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1 ”Remandt? en og hans værked”

t re i at sø en kunudiing r at n en el og lkendt m,  n
ne unte – men ael på en e ann må ene – følel,  at r n
s v n nylet i not s n et ikke hav t d. t  og dan
en følel, indbil  os, s æ  fle s  udiingen Rembrdt? Mest
og hs værkst (2. feu–14. j 06), på atens Muum r Kun i Kønhav
H v e følel  at  not, s n ikke d hav t, met konet. t
v ne enkelt udiingens to topykk s ”ikke d v t”. t  g
ls  en Stue af et ngehod i profil, s i 12 ev   Remandt-poet
(RRP), s væn r ml i n udføl, r on i n kolot og sammenhænn
meem nrjt og rmen r svag; og i særlesd  en Skitse til Ridn m
fk, hs nlivning l Remandt nok ikke  s en or orel kun r
udiingsngørne oge Rembrdt Resear Project (RRP), men r ae og enhr.
t e næen sve l t ok t e væ, hs atens Muum r Kun nlev
Kst dr kræmm a Templet l Piet Bruel n æle (hs  es hav
nået at i n). Spøsmålet  : hvad  t, me æs, i die to li 
ikke d h t?

  nok advæk en l s ne enkelt ikke or vos egne øjne når  inn og
 udiingen  og glor på odukonne  Skits til fkdn: alng,
og i særlesd nrjt i angtet og n ekvante hat, synes at le r en
før-imsonii, a l  i t nde t ene n i s, og et ikke
på en hånd i nærn  Remandt. n , l s  fle ane, bør os r fak.
pi-hioe kendsrninr r tungt. teante , at  og bø os
n liet. Når  od  ine på næn n liet, kue  e plud
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dan t godt  at livningen l Remandt v me. tet   på -
ets ae . n , når    logodukonen  sae
bie, r  en kun n ktiie pie nlføng a dten  t 19.
århune. n san r  ikke at gø os lye or vos nlful k, men 
n, at  r t  or  r, og at  ald r nnem et ium.

n t  og en kendsrning, at un  i før r alvor tog ft un
dten  t . århune i Flons, og at e teknie ndnding – s måe
hør l  me unve i n dne eopæie hioe –  fuldæn-
d pael  t nde kunvæns em, s v t ope er
s nr efikke rcepon. t  mus ingen lfældd, i t nde h
n ane filosof ul o i en række værk,  ktii apolyp tone,
advet r n induang  synet og n suee e s ær vos kult.
a nsynekonologiens teknikk (ipning, ning, telekus) s  inae
 nk på en r-edin røl  synet, l n dikte odukon
 bie på nethinn e uelbt a imu  øts  og ar, r o
en edin e  ope inrument og er, s fuldændt fin
rholt meem agten og n agte. For o  e fining ls
nnem at agtningens had accel og at t agte d r me og
me nnemggt og ne ogt, og ls nnem inaaonen  ærme, un hlke
 srt ikke rmår at oente os, s ojic e v-tiee og anente -
teale  accelen had. okunnen Gy Hi v in på en nen
nke, når han sag, at ”synet år ikke læn i mun  at , men i umun
 ikke at ”.

2 n teknie emlysning  bie
t  alt ikke livninrne e nlivninrne ( fx. Remandt) s int-
e os r. t  et job r m s n t me. t s inte os r, 
netop t ium og ae  er d hjælp  hlke  r og ikke r.  tænk på -
odukon, i, ruden en og bagogab;  tænk på coaiei og n
teknie ”nnemlysning”  bie. t måe gge aekt  udiingen på atens
Muum r Kun v nem ikke line s dan, men id mentet, e
atibuonen  t  r.  tænk r på t faktum, at  l- e indir t  r,
og at  kun r t, s ae  indet i t suees dæne. t   ikke not
n i. t nye r id i  appat e er d hs hjælp indine (fx.
”Remandt”) ees. H følr muet i Kønhavn en end s n h kuet iagt-
 i en række udiinr  ”Old Mas” i nye d:  r en mæng  inø og
ulaole togfi, togfi i ålys, noonologie og ane teknie da
og diag s ae på en e ann må nnemlyr obktet. Tyd ev e
ræl iut i Wiens kunhioe muums oione-udiing smen
04. r ev ae oione levne li hængt på ievæe, s v pcet
på en dan må, at die ievæe ee et rum-i-ruet. oione-line
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hang in i t  ievæene ee rum, samdt s kopi, rfalninr og
ant me infiørt teale hang på ruets fae væe. På ievæenes y,
og eksakt diet oione-line på inn, hang toat  røntn- e
inødtogfi, s v  es opake li  anente og i gae
rand nnemlye.

t  og i ahøe gd et oplysningkt  iagar. rr  t måe
og sympta, at t  n ni s Remandt og oione, s
rmål re natneenk. Coaiene, dvs. kenne,
s  es en og  kke gir g ud r at kue elne t kva a
t infiø, t ægte a t fale og t enhænde a t værkedduce.
Pemet  at kene t r fl, met t ena. t gæl ikke kun  nsyn l
Remandt og  ikke kun ne kene. t ør s, at t at ha ”fl”,
es t at ha ”t” ikke h  met  en obkv sandd  nsyn l t
agte at gø, s  l agtningsaatets indiinr.

t rk og s  kunhioen h fået nok  keni. r  ingen s r
t dan, men n meem ”kenkket” og ”n teknie unsøl” h  ået
på i næen et århune, og t  n læn tyt hm s h vunt at. 
fle insirs r t pænt, at kenkket og n teknie unsøl al ”-
plemente” hin t ly met smukt og ggt, men faktum , ne ndt,
at n teknie unsøl ald, un undl, orumf og t m ao-
 kenk. Kunhioen h valgt , og coaieiets ngsme rcepon
 r læng et orhalet  n teknie nnemlysnings had. Les  dilet-
nt bør os r muumkiltne, bør og le t kunhioe korps g n
 ojice ment. Abion   en argumtet – l rel a aov
– dåbshandng, og kunhioen gi kun hø på udsagn s ”r ml i n ud-
føl, r on i n kolot og sammenhænn meem nrjt og rmen r
svag” s en rbal a l et noonologi diagm, et hio dokument e
et røntn-togfi.

Hs coaiene nnem le n ne kunhioe t h t fl,  r-
hol t g kiø nok e ndt når t m l t alne kums
dme, alt dine og ne livninr.  r aldg fl.  r nem før og
e, hs ikke kun, ae ærme (ilte, audioi, lor, røntnbie,
eoænon) og h ingen ann mud end at ole på  ojice audio-
suee kendsrninr (t , s Gy Hi sag, umut at ikke- e ikke-hø),
samdt s  orbæn ry på hot  ae  e kene s  gg
ne nnem ne h fælt en fgg d. Sympta  og, at yn på
 ne ærme ae ev inoducet un -ets e rm r kun-
agtning i rm  ”muumkiltet”. en l s kendt ikke  snydt, hrken
r at e sg.
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3 Pkon  t iatiee
”n teknie unsøl” inhol dog et ardai. n n i g lv ikke s.
n  ikke lv suel, men n kun æntes s en logi nnemført menon,
ojicet på en ærm. Ae die toat, diag, dokument, eoæn-
on  er r et syn, e et k, s r hins vos rceptoe ho-
sont. Skærmene   r at ojice obktets anente v-tiatet, samdt
 at e nye land, e nnemggd, netop  en konkns  synets ac-
celaon,  ine og ae nye synter.  n n teknie unsøl
 li  t netogfie rum og teleonens ærme, nem s ”en før-
 konrsme r t op korkte”, s o udykte t. t æen
øsmål s i g , at hs  ne ænon  ”Old Mas” sv-
 l Ks on  biogfen ”s en unirming  øt” (en idé s Kcau og
Bean pen l en ning meem film & fassme), hvordan år t  l 
kunagtningen ”i n teknie nnemlysnings dsal”?

t s anfægt os  ts at  agte, s bør os r ærmene, aldg
r fl,   ald n g atibuon, n g livning og d 
r  og ald t (l rel a at, ævt, eldags e rkt). Vos syn
 nt fak – t  en kendsrning – et eet. Un ærmene e  ikke
kue oente os. Anfægteln, s  ikke bør no,  hvort e e  t
kfie k l et ”unisuelt” knie, ikke netop  t s ktir en fassme.

Hvordan t end må væ  e anfægtel,  h o en pointe i at e
e h  l n suee accelaon at gø,  n rceptuee had.
Hs coaieen al , jævnfø, fune, n, mente og or i en række
 ment s rækk g or en agte rum d,  rkort n teknie un-
søl die ment l en tee enkel mento syogisme. t s 
rsvunt a t syogiie ræsoement  netop l n rceptoe akt, s
mentet aldg n væ suelt; t n ikke s, men  en nand r ran
Accelaonen før og, hs  al føl o, at  r dybn i synsfeltet,
 r n e- e muldimenole rcepon s h  oentingvnen at
gø. t ktiie d n teknie nnemlysning  li  netop at n 
dimenonsdukv. Røntnbie fikr kun e opake off, ød- og ula-
olettogfi fil væk o le  lyket og ålysningstogfi  en t
ekmt enøt fikng  orflan og  emles. Teknikne sv ne eksakt l
nsynsiets ”r-edin røl  synet”.

Konknn  n teknie nnemlysning  biet,  hlket n teknie o-
dukon  v et radium,  at rceponen  et orflødgjort. Pcepon
r n d, og n d  ikke le, når ærmene ae h meldt g i rm  n
teknie nnemlysning (hs kortrm  muumkiltet). t s  nye udiinr
 ”Old Mas” r,  at et rum r n suee rcepon, meem t ae-
e og t bago,  imploet i ærmokonnes alt h nedydning
 teale l koordit, ktor og pixels. n es lfælt   nsyn og
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 måe srt ank biogf,   e ts ingenng at græ, men
 et land, et jt fasoidt land (alt et kniermet land), s og 
kunens land. For, hs t ikke nt at  på line (hs n r,  r n
fl), hvorr al  da orhot  på m? Spøsmålet n og r  nsyn:
hs aty shows  dødsy (og t  en kendsrning, at  ), hvorr al  da
orhot  på m? San  rment at  ikke rr ngene, men agt
fænenet;  rr ikke of, men agt ærme: Remandt v kkt en r
l, men  n ikke r line, un ae at ha t abi -
ment ”Remandt” s før- og bagog inipon or t r. t s
ærmene ojic  nem ikke ”obkt” e ”of” (s line advæk ),
men diag, koordit, ktor og pixels r en kunhio oko Skær-
men  ae inaet inn  når at få  os ; agtningsaatet  ae
nort inn agtning Kunen   i, s n  et iscenesat ,
og t  e okon  l os i. t  e okon, s  ”ikke d
h t”.
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F 1 Remandt van jn: Ridn m lk, c.16–1661. Ol på duk, 68,5 ×
55,5 cm., Kønhavn, atens Muum r Kun, KMS 1384. l.
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