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Mere om udstillingen:
Gennem flere år har jeg samlet kort, bøger, tegninger, tekster og prints til et efterhånden ganske
materialetæt arkiv over kartografiske enmer og alt der relaterer sig dertil - dette arkiv er et centrat
element i udstillingen, som også omfatter en håndfuld store, meget detaljerede korttegninger, der
fungerer som meditationer over forskellige facetter af verdenskortets poetiske potentiale. Under stadig
ekspansion søger arkivet at indoptage, fordøje, systematisere og forstå alt som lader sig relatere blot
glimtvist til dets interessefelt: spændingen mellem (verdens)kortets – i øjeblikket fastfrosne –
interimistiske virkelighed og virkelighedens evindeligt selvoverskridende ekspansion. Der er således
ikke ét kort, som ikke kan finde sin rette plads i arkivet, og målet for denne indsamlingsmani synes at
være en form for meta-kort, et kort over kort – for ønsker man at finde en snert af sandheden om
verden gennem kortets forsimpling, må den findes i mellemrummet mellem alle disse
verdensafbildninger, i et samspillet, modsætningerne og forskellighederne mellem dem.

Udstillingen tager afsæt i funderinger over opdagelsesrejsernes tid i 1400-1500tallet, hvor
verdensopfattelsen groft sagt ændredes hurtigere end man kunne nå at tegne kort over den – konstant
blev nye områder opdaget og udforsket, og datidens kort forældedes således ualmindeligt hurtigt. På
samme måde forholder det sig i dag med viden inden for mange forskellige fag; inden for biologi, fysik,
psykologi og medicin udfordres og ændres vor viden konstant, og gårsdagens fakta forkastes af
morgendagens videnskabelige opdagelser, som verdenskort gjorde det på opdagelsesrejsernes tid. Hele
tiden ekspanderes vor virkelighed, og denne nådesløse dynamik, hvor alting har sin storhedstid og sit
forfald, dømmer alle ideer til at være midlertidige. I dette lys kan det virke ørkesløst at tro på noget
som helst – lige så ørkesløst virker måske udstillingens forsøg på at favne og forstå alverdens
kartografiske materiale, men håbet er netop, at der i denne proces, hvor alt skal med, måske kan opstå
en kortslutning, der kan kaste lys over hele misære.	
  

