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t n synes s en indlyn konating når e Sandbye i Minsmærk – Tid
og indng i fotografiet, år fa at togfiet h ht en lt cenal tydning r
udingen  70’nes og 80’nes konceptkun. t  et  n ty  udsagn s 
ae ” godt  or” – når  hør m, men s ikke o ne h t ggt godt
 at  sagt højt, s fle n  lfælt i Sandbyes g.

tr sagte innns annl, hvor Sandbyerennem, før og e,
te len kunne: Chian lni, Shin Aie, Sophie Cae, Lry Suln,
Igor Savenko,s Mikhailov, Ilya Kabakov og Geoe Legdy, og daeeln-
k påesug togfiet s kunniium. Pekt  ikke udlbart
indlyn,  øre vnene –lni, Cae og Kabakov – n ikke duces l ”-
togfi e tokun”, men  i ns rekv orrk indlyn. Fodjt
r e teoe gb h Sandbye gjort i en læn odye or n togfiteoe
diuion a ui or Bean og rts l Bgin, s udgør ns føre
l. uionen  før og e ing rts t lyse mm, men m
og godt ing i d og rum, .a.  fle inteante point ing suatetens
kult d n r togfiets op. En dan tr  force n  l rke no-
t tung s alt r øjten, netop rdi fuldændns av mht. ee,  l
in  en me lgøn diuion  en e et p dialogptne. us-
onen rmår dog le n at hol g fa i t græn t  ningunkt
s Sandbye h sat g r at unsø: nem t ivate og inme ug  togfiet
og ts hængd  d og ining.

Udngunktet, i øvgt ne dsat t iscee fotografi (Ræns Sorte Bib-
ek 1992), togfiets evne at fahol en iv biedagtning, hvad rfaen
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l togfiets ”atetffekt”; nem n ”i” anl at togfiet  en -
ai ænon  en faen rd. dokt  t, at på ods  at  d
e,  rmår togfi ikke one t at eml en følel t avæns
nærvær,  rpaet d og nærvæn ining, et sær menkol brfing og en
feshii fahol t   finr – og  rson t – s  barun-
n l ns føre halvl. Kærneøsmålet r les ”inktetens atus”
(iingentogfiet s et ai lysyk  en ye rked), s lå vt
i ks i n togfiteoe diuion hos rukta og porukta, men
s Sandbye effekvt habit d hjælp  at in uen og ut  -
togfi, hvor t aie aves ts ontologie eel r at i et hæes
l en psykologi eivat eel. Fogfiets asme  en ”menl asme”.

t  e ”menle asme” sr l et akv hos  r dien kun-
ne, og da  t og egyldt hvor ”san” es togfi  mht. kunnnes
ivatv e dokumen aibi. t  es ”ivatd” i æe e rmel
mening s  gøn og s mugør r uen at lv me ind s ”i-
vatrson” (ne dsat s kunkene alt). n togfie tegi s 
dien kunne adaptd et i lys påes kunnie tegi
på et ordnet p Modsat niie Grd Styles –n amine højd-
nisme og n teo ætenø konceptkun – r Sandbyes kunne fat i ”n
e nd” og hans ”ivate hioe”, ikke r at em n r en ør offentd,
men r aego at jrkæ ørlr s bie, ænon og
rtæing på en lsvan må. t  i e rekv s Minsmærk. Tid og
indng i fotografiet ikke kun  et lmet j in i Danrk n-
teoe diuion, men, rdi ns konknr elent ænr ind i dunens
rå, fal met lt ud og dér.
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