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Mere end et billigt bogstavrim
En sommerdag engang midt i halvfemserne tog jeg midt kamera og gik på vandring i min by Århus. I lang
tid havde jeg haft lyst til at tage billeder af nogle bestemte gavle, mure og facader, som havde fanget min
opmærksom med deres malerier og gamle reklamer, hvoraf mange af dem var ved at være temmelige
svære at få øje på.
Det blev til en hel del billeder og en collage i glas og ramme, som den dag i dag hænger hjemme i mit
køkken.
Siden er der kommet mange andre billeder til, men lysten til at fotografere tidens tand og de kulturnostalgiske elementer i arkitekturen har aldrig forladt mig. Repertoiret er bare blevet større. Fra at fokusere primært
på gamle gavlreklamer har jeg fundet motiver i bygningsværker, der langt tydeligere har set bedre dage
men samtidig aldrig har fremvist stærkere farver og større skønhed. Forfaldet er med andre ord blevet et af
mine yndlingsmotiver.
Et andet yndet motiv er skriftens sprog. Deraf kommer også min fascination af reklamerne. Ord og billeder
skaber sammen meget stærke udtryk, og med tilpas afstand kan konteksten udvide sig i nærmest grænseløs
grad med uendelige associationer som følge. Sproget i sig selv opleves både som stumme tegn, meningsbetydning og grafisk udsmykning. Udfordringen er nogen gange at komplicere den umiddelbare betydning,
andre gange at simplificere eller dechifrere den utilgængelige betydning.
I bogen reflekterer jeg over hvert enkelt billede. Ikke for at analysere og nå frem til én bestemt betydning.
Men for at genkalde og bevare den stemning jeg oplevede og for at fuldføre de vage, sproglige tanker,
jeg gjorde mig i mødet med de udvalgte motiver.
Jeg gør brug af en fri tegnsætning, hvilket især er gået ud over kommaerne, som der er ganske få af.
Ønsket har været at nærme mig en form for ’tankesprog’ eller en sproglig bevidsthedsstrøm om man vil.
Læseren skal altså selv finde en naturlig rytme, som ordene skrider frem.
Bogen hedder, ligesom udstillingen bag, Forfald og forført, og det lyder måske som et billigt bogstavrim.
Men når man vælger et motiv ud blandt tusinde mulige, så handler det om, at man bliver forført af netop
det ene. Samtidig er det ikke kun fotografen, der bliver forført; også motivet bliver forført af kameraet, der
’fanger det ind’, fastholder det og tager billedet. Og forfaldet? Det skulle gerne gi´ sig selv.

Trine Vendelboe Juul, marts 2004

Den grønne spand
Her er der paradoksalt nok tale om så meget forfald at de rådnende mure er begyndt at blomstre. Det
uundgåelige spørgsmål dukker derfor straks op…bor der nogen bag disse rådnende mure? Og hvis der gør
ser de så det samme i det altfortærende forfald? Ser de den blåsorte mug som mørke skønhedspletter på en
solbrændt mur og ser de de hvidgrå plamager som pigmentfattige områder på selvsamme mur? Betragter
de de sammenfaldne og porøse døre som metervarestore antikviteter og er det derfor de har sat hængelås
på? Og den voksende mur frodig og nærmest gravid af sig selv…går de kærligt hen til den og klapper den
på puklen? Og for ikke at glemme at vande den stiller de så den grønne spand på det støvede fortov lige
under den lyksalige tilvækst?
Der vil aldrig komme noget svar på disse spørgsmål; billedets mening er lige så mangfoldig som de øjne
der ser det men der er dog én mening der gælder uanset alle de andre. Det er den tredje mening; den som
den fotoforelskede Roland Barthes fandt i det han kaldte for billedets punktum. Ikke alle billeder indeholder
et punktum men i det her billede er den grønne spand et endda særdeles kraftfuldt punktum - det element i
billedet der oftest uden de store armbevægelser synes at suge al opmærksomhed og betydning til sig. Ikke
fordi punktummet er det centrale i billedet men netop fordi det på en måde er malplaceret slet ikke burde
have været med eller i det mindste ikke burde have været lagt mærke til. Derfor virker det som en punktering af billedet…som fedtpletten på den spejlblanke rude som en streg i regningen eller en rids i lakken
men resultatet er imidlertid ikke negativt men en tilførelse af merbetydning. Ofte er punktummet et konkret
minus som en mangel eller et hul hvori blikket lader sig forstyrre fange og opsluge på bekostning af de andre betydninger i billedet fx en flækket tand en hullet sko eller en manglende knap i en kridhvid nystrøget
skjorte. Men her er punktummet et stort og grønt plus i form af en spand og det er på ingen måde usynligt
selv for det mest overfladiske blik hvilket kunne være et argument i sig selv for netop ikke at kalde det et
punktum i Roland Barthes’ forstand. Argumentet taber dog tyngde i forhold til det faktum at blikket uundgåeligt strander ved spanden der er så tilpas betydningsløs og uvedkommende at man har lyst til at sparke
den kærligt men af helvede til ud af billedet.

Som i Peters sang
Lille Peter edderkop kravlede op af muren
så kom regnen og skyllede Peter ned
så kom solen og tørrede Peters krop
Lille Peter edderkop kravlede atter op.
Egentlig er det til at kaste op over at forestille sig nogen kravle op af denne slimede mur og slet ikke det
mest kendte dyr fra den elskede børnene synger. Edderkoppen Peter er også kun med fordi han ligesom
muren har fået så rigeligt af både regn og sol – uden dog som muren at blive muggen af det. I snart et
halvt århundrede har han kravlet op af en eller anden anonym mur og været lykkelig af den grund uanset
om det har regnet eller solen har skinnet. Men hvordan ser den lille edderkops mur så egentlig ud? Hvordan kan man reelt vide at den ikke til forveksling ligner den her mur og at den eneste grund til at Peter
orker at blive ved med atter at kravle op når regnen sender ham nedad er at han søger ly på halvvejen
under de røde tegl der er lige præcis brede nok til at beskytte hans lille lodne krop?
Pointen er at det ikke er uden betydning hvilken mur man skal bestige for at komme til tops. Muren kan
være indbydende eller den kan være frastødende den kan stå mål med ens evner eller den kan vise sig
at være uoverkommelig. Den kan være et bjerg og man kan være Sisyfos.
Moralen i sangen om den lille edderkops vandring på muren er mindre nuanceret og lige så overskuelig
som forskellen på sol og regn.
Med- og modgang Peter tog lige fra han faldt
gør du det samme så kan du klare alt.
Det er hvad du vil erfare gang på gang
bare kravle op igen som i Peters sang.

Kjær og Richters engel
Glorien mangler men håndens bevægelse viser at den er der alligevel eller i det mindste skulle ha´ været
der og den ikke-kropslige form der breder sig fra den hævede buttede kvindearm og ned til låret et sted
kan næsten kun være en vinge. Hvor længe hun har stået der er ikke til at sige men noget tyder på at hun
er ved at forsvinde. Eroderingen æder hendes univers op fra neden og har allerede sat sine spor i hendes
krop (den engel kommer aldrig til at flyve igen) men hendes løftede arm virker alligevel som en garanti mod
den totale udslettelse som en hellig kraft der beskytter hendes tilstedeværelse uanset hvad der sker. Eroderingen er selvfølgelig også sat i stå bremset i samme sekund som lukkeren åbnede sig op og lod lyset falde
ind på filmen. Og tanken opstår at det er fremkaldelsesprocessen der i virkeligheden har spillet englen et
puds at det er emulsionen der angriber hende måske i et klodset forsøg på at få hende til at stå endnu tydeligere frem brede sine vinger ud og flyve ud af mørkekammeret. Men det kan komme ud på ét – erodering
eller emulsion forsvinding eller fremkomst.
Noget af englen er der og det er mere end nok.

En dør på klem
Det ligner en fængselsdør men fængselsdøre er sjældent grønne og de står heller ikke på klem.
Døren, bygningen og den vakkelvorne stol tilhører et nonnekloster - der befinder sig højt oppe midt inde i
det mallorcanske landskab - og for nogle er det måske alligevel næsten det samme som en fængselsdør.
Der er mørkt bag døren og hvor indbydende den flaskegrønne farve end ser ud så har man ikke lyst til at
tage de få skridt der er mellem den solbeskinnede verden udenfor og verden indenfor. Verden udenfor er i
forfald og det er ikke til at vide hvilken dødlignende tilstand der venter en på den anden side. Forbindelsen
mellem dørens dunkle åbning og den tomme stol giver dog måske en anelse om hvad der venter en hvis
man vover forsøget. Den person der har ladet døren stå på klem har måske for kun et øjeblik siden befundet sig på stolen og står nu åndeløs inde i mørket og venter bag døren. Det er i hvert fald sandsynligt at
det er det indtryk som beskueren får. En mulighed er også at den fraværende person endnu ikke har været
tilstede men netop er på vej fra det mørke indre og ud i det oplyste. En tredje og mere symbolsk betydning
kan være at stolen er en konkret invitation til beskueren om at skubbe døren helt op og træde indenfor.
Men mens blikket pendulerer fra døren til stolen og tilbage igen stivner kroppens bevægelse i undren og
ubeslutsomhed og døren vil aldrig blive lukket helt i eller åbnet helt op men vil forblive på klem og stolen vil
fastholde sin skæve eksistens uden at falde sammen under en persons alt for fysiske vægt.

VILLE DE SEILLONS
Titlen på en fortælling om skrald; ’VILLE DE SEILLONS – skraldespandens liv og levned gennem 200 år’.
Om et liv i skyggen gemt væk gemt af vejen i mørket ude af syne underlagt en eksistens som ingen vil vide
af som ingen vil hverken se lugte eller røre ved. Det kan også bare være hvad det er.
En bys skrald. Måske endda en bys stolthed over sit skrald pænt opbevaret i og forseglet bag en næsten
kongeblå container endda med hjul der giver den en snert af selvkørende selvstændighed.
Eller bruger byen bare skraldespanden til at reklamere for sig selv? Den store hvide versale skrift der uden
kontekst danner ordene VILLE DE SEILLONS. Intet andet. Man kan i realiteten ikke vide om der overhovedet
er skrald under det tunge plasticlåg. Måske er det byen der er dernede måske et stort tomt ekko af det
hvide navn.
VILLE DE SEILLONS er slet ikke en fortælling om skrald; det er en ophobning af byens historie der ligger
gemt under låget. En historie der er lige så gammel som muren og døren bag ved. Gemt væk fra den tid
som skraldespanden repræsenterer - en tid der byder på en moderne plasticindustri som står i stor kontrast
til baggrundens middelalderlige sten. Her er det hele – evigheden tidens gang og den ubarmhjertige
forandring. Er det den forfængelige forgængelighed der er lukket inde i containeren opbevaret som døden
i et syltetøjsglas? Endda et lig et rent og skært korporligt lig?
På afstand kunne det godt minde om en af de byvejvisere der på et kort viser dig hvor du er lige nu her på
kortet og her i byen. ”Du befinder dig her – i byen Seillons. Du farer ikke vild hvis bare du bliver stående
her foran VILLE DE SEILLONS”. Men den viser intet udover sit eget navn. Den refererer til intet udover den
blå container. Der kunne lige så godt have stået Nørre Snede på den. VILLE DE SEILLONS hvad betyder
det? Giver det nogen som helst mening? VILLE DE SEILLONS VILLE DE SEILLONS…jo mere man smager
på ordene jo mindre betyder de. Men det gør ingen forskel. Det står der ordene står der med store hvide
bogstaver på en blå baggrund. Det er ord uden tvivl grafiske udtryk hentet fra et kendt sprogligt system.
Sat sammen i en bestemt og samtidig vilkårlig rækkefølge malet på hård plastic i verseform VILLE / DE /
SEILLONS. Måske er det et digt et simpelt lyddigt...tavst. Tavs som den død der gemmer sig inde bag ved.
Tavs som kameraøjet der ser.

Père Lachaise
Jim Morrison Edith Piaf Oscar Wilde Chopin. Fandt ikke en eneste af dem. Fór vild på de kendtes kirkegård og fortabte mig i ubetydelige menneskers gravstene. Ubetydelige i betydningen ukendte. Men sikkert
også ubetydelige i betydningen mindreværdige. I hvert fald havde de eller deres efterladte ikke råd til en
gravsten til dem hver. Kun en firkant på størrelse med en konvolut kunne det blive til. Side om side med en
masse andre ukendte, også for dem selv, på en stor rå sten med rusten jern til at stive grænserne af. Lige så
tæt forbundne som i jorden og lige så langt fra hinanden som i live.
Men hvem var de mon? Tjenestefolk for det finere franske borgerskab…vagabonder fra Pont Neuf fundet
druknede i Seinen eller måske respektable folk uden formue?
Hvem var de i live hvem er de i døden hvem er de nu? Udover navne ridset i sten… utydelige betydningsløse bogstaver uden fortid. Kun denne skrift og denne sten der ikke engang ser ud til at vare evigt. Heller
ikke her.

CASA HERNANDEZ
Hernandez hus – måske et privat hjem måske et pensionat. Men nedenunder står der pintura decoration automoviles. Altså en forretning der sælger så forskellige ting som billeder biler og dekorationer. Men det er næppe her
man kan købe denne mærkelige treenighed af ting. Det er næppe i denne fordums lyserøde bygning hvor halvt
åbne vinduer og højst hjemlige gardiner vidner om privat beboelse. Det må være et andet sted i en anden bygning
måske i en helt anden ende af byen. Den uldne fornemmelse opstår at stedet slet ikke findes. CASA HERNANDEZ
eksisterer ikke – kun på muren der engang var lysende pink men nu er falmet af mange års sol og perforeret af
mystiske huller der fører tankerne hen på en gangsterfilm med hurtigt kørende biler og nedrullede vinduer hvorfra
kuglerne pisker afsted mod deres endnu levende mål.
Reklamen synes at afprivatisere huset. Som en form for personudslettelse eller umenneskeliggørelse fordi reklamen
fylder bevidstheden med billeder biler og dekorationer i stedet for med mennesker. Samtidig tilføjer reklamen huset
en form for intimitet en slags fortryllende romantik som af og til opstår mellem mennesker og gamle patinerede ting.
Men hvor bliver de mennesker af der bor inde bag muren de åbne vinduer og de hjemlige gardiner? Forgæves
venter man på at de skal kigge ud og skabe lidt kontrast til reklamen. Er de mon lige så falmede forfaldne og skindøde som resten af huset? Måske er de allerede døde eller også har de aldrig eksisteret…hele huset kan være et
setup - blot en facade med en reklame der reklamerer for noget der ikke findes…der reklamerer for sig selv. Som en
gammel teaterkulisse der aldrig er blevet brugt for der har aldrig været noget skuespil der passede til. Vinduespartierne skulle skabe en illusion af liv men bag dem er der bare tomhed og dyb mørke. Og ingen vil rive denne tomme
bygning dette kulissehus ned for dets ikke-funktion er netop blevet dets ret til at være der.
Det har aldrig spillet nogen rolle og det er dets lod i livet. Det står der bare som det altid har gjort og der er ingen
der sætter spørgsmålstegn ved det. Ligesom der heller ikke er nogen der kunne forestille sig at et menneske nogensinde ville vise sig bag enten gardinet eller de halvt åbne vinduer.
Men der er endnu en brik i puslespillet før billedet falder på plads. Noget urovækkende der vender hele billedet
på hovedet igen. Det er den brune tillukkede skodde i højre hjørne. Hvorfor er den lukket? Hvad skjuler den hvilken
vigtig information holder den tilbage? Sandsynligvis er der ikke noget vindue bag blot plettet mur eller et åbent gabende hul ind i intetheden. Alligevel er der noget der tyder på at det i virkeligheden er der bag den brune skodde
at menneskene gemmer sig. At der bag skodden er en hemmelig gang der fører ind i huset ind i et helt andet rum i
dets midte og der i midten er der liv og glade dage.

ICE-CREAM i ørkenen
Billedet på den amerikanske drøm; selv ud af ingenting kan træerne vokse ind i himlen.
Men naturen er blevet erstattet med kulturen denne selvgenererende selvhævdende og selvopfyldte masse
der sender sine hallucinerende budskaber ud i atmosfæren hvor der måske måske ikke er en modtager.
Men hvem der kommer forbi vil ikke stoppe op ved dette mastodontiske lysende alter der er som skabt til
det åbne ubeboede landskab og den dramafyldte himmel? Ikke så meget for at spise som for at dvæle ved
stemningen. Nogle vil måske nøjes med at køre langsomt forbi mens de i bakspejlet tillusker sig det sidste
glimt af den store lysende skulptur hvis budskaber giver lige så lidt mening som solen der er på vej ned.
Hvem tænker for alvor over at her kan man købe brød handle ind i supermarkedet få sig en lækker kylling
og som prikken over i’et slutte af med en (muligvis hjemmelavet) is? Hvem ser andet end et kæmpe skilt med
lys og farver der kunne narre selv den største naturromantiker til at tro at himlen bagved har lånt sine farver
derfra.
Tourist Stuff er muligvis en selvstændig varekategori foruden de spiselige men ved første øjekast virker det
som en klassificering af alt det øvrige der uden tvivl skal opfattes som en kvalitetsstempling men som er med
til at give budskaberne deres karakter af fiktion og meningsløshed. Der kunne lige så godt ha´ stået julemandspakker og ingen ville ha´ sat spørgsmålstegn ved de ikke-eksisterende forretninger. Skiltet i sig selv
ville ha´ været nok som det perfekte og fuldendte billede - hvis ikke det havde været for det overflødige E
i DEELICIOUS.

Kvinden og Ruinen
En kvinde har taget opstilling foran ruinen. Det der engang var et kendt men ligegyldigt strøg af små butikker kan nu endelig her efter nedrivningen vise sin sjæl og karakter frem.
I lang tid får bygningen lov til at stille sin rå og farverige nøgenhed til skue. Men kulturen hylder ikke den
slags nøgenheder og snart vil den knuses helt så nye fuldendte former kan komme til.
Kvinden står der som om hun hører med til billedet som om hun er en del af det tilbageværende bygningsværk. Gemt væk inde i murene og nu kommet frem som et vinterspøgelse med rød hue. Og som et spøgelse
er hun væk lige så hurtigt som hun dukker op. Hun viser sig kun et splitsekund som det menneske af kød og
blod hun er…et forbipasserende nærvær der kun eksisterer midlertidigt overgået af de smuldrende mure.
Uden kvinden ville tiden være gået i stå. Bygningen ville have været uden fortid uden nutid og uden fremtid. Ruinen ville have været død - fikseret i sin egen stilstand. Med kvindes tilstedeværelse er den i stedet
blevet levende. Så levende som det levende kan være på sikker kurs mod eksistensens endelige ophør.
Der er ingen tvivl om at tiden også en dag vil overleve disse standhaftige mure udviske de overdådige farveplamager og smadre de udsigtsløse vinduer. Den dag vil snart komme hvor nattens lys kun har sin egen
sorte baggrund at vise frem og hvor de langsomt trukne streger fra bilernes lygter endelig kan komme til at
stå alene.

THAT BEAT
Jack Kerouac og en hel generations insisterende mantra. Gennem Amerika drukturene og hashtågerne.
En puls i kroppen i bilens hæsblæsende bevægelse tværs over kontinentet i ordenes og den vilde elskovs
rytme i musikken.
Ga da gong, Ga da gong!
Ikke bare et beat - men that beat. Denne helt særlig puls lige på slaget eller snarere mellem slagene som et
kvantespring af flydende energi der ikke varer længere end det ta´r for de løftede trommestikker at lande
på det udspændte skind endnu engang.
Det gælder om at være med dér på dette beat der straks føder et nyt i en uendelighed af drivkraft frem mod
ingenting. Udover det ultimative nu det bevidsthedsudvidende øjeblik
Og sådan er det også med dette THAT BEAT der ikke er skrevet med en pensels bløde strøg eller en spraydåses luftige støv men er udskåret i træ og banket fast til muren med søm; også dette beat peger ikke frem
mod noget. Beatet er til gengæld hér og ikke dér og hér består af otte falmede bogstaver der er lige så
konkret virkelige som beatet som begreb er det og det nytter ikke noget at begynde at lede andre steder
efter beatet. Referencen er død på selvopfyldende vis og musikken rytmen og strømmen af bevægelser må
man finde andre steder end her hvor lyden er stum og tiden står mærkeligt stille - som et hjerte der er holdt
op med at slå.

In bequiest of: Sammy Penn
Sammy Penn - en man måske burde kende. Hvis man var en rigtig New Orleans rotte og ikke bare på 5
ugers gennemrejse over kontinentet. Sikkert en trommeslager blandt de store; en lille tynd senet sort mand
med arme så lette som ingenting. Sort og blodets blå farve der tydeligt træder igennem. Død i en tidlig
alder efter endnu en koncert i et tætpakket og røgfyldt lokale med temperaturen tæt på hundrede og en
luftfugtighed på mindst 80.
En lille mand med et lille hjerte der ikke kunne følge med de vilde jungletrommer mere.
Muligvis døde han gammel og mæt af dage - og musik; en levende legende der beskedent indtog sin plads
bagest på scenen. Uden for rækkevidde og måske også synsfelt skjult bag bassisten trompetisten og den
virtuose pianist.
Men der var ingen tvivl om at musikkens puls kom fra ham. Med foden på pedalen og stikkerne i hænderne
var han konge af beatet og cool som kun en virkelig cool førte han hver aften beatet ud på den vildeste
rejse uden at fortrække en mine. Alvorlig og stram i betrækket som det trommeskind der efter hans død hylder hans navn på et jazzmuseum i New Orleans.
Play it again Sam(my).

Return to sender
Et overflødighedshorn – i mere end en forstand. Og kan man næsten høre det trutte. Boede man i bygningen kunne man stikke sin hånd ud af vinduet og røre ved de hvide tangenter. Eller klappe pianisten venligt
på hovedet.
Billedet er taget midt i en jazztid i San Francisco en varm festivaldag i august. Det er altså ikke Manhattans
notoriske Broadway der vises vej til. Hvorfor også hænge sig i fiktive fortællingers index og detajler når det
her er ’real music on a real wall’. Columbusskiltet er derimod ikke helt uvedkommende. Den opdagelsesrejsende der drog mod øst men endte i vest (meget apropos er der i bygningens nr. 606 tilsyneladende en
kinesisk forretning). At gå på opdagelse er også musikkens gebet. Sanserne udvider sig horisonten breder
sig usikkerheden melder sig erobringen sætter ind.
Ind i musikken som danske Peter Bastian skriver om. Her er musikken gået på opdagelse i muren…har erobret den og gjort sig til ét med dens skæbne; at fortone sig mere og mere i takt med tidens fremadskriden
så sikkert som lyset skifter til grønt og plakaterne for 100-årsdagen på det som vi ikke helt kan se hvad er
snart bliver taget ned igen.
Og dog selv om musikken på muren for længst har fortonet sig i tavs intethed er den ikke rigtig død.
Musik lever for evigt og således også på muren - Happy days are here to stay! Om end der unægteligt
er lidt blues over farverne noget museumsagtigt arkivarisk over stemningen. Men det røde slips trafiklyset
og de røde kinesiske tegn danner en livsbekræftende trekant…og er det ikke Elvis der står og gemmer sig
bag lygtepælen i sit hvide comebackdress? Er det ikke kongen der er placeret som et beskedent emblem på
muren et gratis frimærke på en smuk pakke uden specifik modtager og hvem ved måske spiller jazztrioen
Return to sender.

Smilets by
Et kontroversielt emne men en anelse kedeligt stillet spørgsmål fordi det er så retorisk. Hvem kunne forestille
sig et ’Atomkraft - Ja tak’? Måske kunne man det dengang i 70’erne hvor spørgsmålet havde politisk betydning og flower power generationen lod tæer være tæer og blomster blomster og fik de fodformede på for
at marchere i protest i gaderne mod bl.a. de moderne energiformer. Nu er det politiske budskab for længst
blevet dømt til et liv på skyggesiden (efter at have sejret af helvede til som man siger) mens den røde smilende sol og den gule cirkel har opnået nærmest kultstatus.
Det er lidt ligesom med cirkelkaffen og Sikker Hansens cirkelpige; designet har overlevet sig selv og udtømt
sin oprindelige betydning for at blive til et rent og skært ikon - på sig selv. En af grundene til at billedet
her har fået lov til at blive på muren så længe at det nu ville være utænkeligt nogensinde at male den over
har måske noget at gøre med den smilende røde sol der minder alle os i byen om at man kalder vores by
for smilets by. Og hvad er der så at smile over? Billedet på muren der også minder os om at noget varer
ved…at ikke alt forgår på et øjeblik.
I dag er facaden hvid men solen cirklen det retoriske spørgsmål smilet og det forventede svar og byen er
her endnu.
I hvert fald sidst nogen kiggede efter.

Revolution
Frankrig har haft sin…Rusland og Kina har haft deres…andre lande har haft deres uafhængighedskrige.
Enhver pubertet er sin egen revolution enhver kærlighedshistorie revolutionerer verden. Kort sagt i hver en
afkrog af verden findes revolutionen – eller ordret ” I ethvert kvarter revolution”. Og revolutionen forstået
som (ny)skabelse bygger på destruktion og nedrivning af det bestående.
Her kastes det energiske budskab i øjnene sammen med murbrokker og tomme tønder. Med andre ord går
skabelsen og forfaldet her hånd i hånd og tilfører påstanden om revolutionens præmisser en konkret fysisk
karakter.
Nu er ordene imidlertid ikke opstået hverken af eller på den lille ruin der muligvis stammer fra en helt
anden fysisk lokalitet end den mur ordene er skrevet på. Om end sammenhængen ligger lige for er den
altså ironisk. Og mindre ironisk bliver den ikke når både ruinen muren og ordene er Cubas - en af verdens
sidste kommunistiske platforme der i langt højere grad er en forfalden ruin end det er en frugtbar levende
revolution. Sammenhængen mellem de slagkraftige ord og ødelæggelsen forneden bliver alligevel temmelig
nærliggende når revolution ikke længere betyder det samme som skabelse men i stedet bliver det samme
som destruktion. Alt hvad man ved om Cuba i dag synes at være kogt ned til de to sandheder; at det er et
kommunistisk land der ledes af et gammelt diktatorisk fjols og at det ufattelige forfald som møder en overalt
i landet ikke bare vidner om den lige så ufattelige skønhed landet engang besad men også er en direkte
følge af den revolution som fjolset startede.

Foto forbudt
Det er selvfølgelig ironisk i sig selv at skiltet hænger der. For det burde være tydeligt at væggen med den
tilsølede maling ikke tilhører studieteatret i Malmö. Faktisk befinder den sig i en nedlagt flyhangar uden for
Malmö hvor det danske performanceteater Hotel Pro Forma engang lejede sig ind for at forberede sig til
forestillingen Monky Business Class. Mindre ironisk er plakaten nedenunder skiltet som det ikke er forbudt
at fotografere men som til gengæld aldrig burde have været trykt fordi nazisternes kamp aldrig skulle have
været kæmpet. Alligevel og derfor kommer forbudet mod fotografering til at pege ned af mod den verden
plakaten repræsenterer. En verden med forfølgelser blind fanatisme og måske historiens mest systematiserede og vanvittige myrderier. En sådan verden burde ikke kunne findes og det der ikke findes kan ikke ses
og det der ikke kan ses kan ikke fotograferes.
En anden tolkning kan selvfølgelig være at eftersom en sådan verden faktisk findes vil man enten gøre alt
for at benægte det eller også erkender man med forbudet at der trods alt er grænser for hvad man kan
byde øjet af oplevelser. Men nu er billedet taget både af forbudet mod fotografering og af beviset på en
verden fyldt med forbudte handlinger.
Alt i alt et temmelig forbudt billede men med både rummets og tidens distance samt malingens flydende og
abstrakte mønster som forgrund (selvom det rent fysisk er baggrund) så forsvinder de kriminelle elementers
alvor til fordel for ironien og humoren. For uanset om skiltet er bevidst malplaceret og ikke er gældende i
det pågældende rum så kan man som dansker ikke lade være med at få bekræftet en af de sejlivede myter
om Sverige som det store formynderiske forbudsland. Og her står man så ansigt til ansigt med et muggent
hjørne i en gammel hangar og forbryder sig i ro og mag på raffineret vis mod de autoritære svenske tåber
imens en latterligt udseende men dog langt mere uhyggelig autoritær tysker i ridebukser og med ridepisk
gør sig til for alle fruerne i Det (såkaldte)Tredje Rige for at de skal vie deres liv til det nazistiske paradis.
Paradiset blev som bekendt til et helvede og dermed end of story. Desværre viser historien også at selv de
mest forfærdelige billeder ikke altid er nok til at forbyde hverken ordet eller virkeligheden i at genopstå på
ny.

