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som maleri, skulptur eller grafik. Sluttelig er samtidskunsten altid per-
formativ. Værket er et opført værk, hvorfor samtidskunst slet ikke op
når samme virkning på et museum, men fungerer bedst i en kunsthal, 
hvor den kan installeres, performes og medialiseres for at dukke op 
igen på forskellige andre udstillinger, gerne i andre former og i andre 
konstellationer. 

Hvis contemporary art, samtidskunst, er kendetegnet af oven
for nævnte karakteristika, så er enhver ”kunstens historie” blevet en 
logisk umulighed. Men da kunstdiskursen er defineret af sine institu
tioner – først og fremmest netop kunsthistorien, men også kunstmu
seet, kunstmarkedet, kunstforfalskningen og så videre – så er kunsten 
i bestemt form singularis videreført i kultur, hvori kunsten dog selv
følgelig fint vil kunne leve videre ved siden af alle andre kulturytringer 
ligesom for eksempel en musik eller fodboldkultur. 

Hvis kunsten stadig findes, så kan den ikke være contempora-
ry, men må have form af perfektiv finalitet, altså forestillingen om, at 
kunsten udvikler sig henimod et endeligt slutmål, hvor kunsten bliver 
”perfektioneret”. Kunstens form-af-tid er en for kunstdiskursen gan
ske specifik sammensætning, der virker ved, at værkets fysiskmatri
elle tid overlejres af en kunstens metafysik, som er af historiskkausal 
karakter. Det er denne sammensætning, dette møde mellem tid og 
form, der synliggør værket eller projektet som kunstværk. Kunstvær
kets årsag ligger altså i det, der har form af perfektiv finalitet i et hi
storiskkausalt narrativ, og denne årsag er inkarneret i og uadskilleligt 
fra værkets uafsluttelige og eksilerede stof. Viden om kunst eller er
kendelse ved kunst er altså nødt til at være tidssymmetrisk og desuden 
lige så meget vendt mod fremtiden som fortiden. Kunsthistorikeren er 
såvel historiker som augur – med andre ord en seer ifølge kunsthisto
rikeren Aby Warburg. En seer, der i kraft af en lang række visuelle ind
tryk skaber en historie om kunsten. Et centralt spørgsmål er, hvorvidt 
en sådan kunsthistorie, og for så vidt en sådan kunst, er indbildt eller 
virkelig. 

”The Contemporary Art Museum” er som sådan en selvmodsi
gelse, som ikke desto mindre udtrykker netop denne egenskab ved et 
museum uden samling, noget så mærkeligt som et ”erindret nu” eller 
et ”nu som erindring”, der måske er samtidskunstens mest prægnante 

Nogle betragtninger over 
kunstens ”form-af-tid”, 
der er blevet blotlagt ved 
fremkomsten af 
”contemporary art” 

Jan Bäcklund

Det erindrede nu
Begrebet contemporary art – samtidskunst – er noget ganske andet 
end det, man i 1950’erne forstod ved udstillingstitler som Contempo-
rary American Painting and Sculpture, eller som man stadig i dag for
står ved bogtitler som The Contemporary Print. Det er et begreb, som, 
i modsætning til hvad man kunne tro, ikke giver samme mening på et 
hvilket som helst tidspunkt. Sammenstillingen af contemporary og art 
dukker op i midten af det 20. århundrede, men begrebets betydning 
bliver først for alvor tydelig i løbet af 1980’erne. Desuden er begrebet 
engelsk eller rettere sagt ”International Art English”. Der findes ingen 
og kan ikke findes en ”dansk samtidskunst”, eftersom contemporary 
art er et internationalt fænomen. 

Samtidskunsten bærer fire centrale kendetegn: Den er altid 
installeret i den forstand, at man ikke med sikkerhed kan sige, hvor 
værket begynder eller slutter, det er vanskeligt at beskrive et værks 
konturer i forhold til andre værker, til beskueren eller til stedet. Sam
tidskunsten er altid konceptuel i den forstand, at der ligger et lag af be
greber og sammenhænge foran de sanselige kvaliteter, og de sanselige 
kvaliteter er altid konceptualiserede som sådan, inden de kan sanses. 
Som en konsekvens deraf er samtidskunsten endvidere altid eksplicit 
medialiseret, eftersom der ikke findes noget allerede givet medium, 
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indløses i sin samtid, snarere end en tidligere kunstmetafysiks ”evi
ge” værdi. Kunstens fremtid i almindelighed var nu blevet et åbent rum 
for spekulation og investering (som en aktie) og ikke en forudbestemt 
indløsning af gæld på et allerede virkeliggjort tidspunkt i fremtiden 
(som en obligation). I grunden var det, som skete ved Scullauktionen, 
at kunstoffentligheden nu havde luret og derved kortsluttet den logik, 
som kunstnere havde opereret med i over 100 år. En logik, der begynd
te i 1855 med kunstneren Gustave Courbets udstilling af Malerens ate-
lier på hans selvmonterede realistpavillon ved verdensudstillingen i 
Paris, og da kunstneren Edouard Manets maleri Frokost i det grønne – 
blandt så mange andres – blev afvist af Salonen i 1863 for derefter at slå 
tilbage med dobbelt kraft, da det blev vist på Salon des refusés senere 
samme år. Det er heller ingen tilfældighed, at al historisk undervisning 
ved den vestlige verdens kunstakademier (i modsætning til universite
terne) tager sit udgangspunkt hér og ikke for eksempel i renæssancen 
eller antikken. 

Intet tyder på, at Courbet og Manet var bevidste om, at de hav
de sat skub i en ny kunstnerisk logik. Men når den samme voldsomme 
værdiforøgelse, samme ”algebraiske relation” (de Duve 1991: 187230), 
løbende blev repeteret, først med de franske impressionisters afstand
tagen fra Salonen i 1873, senere med etableringen af Société des Ar
tistes Indépendants i Paris i 1884, Société Nationale des BeauxArts 
(”Secessionen”) i 1890 og så fremdeles, så tror jeg, det er sandsynligt, 
at nogen var begyndt at se et mønster i, hvordan kunstnerisk værdi 
blev produceret. Under alle omstændigheder var mønstret åbenlyst 
for kunstneren Marcel Duchamp, da hans maleri Nøgen figur, der går 
ned ad en trappe blev afvist af Société des Artistes Indépendants i 1912, 
mens det året efter inkarnerede den europæiske kunsts succès de scan-
dale ved Armory Showudstillingen i New York. Som for at teste, hvor
dan denne kunstneriske logik virkede, var Duchamp en af de drivende 
kræfter bag etableringen af netop et Society of Independent Artists ef
ter fransk forbillede i New York. Og da det var gjort, sørgede han for, at 
denne ”de afvistes institution” ville komme til at afvise et kunstværk 
(hans eget, Fountain). Med historisk nødvendighed – with all kinds of 
delay – ville værket få tildelt sin succès de scandale i en ny, de afvistes 
afviste eller de af de uafhængige uafhængiges udstilling i form af pub

novum, når det gælder spørgsmålet om tidens former. Dette erindrede 
nu peger på en fundamental krise i kunsten, som for mig at se afdæk
ker nogle centrale spørgsmål om kunsten og dens form-af-tid, altså 
hvordan kunsten giver tiden fysisk form. Jeg vil i det følgende diskute
re nogle aspekter af denne krise.

1973: ”The Scull Auction” og omlægningen af kunstens  
form- af-tid 
Jeg tror, at man ganske eksakt kan datere fremkomsten af contempo-
rary art til den 18. oktober 1973, da kunstsamlerparret Robert og Ethel 
Scull bortauktionerede 50 værker af deres samling af nyere ameri
kansk kunst hos Sotheby Parke Bernet i New York (Sotheby Parke 
Bernet 1973). Parret havde et udpræget talent for at skaffe sig medie
omtale og besluttede sig for at gøre auktionen til både en udstilling og 
en event. Et filmteam dokumenterede auktionen fra idéen opstod til 
dramaet på selve auktionsdagen (Tancock 1974: 139, 141). Dokumen
tarfilmen America’s Pop Collector: Robert C. Scull – Contemporary Art 
at Auction (1974) var således et væsentligt element i at sikre auktio
nens kommercielle og mediemæssige succes: ”It will be a knockout 
of a sale!” forudsagde Robert Scull inden auktionen (Seiberling 1973: 
58). Hvilket det også blev. Kommercielt set, fordi ægteparret fik solgt 
alle numre fra det dobbelte til 100 gange den pris, som de selv havde 
købt kunsten for kun få år forinden. Mediemæssigt, fordi Scullparret 
overhovedet ikke holdt sig til den diskretion, som sædvanligvis præger 
auktionsbranchen, men tværtimod var helt åbne med hensyn til, hvad 
de i sin tid havde købt værkerne for. Således blev det klart for alle og 
enhver, at Painted Bronze – Ale Cans af Jasper Johns, som blev solgt 
for 90.000 dollars oprindeligt var købt for 960 dollars, Willem de Koo
nings Police Gazette, som gik for 180.000 dollars, var i 1963 købt for 
37.000 dollars, og en af Andy Warhols Flowers, købt i 1964 for 3.500 
dollars, blev solgt for 135.000 dollars og så fremdeles (Tancock 1974: 
14243; Hollein 1999: 23).

Nu er det ikke så meget den kommercielle succes, som interes
serer mig her, men derimod at auktionen formaliserede og kvantifi
cerede kunstens tid. Den voldsomme værdiforøgelse inden for meget 
kort tid udtrykker en omlægning af kunstværdien til noget, som kan 
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et investeringsspil, økonomisk såvel som kunstnerisk, hvor det over
hovedet ikke giver mening at investere i evigheden (den perfektive fi
nalitet), men kun i en tidshorisont, hvor kunstværdien kan indløses i 
investeringens samtid.

Kontingente fortider og allerede virkeliggjorte fremtider
Den tilsyneladende ukontroversielle konsekvens af omlægningen af 
kunstens logik er, at kunstens fremtid er blevet kontingent: Kunsten vil 
være, eller kunsten vil ikkevære; og hvis den vil være, vil den være på 
enten den ene eller på den anden måde. Det står i modsætning til mo
dernitetens og avantgardens allerede virkeliggjorte nødvendige frem
tid, som var en variant af kunstnerens ”indre nødvendighed”, forestil
lingen om det endelige og perfekte slutmål. Men den mere spekulative 
konsekvens af dette, og en konsekvens, som det først blev muligt at 
iagttage langt senere, er, at med contemporary art er også kunstens for-
tid blevet kontingent. Den fortidige kunst er ikke raderet bort, men er 
blevet ført tilbage i en tilstand, hvor den såvel er, som ikke er (kunst), 
og hvor det, som ikke er (kunst), kan være (kunst); og hvor det, som 
er (kunst), kan være ikke(kunst). Etableringen af kunsthistorien som 
videnskabelig disciplin, fra dens spæde opståen på Manets og Cour
bets tid til den imponerende fortælling og det bygningskompleks, som 
den er i dag, er ikke en ruin, men et felt, hvor alting er sat til bestandig 
genforhandling. Men hvis kunstens fremtid er kontingent (hvilket for 
et hvilket som helst andet vidensområde er helt og aldeles normalt), så 
vil kunsten, som den specifikke diskurs, den har udviklet sig til, med 
sin historie, sine museer, sin kritik og sine institutioner, uundgåeligt 
forsvinde, opløses i en blanding af træg simulation og accelererende 
irrelevans. Tilbage vil være strittende tendenser og mønstre inden for 
underholdning, service og produktion af det, som vi stadig identifice
rer som værker. 

Er kunstens fremtid kontingent, vil der ikke være nogen anden 
grund til at producere ”kunst” frem for et hvilket som helst andet om
sætteligt produkt uden nødvendig fremtid, en tjeneste og/eller ople
velse, end at attributtet ”kunst” giver et umiddelbart større afkast på 
et short-term trading marked. Men shortterm trading (som jo var det 
nye ved Scullauktionen), er lige så kontradiktorisk i forhold til kunst

liceringen i det til formålet udgivne tidsskrift The Blind Man (Bäck
lund 2016: 17998; de Duve 1991: 187230). Resultatet af dette eksperi
ment in vitro fra 1917 blev løbende realiseret i det 20. århundrede. Da 
Duchamp langt senere, i 1968, skulle definere begrebet readymade, et 
kunstgreb, som han selv havde opfundet, definerede han det ikke onto
logisk, men netop i en historisk-kunstnerisk logiks termer: 

En readymade er, for at sige det kort, et kunstværk uden 
kunstner. […] Den ikonoklastiske del i dette var meget, me
get vigtigere. Da impressionisterne var romantikernes iko
noklaster, fauvisterne på samme måde, kubismen igen fauvi
sternes ikonoklaster, og da jeg kom dertil, var min lille idé, 
min ikonoklastiske gestus, allerede gjort [en: already made, 
o.a.] (Roberts 1968: 47).13

Men da denne ”definition” blev publiceret, var det åbenlyst, at logik
ken ikke længere fungerede. Hvis alle og enhver kender logikken, vil 
man ikke kunne producere den dialektiske dynamik og værdimæssige 
forøgelse, som kommer af en historisk forskel mellem det etablerede 
og det nye. Denne logik kræver en okkultisme og virker igennem et sy
stem af indvielser, altså en slags avantgarde, hvis hemmelige lære eller 
logik den uindviede bliver indviet i. Det adskiller den fra den alminde
ligt oplyste, men borgerlige og akademiske viden, majoriteten forhol
der sig til. Scullauktionen kortsluttede og afslørede denne kunstne
riske logik, som har eksisteret, men som ikke længere fungerer. Efter 
Scullauktionen er alle les modernes, unge og nye, det vil sige contem-
porary. Afløseren var populærkulturens logik.

Popkunst, som Scullparret først og fremmest investerede i, var 
ikke et udtryk for modernismens og avantgardens perfektive finalitet. 
Popkunst var derimod et udtryk for imperfektiv kontingens, hvilket vil 
sige, at alting i kunsten kan være anderledes og således uden finalitet. 
Det kunne have været popkunst, men det kunne også have været an
derledes, for efter popkunst, eller bare pop, så kan alting i kunsten også 
være anderledes. Dette er netop poppens mest karakteristiske træk: 
Pop er det, som også ville kunne have været helt anderledes (og sta
dig være pop!). På den måde blev kunsten, som diskurs, kontingent: 
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Walid Raad: Index XXVI: Red_Tahhan (detalje), 2011. Gipsvæg, vinyl, blyant og  
inkjet-print. 

”genskrivning” af kunsthistorien. Det, som i 2012 var blevet muligt for 
kunsten, var inklusionen af æblepræstens systematiske og arkivalske 
måde at dokumentere æblesorterne på, dette arkivs projektkarakter, 
og dermed projektets indfletning i spørgsmålet om kunst og liv i form 
af koncentrationslejrfangens nøgne liv. Derved opstod – for at bruge 
den tyske filosof Gottfried Wilhelm Leibniz’ prægnante ord for en 
”sammulighed” – en kompossibilitet af Aigners projekt og kunstens 
begær. Kunstens begær, som er et begær efter sin egen historie, bli
ver muligt sammen med Aigners projekt, da dette projekt – eller bare 
denne ”gøren” – aldrig var og aldrig vil blive muligt sammen med den 
vesttyske (eller internationale) efterkrigskunst. Det er samme meka

museer, kunsthistorie og kunstsamling, som contemporary art er i for
hold til institutionen ”museum”. Dette må enten betyde, at kunsten de 
facto vil høre op med at eksistere, eller at kunstbegrebet vil leve videre 
som ren simulation. 

Ovenstående skyldes, at kunst er en diskurs eller et system, 
som grundlæggende adskiller sig fra politik, handel, meteorologi el
ler musik. For de fleste diskurser eller systemer er fremtidens kon
tingens uproblematisk og åbenlys, men ikke for kunstsystemet. Hvis 
der eksisterer et kunstsystem, så er det også defineret af fremtidens 
begær efter fortiden. Deraf den centrale rolle, historie, museum, sam
ling og forfalskning spiller i dette system (Alsop 1981; Pomian 1990). 
Ovenstående argument er, for mig at se, forbilledligt fremstillet af 
den libanesiske kunstner Walid Raad i performanceinstallationen 
Scratching on Things I Could Disavow fra 2007.14 Når den første halvdel 
af performanceinstallationen på paranoid vis optrævler personerne 
og strategien bag ”The Artist Pension Trust” – en faktuel pensionsfond 
for kunstnere – så beskriver denne del samtidskunstens situation, 
hvor fremtiden er kontingent. Pensionsfonden svarer intelligent på 
den udfordring, som enhver samtidskunstner vil stå over for, hvor en 
karriere typisk topper efter en kort tid med høj profit, men også præ
ges af en lang hale af lav profit eller ingen profit overhovedet. Samtidig 
beskriver Raads performanceinstallation en situation, hvor fremtiden 
ikke er kontingent, men allerede eksisterende og ovenikøbet intensivt 
begærende sin fortid, som for eksempel i de fremtidige arabiske kunst
neres begær efter farven rød, som de ved hjælp af telepatisk kontakt 
producerer sammen med Raad. Her bliver Raad til den døde ånd, som 
fremtidens nekromanter ”graver op”.

Walid Raads tilgang ville kunne forveksles med hokuspokus, 
hvis det ikke var, fordi det er en så realistisk beskrivelse af kunstens 
vidensformer. Eksemplerne er legio. Lad mig nøjes med et enkelt: Når 
den tyske præst og pomolog Korbinian Aigners gouacher af æbler (ud
ført i perioden 191260) var inkluderet i udstillingen Documenta 13, 
så var det naturligvis ikke for at rehabilitere en ”kunst”, som aldrig 
fandtes. Ingen kunne være så ligeglad med kunst som Korbinian Aig
ner, der sad i tysk koncentrationslejr under anden verdenskrig, hvor 
det lykkedes ham at dyrke æbler. Og lige så lidt handlede det om en 
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blevet lavet?” ikke kunne stilles. De var hverken lavet i går eller i ante
diluviansk tid, og de var samtidig lavet såvel i går som i antediluviansk 
tid; lige så meget naturhistorie som kulturhistorie. Denne tilstand er 
bekræftet af en note, som den lokale historiker Félix Garrigou gjorde 
så sent som i 1866: ”Der er tegninger på væggene; hvad mon det er for 
noget?” (Rosengren 2012: 44) Hvorefter han glemte alt om hulemale
rierne, indtil de officielt blev ”opdaget” i 1906.

Siden første halvdel af det 20. århundrede er hulemalerierne 
blevet inkluderet i kunsthistorien som ”kunstens oprindelse”. Det før
ste specialiserede kunsthistoriske oversigtsværk om den yngre sten
alders kunst, præsten og arkæologen Abbé Henri Breuils Quatre cents 
siècles d’art pariétal, blev publiceret i 1952, og Breuil organiserede sit 
materiale efter et historisk narrativ kalkeret efter, hvordan kunsthi
storien arbejdede i det 20. århundrede, det vil sige ved hjælp af et ske
ma, som beskriver en udvikling fra mere simple og primitive former 
henimod en langt højere grad af kompleksitet og differentiering. Pro
blemet med denne ofte applicerede kunst og stilhistoriske model er, 
at nyere dateringer af malerierne og indridsningerne meget tit radi
kalt modsiger argumentet (Rosengren 2012: 6667).16 Forbavsende tit 
viser de mere ”udviklede” og komplekse figurer sig at være betydeligt 
ældre end mere primitive og enklere figurer – og med ”ældre” taler vi 
her om størrelsesordner à 10.000 år.

Den kinematografiske fortolkning af hulemalerierne, som jeg 
omtaler i det følgende, er slet ikke ny. Allerede i 1964 blev den noteret 
af filmvidenskabsmanden Gerald Noxon (196465: 2026), og senest 
har den fået sin mest prægnante formulering af filminstruktøren Wer
ner Herzog i dokumentarfilmen Cave of Forgotten Dreams (2010). Fak
tisk var den tidligst dokumenterede observation af de Sautuola, efter 
at datteren havde peget på malerierne, en kinematografisk oplevelse 
avant la lettre, seksten år inden den første biograf blev etableret i Paris: 

Når de Sautuola, liggende med ryggen mod gulvet for at kun
ne overskue scenen i dens helhed, skyggede for lyset med sin 
hånd, kom hele loftet til live, og som svar på acetylenflam
mens flimrende lys, kom figurerne til at bevæge sig, så at det 

nismer, som inden for det seneste årti har virkeliggjort den tidligt ab
strakte maler Hilma af Klints og mange andres virke som kunst.

Spørgsmålet, vi bør stille os nu, er dels, på hvilken måde disse 
og lignende tilsynekomster eller virkeliggørelser adskiller sig fra de 
rehabiliteringer og genskrivninger inden for kunsthistorien, som vi 
kender, dels hvorvidt selve kompossibiliteten er tilfældig eller kausal. 
For at svare på disse spørgsmål tror jeg, at det vil være nyttigt at påkal
de sig et eksempel, som involverer et betydeligt større tidsrum end de 
ovenfor nævnte, nemlig spørgsmålet om, hvorfor stenaldermennesket 
malede og graverede i huler.

Læren fra Altamira
Da hulemalerierne i Altamira i det nordlige Spanien blev opdaget af 
amatørarkæologen Marcelino Sanz de Sautuola i 1879, blev opdagel
sen afvist af den videnskabelige offentlighed som en moderne for
falskning eller et fupnummer. Det var først, da hulerne ved La Mouthe 
i Frankrig blev opdaget i 1895, at også Altamiramaleriernes forhisto
riske oprindelse blev erkendt.15 1895 er tilfældigvis det år, hvor det ki
nematografiske dispositiv, vi kender som biografen, blev etableret af 
filminstruktørbrødrene Auguste og Louis Lumière. Det fascinerende 
ved opdagelsen af de forhistoriske hulemalerier er, at de inden 1895 
forblev ikke-observerbare; usynlige, nærmest lige foran vores øjne. Det 
var heller ikke Marcelino Sanz de Sautuola, som først så malerierne, 
det var hans syvårige datter, der gjorde ham opmærksom på det åben
lyse faktum, at der var billeder. Faktisk er et antal af huler med ma
lerier slet ikke blevet ”opdaget”, eftersom de altid har eksisteret og i 
perioder været brugt af mennesker. Således for eksempel Niauxhulen 
i Frankrig, der indeholder graffiti, som kan dateres så langt tilbage som 
til 1602, og som igennem det 18. og 19. århundrede fungerede som en 
veritabel turistattraktion med guider og souvenirs. Hulemalerier må 
være blevet set, men kunne ikke observeres (der fandtes ingen poin-
ter, ingen deiksis). De gav ingen mening. De lokale guider, som bragte 
turister ind i hulerne, havde beviseligt noteret sig malerierne i den nu 
berømte Salon Noir i Niaux, eftersom de kaldte den ”le musée”, men 
de kunne ikke tilskrive malerierne mening, da de diskursivt var helt 
uden for historien, for så vidt at spørgsmålet: ”Hvornår mon de dér er 
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ne, dette anonyme korpus af installerede, konceptuelle, performative og 
medialiserede billedværker. Den moderne kinematografi og hulemale
rierne fra aurignacien til magdalénien er formet af samme årsag, der 
ikke er tidslig, men som virker i og ved tidens form, eller rettere sagt: 
som virker ved en for kunsten specifik operation, der overlejrer en fy
sisk tid (værkets tid) med en metafysisk historie (kunstens tid). 

Futurum perfectum 
Hvis hulemalerierne er en virkning af en kinematografisk vision fra 
en fjern fremtid, så svarer Hilma af Klint og Korbinian Aigner (for at 
holde os til dem) på en tilsvarende vision, engel eller intelligens fra en 
diskurs eller fremtid, de på ingen måder ville have kunnet forestille 
sig. Klints og Aigners projekter og værker er helt og aldeles inkompos
sible i deres samtid, men ”adlyder” et modtaget imperativ, et løfte om 
en fremtid, der adskiller sig fra projekt til projekt, men som for alles 
vedkommende besidder den fælles modalitet ved, at den er perfektiv. 
Klints og Aigners projekter og værker er, som kunst, kun kompossible 
med den perfektive fremtid, der er årsag til, at projekterne og værker
ne overhovedet findes. Dette betyder ikke, at fremtiden (i bred for
stand) er deres årsag. Kunstens formaftid, altså kunsthistoriens form 
af perfektiv finalitet (som er en specifik form af fremtid, der også kan 
være fortidig) ved den rigtige konjunktion af begær (kunstens begær 
efter sin historie) og projekt, evner at indløse værkets inkarnerede løf
te (som kunst, men kun som kunst).

Det er i denne forstand, at en samtidskunstner, der satser på, 
at der også i fremtiden vil være et kunstsystem, er nødt til at insistere 
på, at fremtiden ikke er kontingent. Alternativet ville være at produ
cere varer og tjenester i et marked à la mode – altså den raison d’être 
for ”The Artist Pension Trust”, som Walid Raad tematiserer. Det, som 
en samtidskunstner kan lære af hulemalerierne, Klint og Aigner, er, at 
kunstnerisk intentionalitet spiller en meget begrænset rolle (inten
tionaliteten er nærmest reduceret til ren modtagelighed), samtidig 
med at værkets materialitet (inkarnation) spiller den helt afgørende 
rolle, sådan som vi også lærer af de andre dele af Walid Raads perfor
manceinstallation. Det er værkerne, som er virkningerne og virkelig
gørelserne af denne fremtidige årsag, og set fra værkernes perspektiv 

virkede, som om han befandt sig midt i en hvilende flok af ud
døde dyr. (Bibby 1957: 80)

Nuvel, selve forbindelsen af hulemalerier til det kinematografiske lig
ger ligefor og vil lynhurtigt kunne blive til en kunstteoretisk truisme og 
banalitet. Spørgsmålet, vi snarere må stille, er netop, som påkaldt oven
for: Hvorvidt det drejer sig om et kuriøst sammenfald, eller hvorvidt 
den er kausal. Hvis vi skulle presse kunsthistorikere eller kunstnere i 
dag, vil jeg tro, at de fleste ville medgive, at de strukturelle og formelle 
ligheder, der vitterligt er, er fascinerende, men tilfældige. På baggrund 
af Walid Raads ærinde i hans performanceinstallation, receptionen af 
Hilma af Klint og mange andre eksempler fra dette århundredes Docu
mentaudstillinger og Venedigbiennaler, så finder jeg god grund til at 
argumentere for det modsatte: at det er en kausal og ikke en tilfældig 
sammenhæng. Men hvis det er en kausal forbindelse, så er den eneste 
rimelige, at hulemalerierne fra det 40. til det 10. årtusinde før vores tid 
er den kausale virkning af det kinematografiske dispositiv udviklet i de 
sidste år af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede, og det på sam
me måde som Klint og Aigner er virkninger af kunstsystemets begær i 
dag. For så vidt vil receptionsæstetikken mildne en sådan konklusion 
ved at hævde, at hulemalerierne giver mening for os, når vores visua
litet, kausalt, er præget af det kinematografiske blik. Min hypotese er, 
at hvad der er på færde, er mindre antropocentrisk og mere realistisk 
funderet. Uheldigvis pålægger det mig en bevis byrde, jeg ikke kan løfte 
uden at påkalde mig højere intelligenser og derved diskvalificere mit 
argument i selvsamme moment. 

Hypotesen lyder som følger: Hulemalerierne er en inkarnation 
af et kinematografisk begær bragt til stenaldermennesket af en engel, 
vision eller intelligens – altså noget tæt knyttet til en visualitet og et 
syn – fra den fremtid, som for os i dag ligger over et århundrede tilbage 
i tiden, og ikke en effekt eller konsekvens af den tidligste menneske
heds udvikling eller omgivelser, men altså heller ikke af en receptions
æstetisk udvikling. Hulemalerierne, der som form sammentrækker et 
gigantisk tidsrum på 30 årtusinder til én tildragelse, har altid ”vidst”, 
at deres ”mening” var at blive indløst i det sene 19. og det 20. århundre
de. Denne viden er ikke båret af stenaldermennesket, men af værker
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Hilma af Klint, Hak16, årstal, olie på lærred og mål. 
[NB: afventer svar fra fonden – indsættes i 2. korrektur]

er denne fremtid ikke kontingent, men nødvendig, da den har form af 
futurum perfectum. 

Mens kunstnerens metode således vil implicere en kultivering 
af modtagelighed og/eller konstruktioner af modtagerapparater led
saget af nødvendigheden af at følge, hvad værket pålægger hende – på 
en lignende måde som Klint fulgte det kald, som intelligenserne Anan
da, Amaliel, Gidro og andre overdrog hende17 – så ser situationen noget 
anderledes ud for kunsthistorikeren. For kunsthistorikeren er proble
met, at når kunstens fremtid er blevet kontingent (med Scullaukti
onen), må historien også være kontingent, eftersom fortidens kunst 
kun eksisterer ved sin fremtidige årsag. Og hvis den fremtidige kunst 
ikke er kendt, så har kunsthistorikeren heller ingen mulighed for at 
afgøre, hvilken fortidig kunst som virkelig eksisterer. For mig, som un
derviser kunstnere i kunsthistorie, er dette et meget konkret problem. 
Jeg ved ikke, og har intet parameter for at vide, om Maria Sybilla Meri
an,18 Pablo Picasso, John Dee19 eller Leon Battista Alberti er kunstnere 
i den kunstdiskurs (hvis nogen), i hvilken mine studerende bevæger 
sig. Sådan så det netop ikke ud for tre centrale kunsthistorikere i det 
20. århundrede, Clive Bell, Ernst H. Gombrich og Clement Greenberg, 
som slet ingen problemer havde med at afgøre, hvilken fortidig kunst 
som eksisterede, eftersom det spørgsmål var bestemt af et synspunkt 
i fremtidigt perfektiv. Dette gør en kunstens historie i bestemt form 
singularis til en umulighed, hvilket den amerikanske kunsthistoriker 
James Elkins overbevisende har argumenteret for i bogen Stories of 
Art (2002), men som også er blevet intelligent og overbevisende de
monstreret af kuratorerne Roger Buergel og Ruth Noack med Docu
menta 12 (2007). Det gør undervisning i kunsthistorie for the con-
temporary artist til en (videnskabelig) umulighed, altså til en slags 
parameterløs diskussion, hvilket jeg også tror, at de fleste kunststude
rende mere eller mindre intuitivt har fanget. Situationen adskiller sig 
grundlæggende fra den, som eksisterede for kun nogle årtier siden, da 
det var nødvendigt for kunstnere at studere kunsthistorie for at kunne 
orientere sig og virke i den avantgardens logik, der blev etableret med 
Courbet og Manet.

Svaret på denne antinomi for kunsthistorien ligger ikke i at 
skrive kunsthistorien ”baglæns” – hvilket fra en umiddelbar betragt
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tion”, som han formulerer det (Hay 2001: 106). Men da såvel Nagel og 
Wood som Hay har blikket stift rettet mod fortiden, har de heller ingen 
bud på, hvorvidt fremtiden er kontingent eller ej, og derved vil de ikke 
kunne svare på den grundlæggende udfordring, en kunstens historie 
og teori står over for med hensyn til samtidskunsten.

Nekromantik
Bagved alt dette spøger Aby Warburg, der i sine sene, upublicerede 
arbejder hævdede, at kunsthistorikeren må blive til en augur (ein Se-
her). Kunsthistorikeren skulle dels opdyrke sine personlige progno
stiskpsykonautiske evner, som Warburg ikke tilskrev sig selv, men 
derimod sine forbilleder – kunsthistorikeren Jacob Burckhardt og fi
losoffen Friedrich Nietzsche – og dels etablere en ”modtagerstation” 
(ein Seherturm),22 hvilket Warburg selv mente at gøre med sit bibliotek, 
arkiv og bygningen på Heilwigstraße 114 i Hamburg. For Warburg var 
Botticellis og Manets ærinde at forløse fortiden i deres samtid. Kunst
historikeren er også ”nekromantiker”,23 men som i enhver mantik pla
cerer nekromantikeren sig der, hvor tiden organiserer sig symmetrisk 
i et vektorrum, lige så meget vendt mod fortiden som mod fremtiden. 
Det vil sige, at for såvel Warburg som for Botticelli og Manet var ærin
det altid også at indløse fremtiden i deres samtid. Warburgs Mnemo-
syne-atlas kan, sammen med det hav af tekstuelle fragmenter, udkast, 
formuleringer og tekststrenge, Warburg efterlod sig, karakteriseres 
som et slags grammatiskparadigmatisk stjerneatlas: en eneste fysio
gnomik af alt menneskeligt, hvor nøglen til fremtiden, for den histori
ske forsker, den moderne augur, ligger i historiens menneskelige spor. 
En verdenshistoriens morfologi.

I lighed med filosoffen Walter Solmitz og med kunsthistorikerne 
Gombrich og Erwin Panofsky, tror jeg ikke, at denne position er mulig 
for videnskaben, og at det er grunden til, at Aby Warburgs projekt, som 
videnskabeligt projekt, er et mislykket projekt, ”medmindre vi fore
stiller os en engel samlede de spredte fragmenter for ham”, som fysio
gnomen Georg Christoph Lichtenberg forudså (1994: 345 [E 9]). Den 
Warburgreception, som har accelereret siden 1990’erne, er ikke dre
vet af Warburgs videnskabelige data, argument og metode, men først 
og fremmest af Mnemosyneatlassets installatoriske, konceptuelle, 

ning kunne se tillokkende ud. Det var akkurat ved at skrive historien 
baglæns, at Wienerskolen over Gombrich til Greenberg overhove
det kunne skrive en kunsthistorie. Kunsthistorien er, per definition, 
denne bagklogskab set fra en position af perfektiv fremtid. Det er det, 
kunsthistorien altid har gjort siden forfatteren og kunstneren Giorgio 
Vasari, hvor det perfektive aspekt var situeret i hans temporære da
tid, hos kunstnerne Rafael og Michelangelo. Men den forudsætter som 
nævnt et perfektivt aspekt, som siden Scullauktionen netop ikke er 
til stede. Det kan heller ikke simuleres uden at blive stærkt tenden
tiøst og lidt løjerligt. Man kan kunstnerisk set ikke lade, som om frem
tiden er perfektiv, hvis kunstsystemet ikke gebærder sig derefter. For 
mig at se ligger svaret heller ikke i at opstille den anakronistiske på
stand, at kunstværket kun virkelig eksisterer ved perceptionsakten. 
Det ville være kunsthistorikeren Georges DidiHubermans påstand 
ved for eksempel at gøre renæssancemaleren Fra Angelicos fresker 
radikalt samtidige ved at situere og tilpasse skabelsen af kunst i den 
fysiske perceptionsakt.20 Konsekvensen må i stedet være, at historien 
bestandig konstrueres – lokalt – på ny, og den eneste mulige historie vil 
være kunsthistoriografien, en perspektivændring, som også er tydelig 
i Didi Hubermans egne arbejder, som mere end kunsthistoriske arbej
der er kunsthistoriografiske. 

Et for mig at se mere lovende perspektiv for kunstvidenskaberne 
finder vi hos kunsthistorikerne Alexander Nagel og Christopher Wood: 
Det går ud på at reformulere kronologiske (temporale) bestemmelser 
til aspektuelle. Set fra renæssancens synspunkt findes der artefakter, 
som daterer sig fra det 12. eller 13. århundrede, men som historisk set 
– for all practical purposes, det vil sige katalogisering, udstilling, for
tælling, kausalitet – er samtidige med antikkens artefakter (Nagel og 
Wood 2009: 70). Måske direkte inspirerede af Aby Warburg, hvis idé 
om det kulturelle symbol Nagel og Wood så som en polet (symbolon), 
som ”sammenkaster” fortid og nutid: ”For Warburg var Botticelli21 i 
færd med noget meget mere end at ‘assimilere’ antikkens kunst; hans 
malerier flygtede fra deres historiske nutid og blev, på magisk vis, selv 
til værker fra antikken.” (Nagel og Wood 2005: 430) Kunsthistoriker 
Jonathan Hay præsenterer en tilsvarende produktiv sondring mellem 
tempus og aspekt eller mellem ”stratigrafisk og narrativ repræsenta
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Aby Warburgs Mnemosyne-atlas. Højre halvdel af Ovid-udstillingen i læsesalen i 
Kunstwissenschaftlische Bibliothek Warburg i Hamborg, 1927.

for ikke forklare eller argumentere, men fremviser igennem inkarna
tion og materialisering af det, som vil være. Det er derfor, at der næppe 
findes noget mere trættende og irrelevant end at høre på kunstneres 
intentioner og mellemregninger, da kunstneren er lige så uvidende om 
det, som enhver anden i samtiden. Det, som kunstneren kan, og typisk 
gør, er at gøre sig modtagelig og operativ for denne vision, engel eller 
intelligens. 

Det betyder ikke, at kunstneren og kunsthistorikeren ikke kan 
blive mere vidende. Hvis antinomien er, at kunsten med nødvendig
hed forudsætter en perfektiv fremtid, samtidig med at vores fremtid 
må være kontingent, så gælder dette ikke for værket. Hvert værk, som 
bevidst eller ubevidst forpligter sig på en afsluttet fremtid, og derved 
på kunsten (og ikke på markedet, oplevelsen eller situationen à la 
mode), kender denne fremtid, eftersom værket er denne fremtid og 
inkarnerer og materialiserer den. Men denne viden er sløret og ikke 
kommunikerbar og kan kun afsløres og kommunikeres i værkets tid, 
som netop ikke er contemporary, på præcis samme måde som hulema
lerierne først afsløredes og blev kommunikerbare i 1895. Derfor kan 
kunstneren og kunstvidenskaben ikke vide det, som værket ved, fordi 
vi står foran et hav af værker, der alle hævder deres fremtids løfte og 
fortids frelse. Ethvert værk, må vi gå ud fra (vi kan ikke andet), har ret 
set fra værkets perspektiv, men det er umuligt, at de alle har ret eller 
kan virkeliggøres i samme kronologiske tid eller historiske narrativ, 
hvilket nu ikke er mere mærkværdigt, end at renæssancemaleren Gi
otto og postimpressionisten Paul Cézanne eksisterer i samme narra
tiv i den perfektive fremtid, som var modernismens, eller at malerier 
fra 1929 af henholdsvis Francis Picabia, Hilma af Klint og Piet Mondri
an overhovedet kan have ret eller komme til rette i samme narrativ.

Modsat værket, som ”ved” alt, også hvornår det er, og hvorfra det 
kommer, er kunstnerens og kunsthistorikerens antinomi betinget af 
vores arvede idé om kunsthistorien. For kunstnerens vedkommende 
gælder det den ikke længere virksomme idé om avantgardens histo
riske logik, og for kunsthistorikerens vedkommende umuligheden af 
at justere et narrativ til et kronologiskgeografisk gitter (et metrisk 
vektorrum). Det, kunstneren og kunsthistorikeren kan vide, er nu ikke 
mere hvornår, af hvem eller hvorfra, men hvordan. Svaret på antino

performative og mediale form. Det er denne form, som altså udgør den 
engel, som rent faktisk fik samlet hans fragmenter. Warburgreceptio
nen er drevet af en undersøgelse af kunstnerisk viden, og receptionens 
egentlige startpunkt var netop udstillingerne af Mnemosyneatlasset 
i henholdsvis Wien og Hamburg i 1993.24 Hvis den kunsthistoriske vi
den er betinget af sin bagklogskab – hindsight has perfect vision – så 
er den kunstneriske viden, som slet ikke er identisk med kunstnerens 
viden, betinget af forsyn og forudsigelse, af en allerede virkeliggjort 
fremtid. Den kunstneriske viden er visionær, og som sådan intimt kob
let med visualitet (syner, visioner, indbildningskraft). Værket kan der
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dog stadig kun forpligtet på sin intelligens, sin engel. Som Hilma af 
Klint kommenterede sin: ”Amaliel tilbød mig et arbejde, og jeg svarede 
øjeblikkeligt: Ja. Dette blev det store arbejde, som jeg har udført i hele 
mit liv.” (Fant 1989: 21)25 Deri adskiller hendes arbejde sig fra alt det, 
som vi kender som contemporary art. 

mien er altså ikke at reparere på kunsthistorien med appendikser og 
genskrivninger (en slags cut and paste), men at erstatte den kunsthisto
riske disciplin med en kunsttopologi. Rehabilitering og genskrivning 
har med modifikationer af et konstant kausalt skema at gøre, og det er 
denne umulighed, kunsthistorien står over for med værker af eksem
pelvis Hilma af Klint, som bliver forsøgt indskrevet i fortællingen om 
abstraktion, spiritualitet, eller hvad det nu måtte være. Hilma af Klints 
værker er hverken årsag til eller virkning af kunstnerne Mondrians, 
Kazimir Malevitjs eller Wassily Kandinskys, og Aigners projekt er lige 
så lidt årsag til Walid Raads, som Giottos projekt er det til Cézannes. Vi 
må altså tale om en omlægning af selve det kausale skema.

Den første og vigtigste omlægning, som skal gøres, er at genfor
mulere enhver temporal bestemmelse til en rumlig (hvor der ikke fin
des noget globalt ”før” og ”efter”) og således transformere tid til sted 
og gravitation (attraktion/begær). Det kunsthistoriske narrativ, som 
vi kender det, vil med fordel kunne genformuleres som et endeligt to
pologisk rum (altså ikke metrisk og uden distancer, hvilket blandt an
det forklarer nærheden af Lumières kinematografiske dispositiv fra 
1895 til hulemalerierne fra aurignacien til magdalénien). I dette for
mulerede rum, hvis net (altså en slags horisont eller ”stjernehimmel”) 
udgøres af afslutninger (som ”sorte huller”, eller kausale attraktorer), 
afbøjes eller omformuleres de kunsthistoriske narrativer. Kunstneri
ske paradigmer som ”det sorte kvadrat” (Kazimir Malevitj) eller ”Jeder 
Mensch ist ein Künstler” (Joseph Beuys) udgør netop sådanne kausale 
attraktorer. For vores eksempel med hulemalerierne og det kinemato
grafiske dispositiv ville de være kausalt betingede af et begær eller en 
vision af en virtuel realitet. En kunsthistorie i dag, hvis altså en sådan 
vil kunne optræde hinsides contemporary art, må derfor nødvendigvis 
forme sig som et ”kunstatlas”.

Det er disse grænseværdier, som former værkets intelligens el
ler viden, præcist formuleret af selvrefleksiviteten i Walid Raads værk 
Scratching on Things I Could Disavow. Grundlæggende svarer det til, 
hvordan en kunstnerisk praksis i dag typisk orienterer sig: Den opstil
ler en modtagerstation (et begær) for information fra en perfektiv at
traktor, der temporært er fremtidig, og som vil være årsag til værkets 
virkning – det, vi populært kalder en engel eller intelligens. Værket er 
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Nogle betragtninger over kunstens “form-af-tid”, der er blevet 
blotlagt ved fremkomsten af “contemporary art” 
Noter:
13 Alle engelske citater er oversat af artiklens forfatter.

14 Dele af performanceinstallationens tekster, som Walid Raad opfører, er publiceret 
i tidsskriftet e-flux, den første del, om ”The Artist Pension Trust”, i Raad 2013a og 
Raad 2013b. Af de andre dele ”Section 139: The Atlas Group (19892004)” i Raad 
2014a, ”Appendix XVIII. Plates 22257” i Raad 2014b samt den, jeg refererer til 
her: ”Index XXVI: Red” i Raad 2014c.

15 Denne og de følgende faktuelle genfortællinger af opdagelsen af hulemalerierne er 
velkendt viden, se for eksempel Geoffrey Bibby 1957. Samme genfortælling, men 
indflettet i et meget velargumenteret og overordentligt interessant doxologisk 
perspektiv om viden og ikkeviden, synlighed og usynlighed, se Mats Rosengren 
2012.

16 Paradokset kan også udtrykkes således: ”There is a ‘before and after Chauvet’ 
phenomenon: the days of wellestablished chronological stylistic phases are now 
over.” (DesdemainesHugon 2010: 80) Se også von Petzinger og Nowell 2011: 1165
83.

17 Vi må bevæbne os med tålmodighed, indtil Hilma af Klints notesbøger bliver udgi
vet for at få kendskab til detaljerne omkring åndekonversationerne. Klint kommu
nikerede med døde (mennesker) og intelligenser allerede fra tidlig ungdom. I 1904 
modtog Klint forudsigelser fra intelligensen Ananda, om at hun ville komme til at 
udføre malerier på det astrale plan, på betingelse af at hun helt opgav sit verdslige 
maleri. Klint synes at være havnet i en krise. Sommeren 1905 kommunikerede 
intelligensen Amaliel til hende med en bemærkelsesværdig syntaks, som jeg und
lader at oversætte: ”Blindhet skall Du slås med. Förnek Dig själv skall Du göra, 
därför att Din stolthet skall brytas. Snava skall Du för att Du skall prövas på Din 
egen svaghet. En ropande röst skall Du bliva, men innan dess skall Du brytas ned 
i stoftet.” (Fant 1989: 2021) Når Amaliel kort tid efter tilbyder Klint ”et arbejde”, 
så er det dette arbejde i ”mysteriernes tjeneste på at opføre Den ny Bygning” eller 
”Templet”, som Ananda havde forudsagt. Klint spørger direkte Amaliel, om ar
bejdet vedrører maleriet, og får et bekræftende svar. Hun svarer umiddelbart ”ja” 
til opgaven og maler i de følgende totre år som medium, da det helt og holdent 
er intelligenserne, som fører hendes hånd. Sidenhen føler hun sig mere og mere 
sikker på egne evner til at selv interpretere og formidle intelligensernes udsagn, 
uden at intelligenserne nødvendigvis måtte overtage hendes penselbevægelser.

18 Maria Sibylla Merian (16471717), tysk entomolog og grafiker, hvis illustrationer af 
blomster og sommerfugles mere og mere aktuel for en kunsthistorie, men som vil 
implicere en helt anden narrativ vektor end den, vi kender fra for eksempel Arte
misia Gentileschi eller Pieter de Hooch.

19 John Dee (15271608), engelsk matematiker, geograf og åndemaner, som jeg ven
ter på vil blive behandlet i kunsthistoriske sammenhænge, da Dees praksis, såvel 
geografisk som esoterisk, udgør den selvindlysende baggrund for en række indfly

delsesrige udstillinger fra de senere år med Documenta 13 (2012) og Venedigbien
nalen 2013 i spidsen.

20 Georges DidiHubermans stærkeste metodiske statement ligger netop i hans 
læsning af Fra Angelicos Mariæ Bebudelse i bogen Devant l’image. Questions posée 
aux fins d’une histoire de l’art (1990).

21 Renæssancemaleren Sandro Botticelli, red.

22 Aby Warburg, ”BurckhardtÜbungen” og ”Schlussübungen” (192728), i uddrag i 
Gombrich 1970: 25459.

23 Termen er omhyggeligt brugt af Warburg og skal ikke forstås løst metaforisk, men 
bogstaveligt. Se Gombrich 1970: 255. Se også Warburg 2001: 553.

24 Aby Warburg. Bildersammlung zur Geschichte von Sternglaube und Sternkunde, 
Hamburger Planetarium, 1993; Aby Warburg – Mnemosyne, Akademie der Bilden
den Künste, Wien, 1993, og Kunsthaus, Hamborg, 1994. 

25 Oversat af artiklens forfatter.
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