
Tekst af Christian Schmidt-Rasmussen, redigeret af Kollektiv Udstilling  Oktober 2016 

Jeg ved ikke om en udstilling kan have følelser. Jeg ved ikke om jeg selv har nogle følelser faktisk og jeg kan 

da slet ikke snakke for dig. Jeg ved faktisk ikke hvad følelser er når det kommer til stykket. Så når jeg 

kommer med den påstand at udstillingens følelser var sårede er jeg på gyngende grund Men hvis man ser 

lidt nøgternt på det, så var betingelser for at blive såret tilstede. Jeg mener, man lukker ikke en udstilling en 

time for tidligt. Det gør man bare ikke. Udstillinger bliver ikke særlig gamle. De er som de der døgnfluer: 

man er larve i 16 år og flue i et par timer. Og hvis man fucking heldig får man befrugtet et eller andet som 

så kan være larve i 16 år. Og så videre. Men udstillinger lukker man ikke for tidligt, det er en slags mord. Og 

så alligevel ikke, de er jo heller ikke levende i den forstand. Deres tilstand er en slags passiv væren som helt 

afhænger af os, de rigtigt levende. Som er åbenbart er arrogante nok til at lukke dem for tidligt når vi har 

tømmermænd. Men, levende eller ej, så har de en umådelig kapacitet for bitterhed, og bitterhed er et 

grundstof indenfor følelser. 

Denne specifikke udstilling vi snakker om, og som jeg nok skal lade være med at navngive af pietetshensyn, 

vi skulle jo ikke krænke den mere end allerhøjst nødvendigt, blev en dunkel novemberlørdag lukket en time 

for tidligt. I hørte ikke dens fortvivlede skrig. Det eneste i bemærkede, var jeres egen frustration over det 

uhyre ringe antal besøgende. I var opslugt af ungdommelig arrogance og alvidenhed. I var både verdens 

mestre, konger i egen ret, og det usleste af det usle. Tilstande som man i øvrigt ikke altid kan skelne 

afgørende imellem. Men i hørte ikke udstillingens dødsskrig. I hørte ikke hvordan den blev suget ud i ikke-

eksistensen. I hørte ikke hvordan dens potente og fertile krop med ét forsvandt og kun skriget blev tilbage. 

Det limbo som svigtede udstillinger er opslemmet i er det samme limbo som for udøbte døde børn. Eller 

måske er det helvedet for selvmordere og skattesyndere som det er nedkastet i og som altså også er 

helvedet for ikke-anmeldte og svigtede udstillinger. Det er befolket med rygvendte djælve der har en fest 

uden de svigtede og ignorerede. De har en munter og intim fest, fuld af menneskelig varme og nærhed. 

Djævlene hader ingen, de er ikke onde, de ser bare kun sig selv og deres venner. De svigtedes sjæle fryser 

til is ved synet af al denne varme munterhed som de evigt er nægtet. Og det er jer der bærer skylden, og i 

skal da nok gøre de svigtede selskab når i når til jeres egen død. Men det ved i ikke, ikke før her nu, hvor jeg 

fortæller jer det. Og det i heller ikke ved, er at den hjemsøger jer nu. Alt dårligt der sker for jer nu, kommer 

fra jeres svigt.  

I vil for evigt have dens skrig rungende i jeres….. hvad skal man kalde det? Det er måske det der er jeres 

opgave. Hvad er det den fordømte udstillings skrig runger i? Hvilken form har det? Hvilken tekstur? Har det 

overhovedet en tekstur og en form og en tyngde og en lokalitet? Men hvis i vil befries fra jeres skæbne må i 

søge dette skrigets sted eller ikke-sted. I må formilde dem der skal formildes gennem at fremstille det sted 

eller ikke-sted, den entitet eller ikke-entitet, der hvori eller hvorfra skriget fra den døde udstilling runger.  

 


