RE-rokke
Jeg ved godt, det ligner en gang fastelavnsris. Men det er det ikke.
Der er så meget, der ikke ligner det, det er.
Det ligner heller ikke det, jeg vil.
Jeg har et problem - på den vis ligner det.
Jeg ved, at jeg ikke helt gør (eller gør helt) det, jeg vil. Der er noget, der er uforløst. Kan det ses?
Det er en padderokke.
En plante, der for mig falder noget udenfor, hvad der ellers findes på den åbne mark.
Det er måske det, jeg kan bruge ...
Der er her noget, jeg ikke får sat ord på. Men jeg har et par referencer, som jeg gerne udfolder.
Reference 1:
I 1993 lavede jeg sammen med Klaus Christensen en udstilling – Fluid.
Link: http://www.janskovgard.dk/test28.php
Invitationskortet viste en illustration fra et populærvidenskabeligt bogværk, som jeg kendte fra min
barndom. Man ser en mammut, der er ved at drukne i en asfaltsø, mens flyveøgler kredser (i luften) lige
over.
Udstillingen bestod af en række små farvede pytter på gulvet. Rød, gul, blå, grøn og lyserød. Små søer i de
huller, der aa åre var slidt i gulvet.
Væsken var mundskyl, skin tonic, kalkfjerner, sprøjtemiddel og andre drugstore produkter, jeg havde haft
med hjem fra en rejse til USA.
På væggen var der nogle små tekster, - små, så man skulle tæt på uden at jokke for meget i pytterne.
Ordlyden, der var svulstig som reklame, stammede fra produkternes emballage.
Reference 2:
Der findes et maleri skabt af den russiske kunstner Olga Rozanova, der hedder Untitled (Green Stripe).
Maleriet er fra 1917.
Kender I det?
Motivet er en vertikal grøn stribe centreret med hvidt på begge sider.
Det er et af de billeder, der er i mit aktive ordforråd.
Jeg ved ikke, hvor man kan se det. Men det var i 70’erne i George Costakis Samling.
Hvordan denne græker fik fat på det, erindrer jeg ikke, men som jeg husker det, blev det fundet hengemt i
et kosteskab i det tidligere Sovjetunionen.
Da piben fik en anden lyd, og vindene begyndte at blæse i retning mod Sibirien, var der to muligheder: Pak
sammen eller flygt.
RE-rokke indgår i mit Stella projekt, de fire store sommerhusgrunde i Nordjylland.
Jeg fandt den første padderokke, da jeg var ved at fælde nogle træer.
Senere, da jeg bevidst ledte efter planten, blev jeg opmærksom på al den plastic, der ligger og flyder.
Der er mere plastic og emballage, end der er padderokker 
På et tidspunkt var jeg på vej ud ad en tangent, hvor denne plastic skulle inkluderes i serien - analog
reference til Fluid.
Det skulle den så bare ikke alligevel …

