stjerner.

At Lagranges punkt er et librationspunkt betyder, at den samvirkende effekt af solens og
jordens gravitationskraft gør, at et legeme med begrænset masse kan opholde sig statisk
her. Det går ikke at konstruere en satellit helt uden vægt eller masse. De satellitter, som
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teamet omkring projektet tegnede, var derfor indrettet med en regulérbar udstrækning.
Denne mekanisme regulerer fotontrykket fra solens udstråling, som vekselvirker med satel-
littens neutrale partikler. Derved trykkes satellitterne væk fra solen og dermed afbalanceres
deres position i forhold til solens og jordens tiltrækningskraft. Denne afbalancering medfø-
rer, at satellitterne til stadighed vil være i en svag bevægelse, hvorved de bestandigt vil
skabe nye indbyrdes mønstre uden af den grund at forskydes længere ud i rummet eller at
drages nærmere mod jorden.

Man havde ikke i forslaget foretaget beregninger af, om Marianne ville få astrologisk indvirk-
ning på menneskelivet, men hvis det skulle være tilfældet, ville denne minimale bevægelse
sikre, at deres indflydelse på vores karaktertræk og liv altid ville være i forandring.

Satellitternes dimension og refleksionskraft er kalkuleret efter at de skal tilbagekaste lige så
meget lys fra solen som de nærmestliggende stjerner af lysstyrke to, dvs. stjerner der lyser
så kraftigt, at man kan se dem med det blotte øje selv i en storbys lys- og smogforurenede
nattehimmel. Placeringen af satellitterne på en ret linje fra solens midtpunkt via jordens
kerne betyder samtidig, at de bestandigt udpeger den position, hvor solen vil stå om præcis
et halvt år, betragtet fra det punkt, hvor du ser stjernerne.

Selv om franskmændene umiddelbart efter at Marianne vandt konkurrencen var langt
fremme med planer for at finansiere projektet og dermed få trikolorens farver til at lyse over
hele menneskeheden, blev det af forskellige grunde aldrig realiseret. Den 1. oktober 2001
blev pladsen L2 i øvrigt optaget af en anden satellit, WMAP, som måler den kosmiske bag-
grundsstråling. Marianne havde under alle omstændigheder den effekt, at der blev etableret
en fælles, international forståelse af, at ingen må udføre kunstværker i rummet, der er syn-
lige fra eller på anden måde indvirker på menneskenes liv på jorden. fodnote051
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Mail Art
Før internettet fandtes, havde postvæsenet et tilsvarende funktion. Med posten kunne man
sende diverse materialer hid og did, tværs over kloden. Verden var opdelt i forskellige geo-
grafiske zoner, hvor en generaldirektør havde ansvaret for at forvalte al ind- og udgående
post. Et af verdens mange postdistrikter kaldtes Danmark. I postdistriktet boede en mand
som påskønnede postvæsenet i en sådan grad, at han nærmest var besat af virksomheden.
Mandens daglige beskæftigelse var at skrive instruktioner, som han sendte ud med posten.
Disse instruktioner var ofte forbundne med postvæsenets virksomhed og denne virksomheds
globale rækkevidde. Han berettede i form af instruktioner om, hvad han foretog sig, sådan
at hans venner rundt om i verden kunne genopføre de samme ting eller i hvert fald følge
med i, hvad han gik og lavede (dette netværk af brevskrivere kaldes undertiden for Fluxus) .
Mange af vennerne havde samme interesse og skrev også instruktioner over ting de gjorde
og sendte til ham. Så han fik selv meget post og mængder af instruktioner.

En af de globale aktioner, som den postglade brev- og instruktionsskriver satte i gang,
bestod i at han sendte totusinde postkort ud til folk i alle hjørner af verden. På disse kort
opfordrede han folk til på et givet klokkeslæt at sætte sig ned og tænke på alle de andre,
som udførte den samme handling på samme tid og med den samme hensigt. På trods af at
aktionen var global og indbefattede folk fra alle mulige postdistrikter, religiøse, kulturelle og
økonomiske sammenhænge, havde den hverken til hensigt eller fik som resultat at mellem-
menneskelige barrierer blev nedbrudt; det eneste postkortene førte med sig, var at et antal
mennesker rundt om på kloden udførte kompositionen, på trods af at ingen anede, hvem de
øvrige deltagere var, eller hvor mange der indgik i aktionen.
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Nytårsdag 1971 modtog alle brevskriverens venner rundt om i verden et brev, hvori han
annoncerede, at han havde igangsat et projekt med den nye årskalender. Han skrev også,
at den variant af kalenderen, som anvendtes, var konstrueret på en måde, så hver af årets
365 dage var trykt på sit eget ark. Kalenderen var distribueret til 365 personer rundt om i
verden. Modtagerne var udvalgt efter deres geografiske placering, således at det altid ville
tage netop én dag at sende et brev til den nærmeste placerede person. Alle 365 deltageres
adresser var trykt på bagsiden af kalenderens datoblade, så personen var koblet til en
bestemt dato. De medvirkende blev bedt om at rive den dato ud, som var koblet til en given
person, og samme dag at sende datobladet til denne. Alle som blev informeret om kalender-
projektet blev samtidig oplyst om, at de selv var udelukkede fra projektet af alfabetiske,
geografiske eller postmæssige årsager.

I ét tilfælde sendte brevskriveren 24 postkort ud til lige så mange adresser. På hvert og ét
af kortene var der skrevet et tegn i form af et bogstav, nogle var dog blanke så de lignede
mellemrum. For at modtagerne kunne afkode meddelelsen, var de derfor tvunget til at
samle og lægge alle kortene sammen, finde den rette orden, som gav teksten mening. Den
tekst de da fik frem lød: the order is indifferent (rækkefølgen er ligegyldig).

Et stort antal af de instruktioner han sendte ud, indledes med en beklagelse sig over al den
post, vi alle modtager hver dag. Her anklager han ikke postvæsenet som sådan for situatio-
nen, men roser det derimod for dets evne til at levere post fra én adresse til en anden. Sam-
tidig propaganderede han for, at al post som har postvæsenet selv som afsender eller som
har mistet deres afsender og adressat, tilhører alle.

En af instruktionerne, som indledes på denne måde, er opdelt i to dele. Den første del er en
situationsanalyse af den postale tilstand; den anden del består i et handlingsprogram med
henblik på at håndtere situationen med al post. Denne del var udformet, så modtageren
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kunne klippe den ud og videresende den til alle, der benytter postvæsenet: brev, postkort,
pakke. På denne returforsendelse var der en spørgeformular, som man bad adressaten
besvare inden vedkommende tog del af forsendelsen.

Spørgeformularen indeholdt disse spørgsmål:

Et af de andre handlingsprogrammer han søsatte for at håndtere uønsket post bestod i, at
han begyndte at uddele postbokse. I disse postbokse tilbød han indehaveren at samle al
fejladresseret post, al returneret post og al øvrig uønsket post. Når postboksen var fuld,
kunne de levere den til ham; han lovede derefter at sende forsendelserne ud til nogle af de
fire tusinde adressater, han havde i sin adressebog.

Lettres Résurgente

Søg om tilladelse til det unødvendige umulige.

Engang omtrent midt i tidsregningen blev han indbudt af Museet for Samtidskunst i Roskilde
til at deltage i en udstilling om mail-art fænomenet. I den anledning kontaktede den flittige
brevskriver det danske postvæsens Generaldirektør for at høre om denne var interesseret i
et kunstnerisk samarbejde. Det var Generaldirektøren bestemt! Deres bidrag til udstillingen
fik titlen Lettres Résurgente, som på det internationale postsprog betyder genopståede
breve.

Det danske postvæsens signaturfarve har på dette tidspunkt i umindelige tider været rød;
en farve væsenet anvendte på både jakker, emblemer og postkasser, men af en eller anden
uforklarlig årsag ikke på dets køretøjer, der historisk har varieret i farve, men som på tids-
punktet for udstillingen i Roskilde var gule. En gul nuance som omtrent var identisk med den
murfarve Museet for Samtidskunsts bygning havde. Den kendsgerning fik de to herrer til at
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placere en af postvæsenets biler foran indgangen til museet. Dér lod de den stå under hele
udstillingen om mail-art.

I løbet af de måneder, udstillingen varede, kom der daglige leverancer fra postvæsenet med
forsvunden post. Og trods det faktum at brev-bærere er et stolt folkefærd, og at de arbejds-
omme postarbejdere lægger et stort detektivarbejde i at få alle forsendelser frem til den
rette adresse – selv i de tilfælde, hvor adressen er fejlagtig – bliver der altid en del post til-
bage, som det ikke lykkes at finde hverken afsender eller modtager til. Denne post går nor-
malt til forbrænding i posthusenes kældre, og varmede på denne måde postkontorerne og
sorteringshallerne op, men her blev den i stedet leveret til udstillingen fra postdistrikter i alle
afkroge af landet. Samtidig kunne udstillingens gæster skrive sig op for at få del i den over-
skydende post og få den leveret gratis til en valgfri adresse.

Da udstillingen var slut, satte de to arrangører sig i den gule postbil og kørte afsted med
resten af de fortabte breve.

Postcard in four colours

Forbliv på samme sted og bevæg dig på samme tid i alle retninger.
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Vi har alle beundret den opfindsomhed, der er blevet lagt i at skabe postkortmotiver. Her er
billeder af hunde, katte, ponyer, kirker, udendørs svømmebassiner, vandtårne, strande og
palmer og en række motiver med lummer humor. Kreativiteten på dette område er enorm.
På trods af de mange forskellige motiver har de alle det til fælles, at de er trykt i CMYK: en
trykteknik der betyder, at de fire farver – Cyan, Magenta, Yellow og Key-colour (sort) blan-
des subtraktivt md papirets hvide flade for at frembringe omtrent hele farveskalaen.

Postcard in four colours er også blevet trykt med denne teknik, men de fire farver vi ser på
kortet, stemmer ikke overens med ovenstående farver, men består derimod af rød, blå, gul,
grøn og sort – altså farver som ligger nærmere Munsells farvesystem, som nogle gange bru-
ges i USA. Motivet, som her afbildes på postkortets blanke forside, altså billedsiden, minder i
høj grad om et postkorts bagside, da motivfeltet er opdelt af en lodret sort linje midt på
postkortet, en linje, der adskiller teksten til venstre fra adressen på kortets højre side. På
denne højre side ser vi noget, der minder os om felter til at skrive modtagerens adresse i:
fire vandrette linjer: den øverste rød, under den en blå, så en gul, og nederst en grøn.

Brevet fra Moskva

1964 var et af den kolde krigs mest kølige år. Dette år begav brevskriveren og hans bror sig
ud på en lang rejse mod øst, til den anden side af jerntæppet. Her ville brevskriveren
uddanne sig og træffe ligesindede, der også skrev instruktioner som han selv. Rejsen slin-
grede gennem Polen, Tjekkoslovakiet og Ungarn og nåede til sidst til Sovjetunionens hoved-
stad Moskva.
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Vel ankommet til Warszawapagtens højborg tænkte han, at han ville glæde sin ven George
Maciunas i New York, som var en stor beundrer af det kommunistiske rige. Maciunas havde
nogle år tidligere lagt store planer om, at den sammenslutning, Fluxus, han selv var selvud-
nævnt leder for, og som også brevskriveren var medlem af, skulle optræde i Sovjetunionen:
at de skulle optræde i alle de byer, de passerede i tog under en lang rejse fra Leningrad i
vest til Vladivostok i øst.

Nu havde Maciunas selv svært ved at forlade New York på grund af sit dårlige helbred, og
brevskriveren tænkte derfor, at han ville blive glad for at høre, at hans værk alligevel blev
opført i det utopiske lykkerige. Så han fattede sin pen og skrev, at han havde fremført Maci-
unas stykke In Memoriam to Adriano Olivetti på Den røde plads ved at spise, drikke og uri-
nere foran et henført tusindtalligt publikum af kommunister. Med Fluxus-værket havde de
blødgjort hele den røde plads med urin. Brevskriveren påstod også, at pressen havde været
entusiastisk, og at de havde modtaget fine anmeldelser i Pravda og andre aviser. Til sidst
signerede brevskriveren brevet med de Fluxus-relaterede navne Tomas Schmit, Arthur
Køpcke, Emmett Williams og Eric Andersen.

George Maciunas blev modsat hensigten ikke glad. Han blev rasende. Skuffet over de fire
herrers aktiviteter sendte han en pressemeddelelse ud til alle østblokkens aviser og erklæ-
rede, at intet, de fire herrer havde gjort, havde noget med Fluxus at gøre. Desuden skrev
han til den sovjetiske leder Nikita Khrusjtjov og bad ham om at smide de fire i fængsel, med
begrundelsen at de både havde vanæret kunstbevægelsen og det store kommunistiske land.

Hvad Maciunas havde overset var, at brevet, han havde fået fra Moskva, var poststemplet
den 14.oktober 1964, samme dag Khrusjtjov blev styrtet fra den Sovjetiske trone.

Maciunas humør var dog ikke entydigt. Nogle måneder senere, efter at han havde forsøgt at
sende brevskriveren på straffearbejde til Sibirien, kom danskeren til New York og blev mod-
taget af Maciunas med åbne arme. Her lånte han sin lejlighed ud til brevskriveren nogle
måneder, indtil han fik et nyt anfald af vrede og igen udelukkede brevskriveren af Fluxus.
fodnote052

Brevskriveren fortsatte år efter år at sende mængder af breve ud i verden, men en dag fik
han nok og sendte en sidste postmeddelelse ud i verden: I regret having mailed the item
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