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FORORD

I samme øjeblik man vælger at træde ind over tærskelen til Esbjerg
Kunstmuseums rum for eksperimenterende kunst, bliver man konfron-
teret med den første udfordring. My world does not exist, står der med
store, gyldne typer på ydervæggen af det værk som billedkunstneren
Kirstine Roepstorff har installeret som et rum i rummet. For hvorfor be-
væge sig videre ind i rummet, ind i værket, hvis den verden kunstneren
lægger frem, ikke eksisterer? Og kan man overhovedet være til stede i
en verden der ikke findes?
Da kunstneren René Magritte i 1928 malede udsagnet "dette er ikke en
pibe" under sin ellers vellignende udgave af en krum pibe, leverede han
et manifest for det modernistiske maleri i olie på lærred. Udsagnet kan
umiddelbart opfattes som en næsten selvmodsigende negation af moti-
vet. Men det benægter netop kun pibens eksistens som pibe. Magrittes
værk er stadig ikke en pibe, ganske enkelt fordi det er et maleri.
På samme måde integrerer Kirstine Roepstorffs rum et udsagn der be-
nægter eksistensen af hendes verden, som ellers består af velkendte,
dagligdags møbler i dette rum i rummet. Men spundet sammen som et
sart og skrøbeligt edderkoppespind er møblerne på en gang genkende-
lige og forunderligt fremmede. Hvidt garn, hvide vægge og koldt, hvidt
neonlys – dette uvirkelige fravær af farve – intensiverer stemningen i
rummet hvor intet hænger sammen under en samlet centralperspekti-
visk optik, og hvor intet længere er, som man kunne forvente det, på
trods af genkendeligheden. I dette rum hvor grænsen mellem fantasi og
virkelighed er udvisket, får Freuds begreb 'das Unheimliche' fornyet
aktualitet som det på én gang uhyggelige og 'uhjemlige'. Man mister
både det panoptisk beherskende overblik og fodfæstet for en stund for-
di rummet på paradoksal vis konfronterer os med sin egen immateriali-
tet, sin karakter af billede, hvilket Ulla Kierkgaard behandler indgåen-
de i sin tekst Det imaginære verdensbilledes materialitet.
My world does not exist rejser spørgsmål om vores opfattelse af virke-
ligheden, af verden. Hvornår eksisterer den og hvor eksisterer den? Ek-
sisterer den a priori eller konstruerer vi den selv? Hvor går grænsen
mellem kunst og virkelighed? Men disse spørgsmål opstår kun i mødet
mellem os og værket. Og for at mødet overhovedet kan finde sted, må
vi vælge at iagttage værket som mere end summen af de hverdagsting
garnets forløb på væggene repræsenterer. Vi må gå ind i rummet og in-
volvere os i værket som det samlede kunstværk det er. Først da bliver
oplevelsen så intens at den kan føre til væsentlige refleksioner.

Udstillingen er lavet specielt til Esbjerg Kunstmuseums rum for eksperi-
menterende kunst. Vi takker i den forbindelse Galleri Hallo! og Kirstine
Roepstorff for deres store engagement og et meget inspirerende samar-
bejde.

Inge Merete Kjeldgaard, direktør
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DET IMAGINÆRE VERDENSBILLEDES MATERIALITET
KIRSTINE ROEPSTORFFS MY WORLD DOES NOT EXIST

Det hele synes velkendt: Møbler, vinduer, spejl, lampe og inventar i et
interiør, vi dagligt bebor, er med hvidt garn og tegnestifter optegnet på
det konstruerede rums hvide vægge. Men svævende i intetheden med
utallige forsvindingspunkter virker hverdagens materielle holdepunkter
immaterielle og kun til stede som aftegninger i et uendeligt rum. Tråde-
nes gang på væggene, illusionen om rumlige konstruktioner, fortsætter
ud i beskuerens eget langstrakte rum. Lange tråde ledes fra væggenes
motiver og ud i beskuerens sfære for at ende i garnets nøgler, hvor vær-
kets afslutning og nye begyndelser har sin grund. 

Med hvide tråde i hvidt rum synes værket af en anden verden, imma-
terielt til stede i absolut velkendte materialer og motiver. Man bringes
som beskuer til en drømmende virkelighed, ideen om en anden lokali-
tetet, et andet rum, en anden scene uden for vores gængse rum- og tids-
fornemmelse.1 Sanserne skærpes som i drømmens intense univers, hvor
virkelighedens effekter og elementer alligevel finder vej og indgår på
lige fod med vore helt egne drømmebilleder. Kirstine Roepstorff har
med sit værk My world does not exist skabt et sted, hvor tiden for en
stund står stille – et sted mellem sansning og bevidsthed. Virkeligheden
og fantasien overlapper hinanden, og som beskuer må man veksle mel-
lem identifikation og en fornemmelse af at være tilstede som den frem-
mede, der må opleve verden på ny.

Kunsten kan give os nye billeder af verden, og alligevel synes værkets
titel at hævde det modsatte. My world does not exist viser os en verden,
der har træk til fælles med det, vi normalt betegner som værende vores
håndgribelige virkelighed. Men hvad er det for en verden, der skabes,
og som alligevel ikke er? Ren, hvid, skrøbelig og flygtig optegnes kon-
turerne til et velkendt univers. Er det vores materielle, håndgribelige og
sansebare verden, der henvises til, som værende ikke eksisterende?
Eller er det en indre verden, drømmens, tankens og fantasiens univers,
der ikke eksisterer, fordi den ikke fysisk kan peges på? Kirstine Roep-
storff stiller med My world does not exist grundlæggende spørgsmåls-
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tegn ved, hvad det er, vi definerer som værende virkelighed, og ud fra
hvilke konventioner, vi træffer disse afgørelser. 

“...mit verdensbillede har jeg ikke, fordi jeg har overbevist mig selv om
dets rigtighed; heller ikke fordi jeg er overbevist om dets rigtighed. Det
er derimod den overleverede baggrund, ud fra hvilken jeg træffer af-
gørelser om, hvad der er sandt og hvad der er forkert.”2

Gennem interaktion med vore omgivelser produceres, opretholdes, for-
andres og fornyes vores verdensbilleder og ideen om virkelighed. Kunst-
værket bliver derved en af mange kontaktzoner, hvor forskellige histo-
rier, sprog og erfaringer blandes i forskellige uforudsigelige relationer
og individuelle betydninger. My world does not exist er ikke en illu-
stration af vores verdensbillede, men bliver en del af de sociale praksi-
ser, hvorigennem vi konstruerer og forandrer vores verdensbillede. Vær-
ket stiller ikke bare spørgsmålstegn ved vores verdens- og virkeligheds-
definitioner, men spørger også til hvilke årsager, ønsker og behov vores
verdensbilleder udspringer af. My world does not exist er dermed ikke
blot en spejling, men et aktivt indgreb i vores anskuelse af verden og de
relationer, vi som individer indgår i. 

I My world does not exist bliver det sansebare til immaterielle struktu-
rer, hvorved værket peger på alt det, vi mange gange ikke medtager i
vores verdensbillede. Den optegnede verdens strukturer synes at tyde-
liggøre menneskets ønske om at samle eksistensens kaotiske tråde som
tegn på, at alt har en mening. Gennem adskillende klassifikationer sø-
ges verden gjort overskuelig i en afsluttet form, som verdenskort og atl-
as, hvor verden er set fra et privilegeret synspunkt. I My world does not
exist lader Kirstine Roepstorff værket stå uafgrænset, idet både illusori-
ske og fysiske rumlige lag forbindes med trådens linier. Illusoriske i den
forstand, at man som beskuer synes at kunne bevæge sig endnu videre
i det rum, der perspektivisk er optegnet, end de fysiske rammer tillader
det. De optrukne motiver er, til trods for hver enkelt genstands isolere-
de perspektiviske vinkel, forbundet med bløde linier som i skriften eller
i den kunstneriske proces, når et bogstav, et element forbindes med et
andet. Virkelighedens elementer er forbundne i værkets konstruktion af
verden, der igen har karakter af det uafsluttede, symboliseret ved gar-
nets nøgler. 
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Et af de mest gådefulde ord på sanskrit, M-ay-a, udtrykker forestillingen
om, at der bag verdens materielle og sansebare tilstedeværelse befinder
sig et mere sandt virkelighedslag, hvor alt udgør en del af samme meta-
fysiske uendelige enhed. M-ay-a er illusionens slør, der hindrer menne-
sket i en oplevelse af virkelighedens sande natur og herigennem en
mulig selvrealisering, hvor mennesket frigøres fra det materielle. 

At være til stede i værket kunne være som at kaste et enkelt blik bag 
M-ay-as slør til en ikke-lineær virkelighed. Eller er værket endnu et bille-
de af verden, der slører oplevelsen af verdens sande natur? Værkets
illusoriske virkning hensætter beskueren i vægtløs tilstand i uendeligt
rum, hvor lampens genkendelige konturer sender lysets stråler ud som
en kosmisk vifte af elektriske partikler i drømmeagtigt dansende forma-
tion. Men man kan ikke vide sig sikker på sanserne, idet man, når man
lader hånden bevæge sig i lysets stråler, må forundres over trådenes
materialitet. Hele installationen får spørgsmålene til at melde sig: Åbner
værkets aftegnede vinduer op til endnu en rumkonstruktion, vinduer
bag vinduer, hvor det transparente glas ender med at sløre for synets
vej, eller leder rummets vinduer til uafgrænsede virkelighedsplaner? 

Sløret som metafor bevæger sig på flere af værkets planer. På grænsen
mellem tilsløring og afsløring, krop og verden, er sløret som et interfa-
ce, hvor intimiteten berører værkets dunkelhed, som vi kender det fra
eventyrets verden. Garnet, der normalt er en membran mellem vore
kroppe og det omgivende rum, er i My world does not exist flyttet til
det rum, vore kroppe bevæger sig i. Forflytningen fra det private og til
det offentlige understreges yderligere af trådens motiv på væggene, en
hjemlig sfære, der nu befinder sig i et offentligt og institutionelt rum.
Kvindens hjemlige sysler med garnet er ført ind i et tidligere mandsdo-
mineret domæne, men kunstværket har stadigt sit udspring i garnets
nøgler. 

Kirstine Roepstorffs materialer og optegnede motiver i My world does
not exist kan tolkes som en kommentar til kvindens historiske rolle i
kunstproduktionen. Kvinders udelukkelse fra den statsstøttede uddan-
nelse i århundreder, betød for mange kvindelige kunstnere, at kunst-
produktionen måtte foregå i hjemligt regi og med de materialer og gen-
rer, der her var mulighed for. Kommentaren synes at gå endnu videre til
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den kunsthistorieskrivning, der lejlighedsvis også i dag betoner en sær-
lig kvindelig æstetik og dermed fastholder kvindelige kunstnere i en
kategori for sig. At de kvindelige positioner i samfundet og i kunsten
ikke er naturgivne, tydeliggøres i Kirstine Roepstorffs værk, idet det un-
derstreges som uafsluttet eller i stadig proces, hvor justeringer og nye
konstruktioner er en mulighed ikke blot for kønnene, men for individet
som sådan.

Ved hjælp af de hjemlige rammer samt velkendte materialer og motiver
åbner Kirstine Roepstorff op for en umiddelbar dialog. Kroppen spiller
en afgørende rolle i mødet med værket. Man bliver opmærksom på sig
selv, oplever sig selv i forhold til denne verden, der ikke eksisterer og
hvor fantasi, drømme, myter og eventyr står i kø for at tage del i ople-
velsen. Som Nornernes spundne livstråde former livet sig med kanter,
knuder og til tider ubrugte nøgler. Vi må, som Tornerose efter at have
stukket os på tenen, i opvågningen konstruere en ny identitet, indtage
en ny rolle. Men det, vi vågner op til, er ikke et færdigt konstrueret ver-
densbillede eller en afsluttet identitet. Derimod synes mulighederne åb-
ne. Man fornemmer de svage konturer af et nyt verdensbillede, der har
sit udspring i det hvide, som et endnu ikke beskevet ark.

Ulla Norton Kierkgaard

1 Jacques Lacan: The Four Fundemental Concepts of Psycho-Analysis, Penguin
Books 1994 (1973) , p 56.

2 Ludwig Wittgenstein: Über Gewissheit 1984, Sturkamp, Frankfurt Am, Bd. 8,
p.94
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