
	
	

	

	

	

Honza	Hoeck	
	

Kunstnerisk	agens	uden	for	kunstværket	
–	post-institutionelle	kunstpraksisser	
	
	
Kunstneren	som	institution	
I	dag	er	kunstnere,	mere	end	nogensinde	før,	engagerede	i	at	organisere,	
dokumentere,	udstille,	kommunikere	og	re-arrangere	deres	egne	såvel	som	deres	
kollegers	kunstværker.	Den	slags	gøremål	er	blevet	standard	procedure	i	den	daglige	
administration	og	fortsatte	stimulering	af	en	kunstproduktion	i	det	21.	århundrede.	I	
visse	tilfælde	har	denne	tilstand	af	konstant	at	arbejde	rundt	omkring	værket	
igangsat	nye	tilgange	til	kunstproduktionen	ved	indlemmelsen	af	de	administrative	
aktiviteter	i	det	kunstneriske	output,	hvor	de	nu	tjener	som	motiver	og	metoder	til	
fremstillingen	af	nye	typer	af	udsagn.	

Kunstnere,	der	fungerer	som	kuratorer	–	men	stadig	agerer	som	kunstnere	–	eller	
som	udfører	en	dokumentarfotografs	arbejde	–	men	behandler	billederne,	som	var	
de	lærreder,	når	de	vender	tilbage	til	deres	atelier;	de	kunstnere	er	i	gang	med	at	
udvikle	og	udvide	deres	traditionelle	arbejdsområde	ud	over	kunstværkets	rammer.	
	
Disse	tiltag	opstår	ud	af	forskellige	historiske	påvirkninger	og	nutidige	strømme	af	
strukturelt	pres:	I	de	senere	år	har	den	danske	kunstscene	udviklet	en	blomstrende	
scene	af	kunstner-	og	kuratordrevne	udstillingssteder,	der	giver	mulighed	for	at	
arbejde	anderledes	med	udstillingsvirksomhed	og	produktion	af	kunst.	Teknologien	
har	ændret	den	måde,	kunstværker	medieres	og	cirkuleres	på,	og	vi	oplever	en	
projektificering	af	den	kunstneriske	praksis	gennem	en	stadig	mere	
ansøgningsbaseret	tilsagnslogik	i	tilgangen	til	kunstnerisk	virksomhed.		

Dette	oplæg	handler	om	en	lille	håndfuld	danske	kunstnere,	der	doserer	deres	
kunstneriske	output	i	andre	formater	end	netop	værkformatet,	og	som	derfor	også	
ofte	arbejder	uden	for	den	traditionelle	kunstnerrolle.	Hvad	enten	det	er	ved	at	
forandre	udstillingselementernes	sædvanlige	status	og	helt	træde	ud	af	et	klassisk	
objekt-subjekt-transmissionsskema	eller	ved	at	styre	og	forandre	de	
produktionslogikker,	der	ligger	bag	andres	værkproduktioner,	så	opererer	disse	
kunstnere	mere	som	konsulenter	for	processtyring	end	som	værkproducenter	i	en	
klassisk	forstand.		
	
Jeg	kalder	disse	kunstneres	praksisser	for	post-institutionelle.	Ikke	fordi	



kunstinstitutionens	dage	skulle	være	forbi,	men	fordi	de	post-institutionelle	måder	
at	arbejde	på	opstår	i	en	tid,	hvor	institutioner	ikke	længere	er	noget,	vi	hele	tiden	
forhandler	eller	modsiger,	men	mere	er	noget,	der	simpelthen	udøver	sin	
indvirkning.	I	den	optik	giver	betegnelsen	alternative	modeller	for	kunst	f.eks.	ikke	
meget	mening.	Mere	end	at	være	alternative	eller	anderledes	er	de	bare	–	på	lige	
linje	med	andre	produktions-	og	udstillingsmodeller	–	og	må	etablere	deres	
betydning	som	sådan.	Institutionen	overgår	her	til	en	anden	tilstand,	fordi	vi	alle	
forudgriber	og	mimer	dens	normativering	–	vi	er	alle	blevet	kunstinstitutioner.	De	
post-institutionelle	praksisser	reagerer	direkte	på	denne	betingelse,	og	deres	
arbejde	ekspliciterer	således	mange	af	de	effekter,	betingelsen	genererer.	Jeg	vil	ikke	
bruge	yderligere	tid	på	at	indkredse	termen,	men	efterlader	den	luftig	og	blafrende	
her	for	i	stedet	at	introducere	de	praksisser,	der	er	tale	om,	og	forhåbentlig	fylde	
termen	med	mening	derigennem.		
	
	
Fire	eksempler	på	post-institutionelle	praksisser		
Den	første	kunstner,	jeg	vil	omtale,	er	Janus	Høm.	Han	tog	afgang	fra	akademiet	i	
2013	og	har	i	en	årrække	hovedsageligt	arbejdet	med	det	kuratoriske	som	et	
materiale.	Hvilket	vil	sige,	at	han	som	kunstner	sjældent	strukturerer	sit	output	i	
enkeltstående	værker,	der	repræsenterer	hans	proces	og	identitet	som	kunstner,	
men	tværtimod	udvikler	forskellige	formater	for,	hvordan	det	kunstneriske	udsagn	
transmitteres,	som	oftest	i	tæt	samarbejde	med	andre	kunstnere	eller	kuratorer.	
Han	anvender	også	gerne	andre	kunstneres	værker	som	delelementer	i	overordnede	
sammenstillinger,	der	genforhandler	værkernes	egen	agens	og	effekt.		
	
Et	eksempel	på	det	kunne	være	udstillingen	Modeling	Agency	fra	2011,	som	han	
satte	op	i	samarbejde	med	den	newzealandske	kunstner	Martyn	Reynolds.	Ifølge	
pressemeddelelsen	opererede	de	to	kunstnere	som	et	slags	modelagentur,	der	ikke	
alene	præsenterede	de	udstillede	kunstnere,	der	var	kurateret	ind	i	showet,	men	
også	modellerede	selve	ideen	om	kunstnerisk	og	kuratorisk	agens	set	som	to	
forskellige	produktionslogikker,	der	flød	sammen	på	forskellige	måder	i	udstillingens	
mangeartede	typer	af	udsagn.	Dette	blev	eksempelvis	opnået	ved	at	præsentere	
værkerne	med	en	tilhørende	formidling,	der	havde	taget	overhånd	og	selv	blev	en	
aktiv	del	af	værkerne,	eller	ved	at	sætte	de	inviterede	kunstneres	værker	sammen	
med	ikke-kunst	i	forskellige	grupperinger.		
			For	eksempel	i	organiseringen	af	tre	elementer	præsenteret	under	titlen	Wall	
assemblage	with	audioclip;	delvist	henover	et	stort	udendørs	arkitekturfotografi	
lavet	af	kunstneren	Nora	Kapfer	var	der	ophængt	et	formelt	og	ganske	pastost	
Alexander	Marchuk-maleri,	hvorfra	der	var	trukket	et	sæt	høretelefoner	med	et	23	
sekunders	kort	lydklip	fra	Woody	Allens	Midnight	In	Paris.	I	lydklippet	taler	
hovedpersonerne,	der	er	forenet	gennem	tidsrejser,	om,	hvordan	de	hver	især	føler	
sig	fortabte	i	deres	egen	tids	kultur,	men	hvordan	tidligere	tiders	udtryk	derimod	
fascinerer	dem	uendelig	meget	mere.	Den	mandlige	hovedrolle	synes,	at	kvindens	
tid,	hvori	de	befinder	sig,	er	fantastisk,	hvorimod	hun	selv	længes	tilbage	til	en	endnu	
tidligere	epoke	og	er	håbløst	uinspireret	af	sin	egen	samtid.		
	
	



	
Janus	Høm	&	Martyn	Reynolds,	Wall	assemblage	with	audioclip,	2011,		
foto	Tobias	Selnaes	Markussen	
	
Wall	assemblage	with	audioclip	fungerede	altså	som	et	slags	tre-i-en-udsagn,	hvor	
delene	begrænsede	og	udvidede	hinandens	muligheder	for	betydningsdannelse	–	
maleriets	serielt	udarbejdede	retro-gestik	på	fotografiets	afmålte	figuration	med	
lydklippets	indfølende	tale	som	soundtrack.		
	
Eller	et	andet	eksempel:	Arrangørerne	havde	bedt	deres	kollega,	kunstneren	
Benjamin	Hirte,	skrive	en	retroaktiv	anmeldelse	af	Kate	Bushs	album	Arial	seks	år	
efter	udgivelsen	i	2005.	Den	færdige	anmeldelse	blev	printet	på	et	A4-ark	og	hængt	
op	i	en	rude	i	udstillingsrummet	og	her	præsenteret	under	overskriften	
Commissioned	pop	music	review.	
	

	
Janus	Høm	&	Martyn	Reynolds,	Commissioned	pop	music	review,		
2011,	foto	Tobias	Selnaes	Markussen	
	



Selvom	det	syntes	som	ét	værk,	som	det	hang	dér	i	vinduet,	var	der	alligevel	også	her	
tale	om	en	sammenstilling;	den	kryptiske	materialebeskrivelse	inkluderede	både	
Kate	Bushs	Arial-album	i	dets	fulde	82	minutters	længde,	det	stykke	A4-papir	
anmeldelsen	var	udskrevet	på	og	den	kommissionerede	tekst,	altså	selve	ordene,	
akkrediteret	ufrivilligt	til	Benjamin	Hirte	som	et	selvstændigt	værk	fra	kunstnerens	
uintenderede	hånd.	I	dette	tilfælde	blev	kuratorens	agens	altså	iværksat	til	at	
kommissionere	arbejde	fra	en	kunstners	praksis,	som	ellers	aldrig	kunne	have	
genereret	et	lignende	værk	–	og	som	ikke	engang	selv	anså	anmeldelsen	som	et	
egentligt	værk.	Dette	greb	blev	så	efterfølgende	brugt	til	at	inkorporere	en	Kate	
Bush-plade	i	udstillingens	netværk	af	materialer.	
	
Det	interessante	ved	de	to	eksempler	og	hele	udstillingens	produktionslogik	som	
sådan	er	deres	modulerende	tilgang	til	dannelsen	af	nye	typer	af	kunstneriske	udtryk	
–	det	var	ikke	til	at	sige,	hvordan	et	værk	eller	et	kunstnerisk	udtryk	kunne	opstå,	
ifølge	den	tilgang	de	to	kunstner-kuratorer	gik	til	udstillingen	med.	Information,	
allerede	eksisterende	udtryk	benyttet	som	samples	og	evnen	til	at	gribe	radikalt	ind	i	
andre	kunstneres	udtryksrum	blev	sat	i	spil,	så	man	som	beskuer	ikke	kunne	stille	sig	
entydigt	an	over	for	de	ansamlinger,	man	mødte	på	udstillingen.		
	
Den	næste	kunstner,	jeg	vil	pege	på,	er	Bjarke	Hvass	Kure,	som	tager	afgang	fra	
akademiet	i	sommeren	2015,	men	som	allerede	har	markeret	sig	med	et	par	
udstillingsprojekter,	der	på	hver	deres	måde	indskriver	sig	i	det	post-institutionelle	
felt.	I	2013	satte	han	udstillingen	eller	værket	Planteriget	op.	Han	beskriver	selv	
projektet	således:	

Et	gigantisk	drivhus	ved	motorvejen	i	Hundige,	brugt	før	finanskrisen	til	
at	huse	Planteriget,	et	firma	som	sælger	planter	og	have-relaterede	
artikler.	Nu	er	det	under	ombygning	til	et	sted	for	fest,	de	store	glas	
partier	spejler	de	hjemmelavede	discokugler	og	scenens	røde	glimmer-
betræk.	Det	transformeres	af	håndværkere	fra	Polen	hvis	arbejdende	
tilstædeværelse	komplimenteres	af	deres	beboelse	af	stedet,	de	har	fået	
det	der	skal	blive	kontor	til	at	sove	i.	Deres	vasketøj	hænger	rundt	
omkring	i	den	store	glashal.	Stedet	er	halvt	færdigt,	det	nye	spejlblanke	
gulv	og	søjlernes	glasudsmykning	blander	sig	med	stabler	af	gamle	
planteartikler,	krukker,	arbejdsborde,	lamper	og	plancher.	I	denne	
situation	eksisterer	udstillingen,	den	består	af	gæster,	åbningstider,	
invitationer	og	af	en	gammel	fladskærm	som	viser	en	loopet	optagelse	
fra	Bloomberg	TV.	I	et	typisk	tv-studie	diskuterer	Jim	Glickenhaus,	
instruktør	af	bl.a	The	Exterminator,	nu	aktiemillionær,	hans	investering	i	
China	Agrotech,	et	kinesisk	firma	som	begår	sig	i	jord	og	planter,	med	to	
finanseksperter.	Diskussionen	centrerer	sig	om	hvorvidt	det	kinesiske	
firma	er	et	ægte	firma,	eller	blot	en	såkaldt	shell	corporation,	en	fiktion.	
Glickenhaus	har	sendt	sin	søn	til	Kina	for	at	se	på	deres	fabrikker	og	siger	
at	fra	hans	erfaring	i	film	branchen	ved	han	hvor	svært	det	er	at	skabe	
fiktioner	som	ligner	virkeligheden,	derfor	må	firmaet	være	ægte.	De	
arbejdende	håndværkere	blander	sig	med	udstillingen,	de	bruger	
fjernsynets	strømstik	til	deres	elektriske	sav	som	overdøver	videoen.	



Gæsterne	blander	sig	med	situationen,	de	snakker	med	ejeren,	de	danser	
til	tyrkisk	musik	fra	det	overdimensionerede	lydanlæg,	de	indgår	aftaler	
om	måske	at	lave	en	udendørs	skulptur	til	stedet	engang.	
	

	
Bjarke	Hvass	Kure	,	Planteriget,	2014,	foto	Bjarke	Hvass	Kure	
	
Hvis	man	skulle	forsøge	at	italesætte,	hvad	der	er	på	færde	her	rent	kunstteoretisk	
(og	det	vil	jeg	kun	i	meget	ringe	grad	gøre),	så	kunne	man	pege	på	den	amerikanske	
teoretiker	David	Joselits	forslag	om	at	udskifte	vores	forståelse	for	transmissionen	af	
kunst	som	noget,	der	foregår	gennem	et	medie,	og	i	stedet	tale	om	den	som	et	
format.	I	bogen	After	Art	(Joselit	2013:	55ff.)	beskriver	Joselit,	hvordan	formatet	
modsat	mediet	er	en	mere	tidssvarende	måde	at	beskrive	visse	kunstneriske	udtryks	
medialiseringsproces	på.	Formatets	medialisering	er	ikke,	som	mediets,	
objektbaseret,	men	fungerer	i	stedet	som	en	ansamling	af	forskellige	kræfter,	former	
og	forbindelsespunkter,	der	faciliterer	et	output.	Joselit	beskriver	aflæsningen	af	det	
mediebaserede	værk	som	værende	centripetalt	–	hvilket	vil	sige,	det	etablerer	sin	
betydning	ved	at	bevæge	sig	indad	mod	objektets	kerne.	Formatet	skulle	i	
modsætning	hertil	fungere	centrifugalt	–	læsningen	forfølger	forskellige	linjer	i	
kompositionen	udadtil	i	stedet	for	indadtil	–	inspireret	af,	hvordan	man	f.eks.	læser	
arkitektur	som	en	ansamling	af	forskellige	planer	og	kræfter,	der	virker	i	et	
komplekst	sammenspil,	og	som	ikke	danner	en	syntese,	et	færdigt	billede,	men	mere	
præsenterer	en	række	billeder,	der	dannes	dynamisk	–	en	slags	billedmaskine.	



	
Bjarke	Hvass	Kure	,	Planteriget,	2014,	foto	Bjarke	Hvass	Kure	
	
I	Bjarke	Hvass	Kures	Planteriget	ser	vi	netop	en	udpræget	centrifugal	medialisering,	
der	i	kraft	af	de	forskellige	tilfældige	møder,	der	opstår	mellem	beskuere,	
håndværkere,	materialer,	tyrkisk	musik	og	skiftende	rumligheder,	høster	billeder	fra	
den	omgivende	verden	i	en	tilfældig	rækkefølge	og	form.	I	en	sådan	setting	kan	der	
ikke	ske	noget	'forkert';	hvis	en	lampe	går	ud,	eller	håndværkerne	overdøver	
videoen,	er	det	altid	en	del	af	den	dynamik,	udstillingen	iværksætter	som	æstetisk	
felt.	Det	æstetiske	er	alt	det,	der	sker	i	konteksten	af	udstillingen	–	dagen	efter,	
derimod,	intensiveres	de	polske	håndværkere	og	deres	lyde	ikke	længere	i	et	særligt	
felt	–	de	er	igen	blot	arbejdsmænd.	
	
David	Hilmer	Rex	blev	færdig	på	akademiet	i	2013	og	har	både	før	og	siden	arbejdet	
som	en	slags	konsulent-kunstner	med	fokus	på	research,	organisering	og	kuratering	i	
samarbejde	med	forskellige	aktører.	Ifølge	ham	selv	arbejder	han	med;		

at	sammensætte	forskellige	discipliner	og	aktører	i	projekter,	der	
kombinerer	teoretisk	udforskning	med	æstetiske	og	pragmatiske	udkom,	
og	derved	udvide	mulighederne	for	hvor	–	og	som	hvad	–	en	
billedkunstnerisk	praksis	kan	manifestere	sig.		

Hans	forskelligartede	aktiviteter	finder	sted	inden	for	konteksten	af	flere	
grupperinger	af	samarbejdspartnere,	herunder	den	interdisciplinære	platform	
Diakron,	som	han	driver	sammen	med	en	række	andre,	heriblandt	kunstnere	som	
f.eks.	Bjarke	Hvass	Kure	og	folk	fra	andre	fagfelter	såsom	aktionsforsker	Aslak	Aamot	
Kjærulff.	Diakron	producerer	meget	forskelligartede	output,	de	driver	et	online-
tidsskrift,	kuraterer	udstillinger	og	gennemfører	forskningsprojekter.	I	løbet	af	de	
næste	to	år	skal	de	eksempelvis	udføre	casestudier	af	en	række	hybride	
organisationer,	der	forbinder	kunstneriske	og	kreative	arbejdsgange	med	
engagement	i	samfundsproblematikker.



	
diakron.dk,	screendump	Honza	Hoeck	
	
Et	eksempel	på	deres	arbejde	kunne	være	en	endagsevent,	de	arrangerede	mellem	
en	række	inviterede	deltagere,	der	fandt	sted	i	det	lokale	i	Bella	Center,	hvor	de	
sidste	forhandlinger	under	COP15	fandt	sted,	på	datoen	for	femårsdagen	efter	
topmødet.	Mødeoplægget	til	deltagerne	lød:	

-	Vi	vil	gerne	skabe	en	parallel	tid	med	jer.		
-	Det	er	en	fiktion.	Den	behøver	ikke	at	forholde	sig	til	en	virkelighed.		
-	Vi	har	ikke	en	forventning	om	en	bestemt	produktion.		
-	De	fælles	samtaler,	vi	har	alle	sammen	sammen,	optager	vi.	
-	Vi	har	lavet	nogle	metoder,	som	vil	påvirke	samtalerne	undervejs.	
-	Vi	vil	selv	deltage	i	samtalen.		

Herefter	følger	så	en	nøje	tilrettelagt	mødeplan,	der	skitserer,	i	hvilke	faser	
oprettelsen	af	den	parallelle	tid	skal	foregå,	med	indlagte	blokke	af	kaffepauser,	
gruppearbejde	og	evaluering.	Der	er	altså	tale	om	et	slags	corporate	strategimøde	på	
lsd,	der	producerer	et	ikke	nærmere	bestemt	udkomme.	Om	man	skal	fokusere	på	
mødet	som	en	slags	demonstration,	der	skal	betragtes	som	et	hele	udefra,	eller	om	
man	skal	forsøge	at	destillere	deltagernes	udkomme	af	mødet,	ved	jeg	ikke,	og	det	
er	denne	usikkerhed,	der	netop	virker	fascinerende	–	den	fusionerer	praksis	og	
udtryk,	forbrug	og	produktion	i	en	skala,	der	henstår	uvist.	
	
Jeg	vil	også	gerne	præsentere	et	projekt,	jeg	selv	har	stået	for,	nemlig	det	der	blev	
kommunikeret	som	Honza	Hoeck-soloudstillingen	A	Leaf	Growing	Into	The	Ground,	
Falling	Back	On	A	Branch,	der	fandt	sted	på	Tranen,	den	genfødte	Traneudstillingen	
på	Gentofte	Hovedbibliotek,	i	starten	af	2015.		
	



	
Honza	Hoeck,	A	Leaf	Growing	Into	The	Ground,	Falling	Back	On	A	Branch,	2015,	foto	Tranen	
	
			Denne	udstilling	var	en	slags	all-in-situation.	En	produktion,	der	i	en	udpræget	grad	
afspejlede	sine	egne	tilblivelsesvilkår	og	relaterede	til	sin	egen	effekt.	Udstillingen	
indeholdt	ingen	egentlige	værker,	men	præsenterede	derimod	en	række	
kunstlogistiske	elementer,	der	traditionelt	understøtter	eller	forlænger	eksisterende	
kunstværker;	sokler,	en	pressemeddelelse,	en	flyer,	dokumentationsfotos,	en	
ansøgning	om	økonomisk	tilskud	osv.	Elementerne	iscenesattes	som	en	slags	
økologi,	hvor	det	var	relationerne	og	kræfterne	mellem	elementerne,	der	blev	
intense,	hvor	betydningsdannelsen	skiftevist	kollapsede	og	opstod,	og	hvor	
elementerne	blev	udsat	for	kræfter,	der	trak	dem	i	andre	retninger.	Titelskiltene	var	
eksempelvis	udformet	i	akrylglas	i	størrelser	op	til	1,5	meter,	hvorpå	der	var	printet	
varierende	layoutede	versioneringer	af	den	pågældende	titel.	Jeg	fik	lavet	et	1	x	7	
meter	sponsorbanner	i	satin	med	de	støttende	instansers	logoer	sat	op	i	et	grafisk	
mønster,	og	pressemeddelelsen,	der	blev	sendt	ud,	var	ganske	enkelt	min	ansøgning	
til	Statens	Kunstfond	om	økonomisk	støtte,	hvori	jeg	udpenslede	mine	grunde	til	at	
lave	udstillingen	og	forsøgte	at	betone	den	personlige	og	kunstfaglige	vigtighed	af	
den.	Et	andet	eksempel	var	dokumentationsfotografierne,	man	som	det	allerførste	
mødte	på	udstillingen,	vist	på	en	stor	fladskærm;	de	var	optaget	med	
kamerapositioner	fra	den	tidligere	kurators	udstillingsprogram	og	gentog	således	
affotograferingen	af	en	række	fotografier	fra	tidligere	udstillinger,	på	trods	af	at	det	
afbillede	således	til	tider	forekom	ude	af	fokus	eller	ude	af	motivrammen.	
Udstillingen	var	den	nye	kurator	Charlotte	Sprogøes	første	kuratering	som	leder	af	
Tranen,	og	fotografierne	betonede	således	denne	interne	institutionelle	
overgangsperiode	på	en	underspillet	måde.		
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Et	andet	aspekt	af	udstillingen	var	dens	tilblivelse.	Jeg	bad	nemlig	en	række	andre	
bidragsydere	om	at	producere	de	fleste	af	de	tilstedeværende	elementer:	Uffe	
Isolotto	udformede	således	flyeren,	Christian	Jeppsson	fandt	på	titlerne,	min	
svigerfar,	arkitekten	Jørgen	Hoeck,	tegnede	et	nyt	infomøbel	til	institutionen	med	
udgangspunkt	i	den	konkrete	arkitektur,	og	Ditte	Gantriis	udførte	en	serie	af	
penselstrøg,	som	var	påført	direkte	på	arkitektur	og	objekter	med	en	klæbeteknik	og	
således	defilerede	frit	omkring	henover	rammer,	sokler,	vægge	og	gulv.	
Min	rolle	i	udstillingens	tilblivelse	mindede	således	mere	om	f.eks.	en	filminstruktørs	
måde	at	arbejde	på,	hvor	udstillingen	blev	betragtet	som	et	stort	hele,	hvorunder	
institutionen	og	alle	dens	effekter	blev	sanseliggjort.	
	
	
Institutionen	som	performer	
Ud	over	de	få	kunstnere	og	projekter	jeg	allerede	har	nævnt,	findes	der	naturligvis	
en	række	enkeltkunstnere	og	kollektiver	herhjemme,	hvis	praksisser	udviser	post-
institutionelle	træk.	Heriblandt	f.eks.	et	antal	kunstnerdrevne	udstillingssteder,	der	
arbejder	med	kollektive	produktioner,	eksperimenterende	formidling	og	miksede	
rollefordelinger,	såsom	TOVES,	DIAKRON	og	YEARS.	Det	er	ikke	tilfældigt,	at	de	
kunstnere,	jeg	har	valgt	at	bruge	i	mit	oplæg,	er	involverede	i	netop	disse	steders	
arbejde,	og	at	der	derfor	er	en	del	at	sige	om	det	grundlag,	som	kollektiv	produktion,	
kunstnerdrevne	steder	og	kuratering	udgør	for	at	praktisere	post-institutionel	kunst.	
Dette	nævner	jeg	blot	for	at	henlede	opmærksomheden	på	noget	af	den	
infrastruktur,	der	har	dannet	grundlag	for	fremkomsten	af	disse	praksisser.		
Hvis	jeg	herudover	ganske	kort	skulle	forsøge	at	opsummere,	hvad	det	er,	der	
kendetegner	strategierne,	disse	kunstnere	benytter	sig	af,	så	er	et	hovedtræk,	at	
kunstnerens	bidrag	til	transmissionssituationen	er	ekstremt	gennemgribende	i	
forhold	til	dens	kontekst	og	medregner	den	som	et	aktivt	element	i	udsigelsen.	Det	
enten	ved	at	inkorporere	alt	inden	for	værkets	omkreds	i	dets	begivenhedshorisont,	
så	det	ikke	er	til	at	skelne,	hvad	der	er	med	og	ikke	er	medvirkende	i	
betydningsdannelsen,	eller	ved	at	tilrettelægge	de	produktions-	eller	
transmissionslogikker,	elementerne	bliver	præsenteret	med,	så	det	ikke	er	muligt	at	
danne	sig	et	entydigt	billede	af	processernes	retninger,	magtrelationer	eller	
udtrykkets	grænser.		
	



Den	omkredsbetonede	tilgang	kender	vi	fra	f.eks.	land-art,	hvor	værket	finder	sted	i	
et	omsluttende	miljø,	der	gennem	værkets	effekt	medialiseres	som	et	samlet	
resonant,	æstetisk	felt.	De	elementer,	der	ikke	er	skabt	til	værket,	indlemmes	
alligevel	i	værkets	betydningsproduktion	i	kraft	af	dets	orientering	mod	
omgivelserne.	Den	mere	administrativt	tilrettelæggende	tilgang	kender	vi	fra	
institutionskritikken,	hvor	kommunikation	og	strategi	sanseliggøres.		
	
I	og	med	den	animerende	aktivering	af	det	omgivende	og	instituerende	i	kunstens	
udsigelse	udviser	post-institutionel	kunst	ofte	udtalte	performative	træk.	Men	mere	
end	at	tale	om	post-institutionelle	kunstnere	som	værende	performative	i	højere	
grad	end	andre	kunstnere,	vil	jeg	egentlig	hellere	forstå	dem	som	værende	pinligt	
bevidste	om,	at	institutionerne	allerede	udøver	en	fuldgyldig	performance	selv,	og	at	
der	derfor	ikke	ligger	noget	til	hinder	for	at	iværksætte	denne	performance	til	
kunstneriske	formål.	Mere	end	at	være	en	kunstnerisk	og	institutionel	gøgler	ser	den	
post-institutionelle	kunstner	formentlig	institutionerne	som	et	allerede	etableret	
cirkus.	Der	ligger	ikke	nogen	anti-institutionel	attitude	bag	dette,	tværtimod,	blot	en	
anseelig	mængde	ædruelighed	og	realisme,	vil	jeg	hævde.	I	den	post-institutionelle	
virkelighed	fungerer	den	hvide	kube	som	et	spejlkabinet,	der	forvrænger	alt,	hvad	
der	foregår	inden	for	dens	rammer	–	og	i	den	optik	er	vi	alle	gonzo.		


