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Af Morten K jacobsen

Ringsted Galleriet slutter efter-
årssæsonen af  med udstillingen  
Appropriation af  Christian Vind og 
Lasse Krog Møller, der med for-
nemmelser for tilfældighedens poe-
si præsenterer en række værker, der 
lavmælt og smukt – og med en vis 
humor – viser vores kulturhistorie; 
fra Storm Ps avistegninger til Pradas 
take-over i Roms gamle bydel. 

Udstillingstitlen Appropriation for-
binder nogle i Ringsted med land-
brug og såkaldte jordstykker, men 
det henviser også til et kunstbegreb, 
som igen henviser til en kunsthand-
ling, hvor man ’låner’/ bruger allere-
de eksisterende materiale og gør det 
til ’sit’. 

Lasse Krog Møllers værkbidrag 
er en række indrammede sort/
hvide fotografiske registreringer af  
et Europa og et Danmark under 
forandring. Fotografierne er iflg. 
Møller gengivelser af  en række for-
svindende, udviskede og forvitre-
de facadetekster, registreret foto-
grafisk under rejser til forskellige 
byer. Med det rette blik eller rette 
lysindfald, træder disse mere eller 
mindre læselige tekstbilleder frem, 
som pludseligt opståede skygger 
af  fortiden. Teksterne står som re-
miniscenser af  opløste udsagn, der 
giver den forbipasserende uindfri-
ede løfter om charcuteri, blomster, 
brød, kolonialvarer og tobak. Møl-
lers registrering af  forfald kan sam-
menlignes med inskriptioner, tegn 
på nu forsvundne kulturer; romer-
rigets steninskriptioner, der stadigt 
findes i Roms bybillede, eller de 
nordiske runestensinskriptioner og 

helleristninger. Møller sætter sine 
sort/hvide nøgterne registreringer 
i relation til eksempelvis Asger Jorn 
og Gérard Franceschis affotografe-
ringer og registreringer af  nordens 
folkekunst. 

Christian Vind ser også Jorn i sin 
tilegnelse af  Storm Ps avistegnin-
ger. Baggrunden for værkerne har 
Vind beskrevet således: ”For et år 
siden, måske to, sad jeg en dag mere 
eller mindre tilfældigt med et pa-
perback-udvalg af  Storm Petersens 
avistegninger fra 1940’erne, de så-
kaldte fluer, vist oprindeligt bragt i 
Berlingske Aftenavis. Jeg så på pen-
selkonturernes nærmest arabeske 
karakter og skraveringernes net og 
sammenlignede dem i tanken med 
Asger Jorns tegninger fra de samme 
år. Uden at tænke for meget over 
det, i hvert fald via tankeprocesser, 
som er svære at forklare, sprættede 
jeg pludselig bogen op, og klippede 
derpå teksten fra tegningerne med 
en stor saks. Det føltes godt! Sad 
nogen tid og kiggede på den forhen-
værende bog som nu lå og flød på 
arbejdsbordet. Ved at hjælpe tegnin-
gerne af  med teksten, havde jeg ret 
ubevidst skabt en serie decollager og 
videre kom jeg ikke den dag. En af-
ten nogle uger senere fandt jeg igen 
Storms ordløse tegninger, som nu lå 
i en plastiklomme blandt en stak an-
dre ufærdige og forliste papirer un-
der arbejdsbordet. Som jeg betragte-
de de stumme figurer, begyndte de 
igen at tale.” 

Udstillingen Appropriation er symp-
tomatisk for Vinds og Møllers 
værkpraksis, hvor selve registrering, 

indsamling og sammenstilling bliver 
et æstetisk anliggende. Udover en 
arkivarisk tilgang, arbejder de begge 
serielt og uden en tydelig kunstnersig-
natur. Igennem en idiosynkratisk, til 
tider langsommelig registrering, ud-
bygger de den lille observation og 
gør den til et arkiv over vores kultur 
og vores adfærd. Appropriation er en-
kel og klassisk i sin opsætning og i sit 
udtryk, hvor den søger at give rum 
til sit publikums forestillingsevne. 

Med udstillingsprogrammet de-co-la-
ge! der tog afsæt sidste år, kigger vi 
på kunstens tilpasningsevne (eller 
mangel på samme). Appropriation er 
den niende af  tolv udstillinger i ud-
stillingsprogrammet.

Holdet bag Ringsted Galleriet invite-
rer indenfor til et møde med den bil-
ledkunstneriske felt, her vil der være 
mulighed for at opleve høj kunstfag-
lighed i en afslappet og imødekom-
mende ramme. Der vil være lidt øl, 
vin, sodavand, snacks af  en art, og 
ikke mindst såkaldt artist-talk, hvor 
man får mulighed for at høre kunst-
nernes tanker omkring værkerne. 
Som noget nyt, vil fremover afholde 
finisage den sidste fredag i udstil-
lingsperioden.
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