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INTRODUKTION

Man kan vælge den vinkel under hvilken man ønsker at 
betragte ethvert kunstn erisk problem. Vinkler kan vælges 
indenfor problemets historiske, æstetiske, kommercielle 
indhold og på andet indhold, hvor de kunstnere, der ind-
drages, vil blive forskellige i navn og i betydning. 

Således er det ikke med Mail Art.
Der er navnene på kunstnerne givet på forhånd.
Det kommercielle er ikke-tilstedeværende.
Men det historiske og det æstetiske giver muligheder for 

at vælge forskellige vinkler med forskellige synspunkter og 
forskellige resultater, det ene lige så godt som det andet.

Dette er synspunkterne fra en, der selv har deltaget i Mail 
Art projekter, og derfor udtrykker jeg de synspunkter, som 
har foranlediget mig til at deltage og hvilke ideer jeg har 
om Mail Arts betydning parallelt med andre strømninger i 
andre dele af kunstverdenen.

I personnavne er der dog et vist ophavsmæssigt sammen-
fald for den ældre generations vedkommende mellem det 
som går under betegnelsen Fluxus, henholdsvis tysk og ame-
rikansk anskuet. For den yngre generations vedkommende 
synes der at være kunstnere, der helt hengiver sig til Mail 
Art indenfor den periode den er virksom. Historisk beken-
der de sig til Dada eller Fluxus.

Begyndelsen på det afgørende nye kan også observeres fra 
en anden vinkel:

Hvis man betragter al kunsts tilstedeværelse i et samfund i 
tidligere tider som et kanalsystem, hvor de forskellige kunst-
former ytrede sig i afgrænsede kanaler i samfundet, udenom 
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hvilke, der blot lå de landområder, som kunsten gødede, 
så blev situationen,  som den voksede frem efter tyverne, 
den, at der ikke længere var tale om et kanalsystem, men 
at kunsten i alle dens former udtrykte sig i et ocean, hvor 
alle muligheder var ubegrænset til stede, og hvor oceanet 
fl ød udover samfundet uden at være begrænset til et ka-
nalsystem, hvor én kanal udtrykte tidens visuelle kunst, en 
anden musikværker og så videre. I det ocean, hvor kunsten 
nu befandt sig og stadig befi nder sig og mere og mere, åb-
nes der naturligvis fl ere muligheder for sammenvævninger 
og nye udtryk, men kunsten, vandet, det evigt fl ydende,  er 
det samme.

Det er Art Work.

I begyndelsen af 60-erne stod kunsten pludselig bomstille. 
Altså den kunst,  jeg her vil tale om.  Med korslagte arme, 
demonstrativt, afventende, ildevarslende. Musikerne spil-
lede, men spillede ikke på deres instrumenter, malerne ma-
lede, men malede ikke med deres pensler, forfatterne skrev, 
men skrev i bogstaveligste forstand med korslagte arme.

Og kunsten blev stående i denne stilling.
Nogle af kunstnerne forlod fuldstændig skuepladsen. En-

kelte for at arbejde aktivt i politik: Vietnamkrig, a- bombe-
trusel, indre samfundsforhold. Andre for at beskæftige sig 
med helt andre ting. I forhold til den magtfulde markering 
indenfor kunsten kan vi godt betragte det som helt andre 
ting, hvis de hengav sig til malerkunst, billedkunst eller for-
fatterskaber. Højt begavede forlod valpladsen høje af syre, 
foretog sig ingenting og holdt sig væk i mange år. Først i 
begyndelsen af 70-erne vendte de tilbage og fulgte nye spor. 
Som efter en forårsregn begyndtes forfra i gallerierne, muse-
erne og dagbladskritikken.



7

De andre kan indplaceres i tre grupper, som alle fortjener 
betegnelsen Concept Art. De arbejdede med ideer for hvilke 
et fysisk udtryk ikke var vigtigt og ofte et paradoks.

De ved, hvad de vil: De vil ikke!
De tre grupper er den abstrakt conceptuelle, den konkret 

conceptuelle og den realistisk conceptuelle.
De abstrakt conceptuelle var dem vi hørte om fra Tysk-

land, Joseph Beuys, Wolf Vostell og deres elever. Herhjem-
me var det EKS-skolen: Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard, Peter 
Louis Jensen, John  Davidsen, Ole Knudsen, Egon Fischer, 
Paul Gernes m.fl . Den konkret conceptuelle var den vi op-
levede ”ikke ske” i Amerika og Frankrig, kredsen omkring 
John Cage og George Maciunas, men årtier tidligere fra 
Marcel Duchamps.

Det var en intellektualisering herhjemme kendt fra Flu-
xus, hvis Fluxus overhovedet er kendt af nogen bortset fra 
de få indblandede.”Fluxus begynder i morgen” siger meget 
beskrivende en af dens grundlæggere, den amerikanske 
kunstner, der introducerer erkendelsen af et intermedie, 
Dick Higgins.

Den realistisk conceptuelle, som er specielt knyttet til 
Skandinavien, udtrykte og udtrykker sig ved organisatoriske 
forsøg på gennemførelser af reelle forløb, ofte så fantastiske, 
at de ikke lader sig realisere, og netop er karakteriserede 
derved.

Hvad det end er, så er det dog altsammen noget, der lader 
sig betegne Art Work.

Der er redigeret fyldige værker om det enorme udbud af Mail 
Art, som i årene fra 1960-erne til 1990-erne rundsendtes.

Jeg nævner her tre:  Den første er ”Correspondance Art” 
Source Book for the Network of International Postal Art 
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Activity  redigeret af Michael Crane og Mary Stoffl et.  udgi-
vet af Contemporary Arts Press, San  Francisco 1984.  Den 
anden er “Eternal Network” a Mail Art anthology, redigeret 
af Chuck Welch. University of Calgary Press, Alberta, Ca-
nada i 1995. Den tredje er  John Held: Mail Art. An anno-
tated bibliography. 

Medens disse omtalte bøgers forfattere kalder sig redaktø-
rer af det omfattende materiale, de benytter, så er mit ærinde 
i stedet at fortælle om det ganske mærkelige, der sker med 
en forud varslende interesse for at benytte postens netværk 
som kunstnerisk medie på et tidspunkt,  hvor ingen kunst-
ner - eller ikke- kunstner for den sags skyld - kunne have 
fantasi til at forestille sig at indenfor 20 år ville frimærker,  
kuverter og breve i det store og hele i hvert fald,  hvad angik 
private mennesker,  være overtaget af elektroniske mails.

Jeff Berner fra Washington skriver i 1971 ”Lots of ways to 
have fun with the U.S. Mails”.
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På ”Den sidste Mail Art udstilling” i 1975 - organiseret af 
Horacio Zabala i Buenos Aires - har Zabala introduceret 
udstillingen med et statement af den franske kunstner og 
organisator Jean-Marc Poinsot: 

Today, as monetary instability provokes reinvestment of ca-
pital in land and real estate, as artistic speculation groups 
form and prosper, as the art market becomes more and more 
integrated in the general capitalist system of exchange, this 
sort of activity (MAIL ART) remains outside the system 
and partially undermines it, since it affi rms the viability of a 
system opposed to the dominant system, in our world. Some 
may disagree, and object that the products under discussion 
are of so small importance that they cannot have any reper-
cussions on the general market system, but that is hardly the 
problem. This type of artistic production demonstrates how 
even on a symbolic level, aesthetic activity can be engaged 
in economic and political problems without going into ideo-
logy and setting up revolutionary programmes.

(I dagens verden, hvor økonomisk ustabilitet provokerer 
til geninvestering  af jord og fast ejendom hvor kunstneriske 
spekulationsgrupper dannes og vokser, og hvor kunstmarke-
det bliver mere og mere integreret i den almindelige kapita-
listiske markedsøkonomi, der befi nder denne slags aktivitet 
(MAIL ART) sig udenfor systemet og underminerer det del-
vis, fordi det bekræfter  bæredygtilheden af et system, der er 
imod det dominerende system. Der er nogle, som måske er 
uenige og modsætter sig at de produkter der diskuteres er af 
så lille betydning, at de ikke kan have nogen virkning på det 
almindelige marked, men det er næppe problemet. Denne 
slags kunstneriske arbejder viser, selv på et symbolsk niveau, 
hvorledes æstetisk  aktivitet kan være engageret i økonomi-
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ske og politiske problemstillinger uden at blande sig i ideolo-
gier og  uden at starte revolutionære programmer.)

Der er andre og bedre grunde.

60-ernes avantgarde-kunst var påvirket af zen-buddhis-
men, specielt hvad angik tre forskellige områder: Kravet 
til værket om at være formålsløst, altså uden nytteværdi, 
taget i den videste betydning, altså også som objekt uden 
salgsværdi. Foruden formålsløsheden indeholdt tiden også 
kravet om nuhed, der betød, at man ikke forgreb sig på for-
tiden, i betydningen kontinuitet eller historie (historier eller 
andet tidsmæssigt forløbende, men heller ikke fremtiden i 
betydningen docering – eller missionering for et synspunkt). 
Nuheden var måske i sin yderste konsekvens,  at tingene 
havde et begrænset tidsforløb, og måske tillige en begræn-
set holdbarhed. Til gengæld var forløb en faktor, der trådte 
i stedet for noget statisk, men uden at undsige nuheden. 
Nogle kaldte noget sådant happenings, andre events (Dick 
Higgins formulerer senere  (side 108)  en anden defi nition 
på Happenings). Den tredje betingelse var, hvad man kun-
ne betegne som fl exible forståelsessystemer, der er direkte 
relaterede til eksempler fra den zen-buddhistiske litteratur.

Ved fl exible forståelsessystemer forstås altså et forståelss-
system uden den vestlige logik og kausalitet.

Kunstværker i form af Mail Art forudsætter et helt andet 
forståelsessystem for, hvad der kan betragtes som kunst.

Denne kunstneriske aktivitet havde som forudsætning  en 
nyopstået interesse for det globale. Dette var jo i øvrigt ikke 
forbeholdt kunsten, men angik hele samfundsudviklingen. 
Dog er det interessant, at kunsten i form af Mail Art er år-
tier foran industrien i globaliseringen.
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Først og fremmest var aktiviteterne, der i denne forudgå-
ende periode fandt sted i sig selv globale, idet kunstnerne 
kom fra hele verden, og man skrev til hinanden,  man blev 
optaget på hinandens adresselister, man forholdt sig til hin-
anden. Antallet af deltagende kunstnere var nok globalt set 
kun et par hundrede. I perioden op gennem halvfjerdserne 
blev der foretaget forskellige udskillelsesløb. Et af dem var 
Fluxus. Et andet og det er dette, som jeg her vil interessere 
mig for: Det var Mail Art, der tillige som forudsætning havde 
det konceptuelle ikke-eksisterende eller det i et intermedie 
eksisterende. Et intermedie er et ikke klassisk medie, altså 
hverken billedkunst, musik eller maleri, men en uspecialise-
ret fantasi, som Arthur Køpcke kaldte det. I horisonten på 
hele denne udvikling lå en teknisk udvikling og ulmede, en 
kommunikations-eksplosion som aldrig før var set, men som 
på ubegribelig vis var følt af kunstnerne, hvordan dette så 
er gået til.

Jeg har ingen forklaringer og fi nder denne anelse  og uro 
hos kunstnerne næsten magisk.

Telefon, fax og telefonsvarer var begyndelsen. Senere kom 
manipulationer af brevforsendelser, frimærker og stempler. 
Endelig kom internet og mails. Og med fremkomsten af 
mails døde fra den ene dag til den anden kunstretningen 
Mail Art.

Uroen bestod i en usikkerhed overfor kommunikation. 
Kommunikation var pludselig ikke den kommunikation, 
som kunsten hidtil havde betjent sig af, og hvor kunstne-
riske udtryk var meddelelser fra en person til omverdenen, 
billeder malet af en kunstner og vist til hele verden, musik 
komponeret og spillet for hele verden, bøger skrevet af en 
enkelt og adresseret til hele verden.
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Fænomenet Beatles kunne indsættes som en forklarende 
begivenhed af dette helt nye. Umærkeligt var opgaven fl yt-
tet fra den enkelte til kommunikationen selv. Nogle få ud-
trykker sig til alle, nogle andre til få. Måske endda nogle, 
som den enkelte slet ikke nogensinde har mødt, men som 
inddrages på en personlig måde, som f.eks at være adresseret 
personligt til.

End ikke i fantasien forestiller nogen sig omkring 1970 
det, der senere er blevet til det gigantiske  omfang af mails 
og chats, regulær information, salg og spam.

Kunstudfoldelsen i en del af avantgarden lader sig fuld-
stændigt forklare som et svangerskab med en teknologisk 
far, et svangerskab der varer fra begyndelsen af halvfjerdser-
ne til midt i halvfemserne hvor den brat slutter med fødslen 
af elektroniske mails.

Selvom resultatet blev folkeligt i form af mails,  så startede 
det elitært i form af Mail Art.
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BREVENE

Breve er kendt i årtusinder. Et brev er et medie, der ikke i 
sig selv implicerer kunstnerisk udtryk, således som et stykke 
papir har denne egenskab enestående blandt medierne. Jeg 
mener, farver og pensler henviser til kunstnerisk udtryk, et 
instrument, en dialog.

Men breve er lige så lidt medie for kunst som en stemme 
eller en datamaskines Mails er det eller web-siderne. Netop 
ved at et stykke papir er blevet defi neret som et brev, er der 
sket en forunderlig ændring i dets natur. En ganske uhånd-
gribelig ændring, der fuldstændig vender funktionaliteten 
på hovedet.

Den periode, som her skal udskilles, er perioden fra, hvor 
kunstnerisk indstillede mennesker begynder at se med utål-
modighed på brevarket, kuverten og frimærket, til mails bli-
ver et udtryksmiddel af samme almindelighed som breve. På 
dette tidspunkt forsvinder mediet som kunstnerisk interes-
sant. Det er som om en forventning har materialiseret sig og 
dermed er blevet opfyldt og dermed uinteressant. 

Hvad skabte forventningen?
Og netop en forventning på dette område?
Hvad gav anledning til en forventning?  For det var ikke 

telefonen eller datamaskinen, og da slet ikke fotografi  eller 
fi lm!

Måske var de første breve regninger, eller offentlige be-
kendtgørelser. Brevene var kun i et ganske lille hjørne at 
betragte som et medie for kunstneriske udtryk. Det ejen-
dommelige er, at det bliver de forinden forestillingen om 
ikke-breve i form af mails træder ind på scenen.
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Telefonen er svær at inddrage, fordi den kun er en lille del 
af den teknologiske udvikling og  den kommunikation, som 
angår brevene.

Verdenspostunionen. Dette enestående, som er verdens 
mest vellykkede første internationale organisation blev star-
tet år 1874, og er i dag ratifi ceret af alle verdens lande. Den 
er vigtigere end Genevekonventionen for dens opfyldelse i 
hver dags dagligliv den ene vej er betingelsen for at syste-
met også fungerer den anden vej. Verdenspostunionen er en 
selvfølgelig international aftale, som har den selvfølgelighed 
som ingen anden union kan påkalde sig. End ikke menne-
skerettighederne, der forudsætter ikke ligeberettigede par-
ter, der skal sikres ligeret ved en aftale. Den ene part kan 
bryde aftalen uden det sætter den anden part i stand til at 
svare med samme mønt på samme måde og lige så effektivt. 
Verdenspostunionen er den mest ideelle traktat,  man kan 
forestille sig.

Nu er det jo ikke sådan, at kunstnerne har siddet utålmo-
digt og ventet på, at elektroniske mails skulle blive muligt. 
Mails er ikke noget oplagt medie. Det virker tværtimod, som 
om kunstnerne (og jeg taler her stadigvæk om en særlig rela-
tivt lille gruppe avantgarde kunstnere), at de har følt sig som 
en slags begravelsesoptog, hvis formål var at følge den gam-
meldags brevverden til graven ved at overmale konvolutter,  
sønderskrive og overstemple kuverterne og fabrikere kodyle 
frimærker som ingen i verden formodedes at ville acceptere 
– a lot of fun with the US Mail. Men det besynderlige er 
netop, at i det øjeblik mails bliver almindelige, så forsvinder 
al interesse for breve i den kunstneriske form, der kaldte sig 
Mail Art. Der er næsten ingen kunstretning i historien der 
så at sige på dato slutter, og hvis emne er brevet, og igennem 
brevet er kommunikationen. 
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Nu sidder kunstnerne og skriver normalt. På papir. Te-
maet Mail Art er afmystifi ceret og ikke-eksisterende. Det er 
dette fænomen som intersserer mig på disse sider.

Hvad er det, der er sket?
Mail Art omfatter ikke mails.

TELEFONEN

I midten af tressserne begyndte vi i en lille kreds i Køben-
havn at interessere os for telefonen som kommunikations-
middel og holdt telefonmøder som kunstneriske forestillin-
ger via højttalende telefoner. Så vidt jeg er orienteret, var 
Danmark og Australien de eneste lande, hvor det var til-
ladt at afholde telefonmøder. I hvert fald var det forbudt i 
USA. Australien benyttede telefonmøder i undervisningen, 
idet elever, som boede langt fra uddannelsestederne, havde 
konsultationer via telefonmøder. De havde deres uniform 
hængende på skolen, og én gang om året mødtes de person-
ligt. Resten af året kommunikerede de med studievejledere 
pr. telefon.

Blandt aktiviteter med telefon  indspilledes på telefonsvarer 
(der ikke var almindelig i 60-erne) bl.a. Robert Fillious ”Ru-
les for streetfi ghters”.

Fluxuskunstneren Robert Fillious tekst bringes her (for 
første gang) som eksempel, og det skal erindres, at det ikke 
blot var en tekst, der blev skabt  i slipstrømmen på Viet-
namkrigen, men tillige i den  noget mere lokale krig mellem 
Kunstbiblioteket og Københavns Rådhus foranlediget af 
Fluxusforestillingerne, der ikke faldt i de kommunale myn-
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digheders smag. Jeg betragter det som Mail Art med telefo-
nen som medie, selvom det er et særtilfælde.

Robert Filliou: ”Rules for Streetfi ghters”
1968

1.
Now, this has to do with street fi ghting. Please listen to me 
– although I´m forty-two years old.

Now you know we – all we have to –take up the streets 
once in a while. And it´s a very, very simple thing – pro-
vided you obey two basic rules of street fi ghting. And – the 
fi rst one, the most important one of them all, is that you 
must obey traffi c laws. Because it would be ridiculous you 
see –if you go out in a car –and you have decided to blow 
up the Lord Mayors offi ce –and you carried bombs in your 
trunk –and you are arrested just because you burned a red 
signal. So, the very, very fi rst thing you must do –is, write to 
the Danish Automobile Authority or whatever it is called. I 
suppose it´s called Danish Automobile Club, and ask  them 
for a booklet describing to you – the traffi c laws, and learn 
them by heart. And please –obey them all the time.

2.
This is the fi rst law concerning street-fi ghting. The second 
one has to do with the fact that even if you obey all the laws 
– because you are engaged in street-fi ghting, once in a while 
you will be caugh. And when you are caught –you will be 
taken to jail. When you are taken to jail, you will be put 
in front of questioners, people who will ask you things, and 
you will be tortured. And whatever happens, and whatever 
they do to you,  you must not talk under torture. This is 
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the second law of street-fi ghting. You must never talk under 
torture. And if you want to know what torture is –go back to 
that great expert, which is –the Marquis de Sade. And here 
is for you, in a few seconds, what I would like you to know 
about torture. Here is “Singing Sade”:

The Ghouls  used to crush people between stones
The Negroes used to masturbate women to death
The Americans used to push twigs under the nose of the Indians
And everybody can devise better tortures than that

But please do not talk under torture. And now you know 
the two rules of street-fi ghting.

Robert Fillious telefonstykke blev hørt af 758 personer, der 
havde ringet på telefonsvareren i den periode stykket blev 
opført. En tællemaskine var tilsluttet telefonsvareren.

Andre telefonstykker under ”Nyhedstjenesten” blev udført 
af Arthur Køpcke, Eric Dietman og Ludvig Gosewitz. Gose-
witz spillede et stykke på en pan-fl øjte. Han kaldte stykket 
for Pan-Europa-Flöte.

”Experimental Library No 14” benyttede telefonen som me-
die: En side af Højskolesangbogen. Publikum kunne ringe 
til et bestemt telefonnummer og bede om at få sunget  et af 
de anførte numre fra den åbnede side i Højskolesangbogen. 
Ønskede man melodien sunget i kor, kunne man bestille et 
telefonmøde (der som nævnt kun var tilladt i Danmark og 
Australien) og så kunne man høre melodien tostemmigt. Ja 
et helt korværk ville være en naturlig fortsættelse, som dog 
aldrig blev praktiseret.
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Udstillingen i 1967 af alle verdens telefonbøger, udstillet i en 
stor bunke på gulvet og med en tilsluttet telefon på toppen 
ville ingen regne som en profeti af et senere internetapparat, 
hvor alle kunne kontakte alle på et verdensomspændende net. 
(Knud Pedersen på Kunstnernes Efterårsudstilling 1967).

Der går en lige linie fra telefonen til faxen og fra televisio-
nen til internettet.
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FAXEN

Endnu mere udbredt i dette sidespring om Mail Art blev be-
nyttelsen af faxen, hvor den mest internationalt estimerede 
formentlig er den FLUX-Fax som blev iværksat i forbindelse 
med Festivalen Seoul- New York organiseret af Nam June 
Paik i 1991.

Titlen var helt præcis: The FLUXFAX Portfolio, De-
dicated to the memory of George Maciunas, published in 
cunjunction with The Seoul/New York Multimedia Mediale 
held at The Anthology Film Archives, New York 8 oct-6 
nov. 1994, som ”A Celebration of Arts without Borders” 
centreret omkring den koreanske kunstner Nam June Paik.
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35 kunstnere i, hvad jeg i dag vil betegne som et Mail Art 
projekt, sendte efter indbydelse en fax til Festivalen og hver 
fi k 1000 US dollar for ulejligheden. De 35.000 dollar skal 
anskues på baggrund af, at der kun blev fremstillet 100 ek-
semplarer af denne Flux-Fax kuffert, heraf fi k de 35 kunst-
nere hver et eksemplar samtidig med, at de med særlig num-
mering fi k 10 eksmplarer af deres eget projekt.

De resterende 65 eksemplarer skulle sælges til en uhyrlig 
pris, hvis den omkostning skulle dækkes. Men det er højst 
usikkert, at det var tanken. Kufferten er med større sand-
synlighed foræret til samlinger verden over.

Det er stadig et problem for mig, om vi er nået derhen i 
kunsten, hvor kunstværker bliver lavet til et museum først 
og fremmest og med dette som  første formål og  samtidig 
endestation.

Kan den æstetiske opbygning af værker på et kunstmu-
seum ses som et fremtidigt formål for den fremtidige verden-
skunst? Arrangeret af museumshistorikere for et entrebeta-
lende publikum og en offentligt støttet ambition for et land 
eller en institution.
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SHIT MUST STOP (SMS)

Af samme Mail Art type som Flux-Fax, men fra en helt an-
den tid og på en helt anden baggrund, er det projekt, som 
I 1968 blev sat I værk af en hovedrig amerikaner, William 
Copley. Copley var blevet fortørnet over den stigende com-
mercialisering indenfor den moderne kunst. Derfor skrev 
han rundt til tidens mest kendte internationale kunstnere 
og tilbød dem hver 100 dollar, hverken mere eller mindre 
uanset hvem kunstneren var, hvis de ville sende ham et pro-
jekt, som han kunne stikke i en kuvert sammen med andre 
inviterede kunstneres projekter og sende rundt med forskel-
ligt indhold i hver kuvert til tilfældigt udvalgte.

Måske skrev han til fl ere, men 76 svarede og sendte ham 
et projekt, som han mangfoldiggjorde som multipler i 2000 
eksemplarer hver.

Derefter gik han i gang med at stoppe forskellige ting i 
forskellige kuverter, uden at bekymre sig om, hvad der kom 
hvor. Vi kender den samme fremgangsmåde fra George 
Maciunas, der ligeledes sendte kuverter rundt med forskel-
ligt indhold. Begge disse projekter kan have været næsten 
samtidige, men med George Maciunas som inspiration for 
Cowley vil jeg gætte på uden at vide det.

Forskellen mellem William Copleys projekt og George 
Maciunas´ var, at mens modtageren fandt forskellige dag-
ligdags ting i Maciunas kuverter, så væltede der hos modta-
gerne af Copleys kuverter multipler ud af Yoko Ono, Man 
Ray, Christo, Marcel Duchamp, Ray Johnson med mange 
fl ere.
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Til yderligere forskel fra George Maciunas kuverter havde 
Copley indkaldt subskriptioner, mens Maciunas mest sendte 
til kunstnere og indviede i kredsen omkring Fluxus og for 
egen regning, uanset hans yderst dårlige økonomi.

Der skal her vises en af disse multipler, som kunne fi ndes 
i kuverterne. Den er fremstillet af Julien Levy (1910-1981). 
Levy var faktisk på sin vis sin tids George Maciunas. Levy 
var med til i 30-erne at fl ytte verdens kulturcenter fra Paris 
til New York, mens Maciunas i 60-erne fl yttede kulturcen-
tret fra New York tilbage til Europa. Levy var kunstkritiker 
og en af New Yorks mest avancerede kunsthandlere med 
et, som det er sagt ”næsten militant” forhold til agitationen 
for den tids avant garde som var surrealismen.

Hans bidrag til Cowleys ”Shit must Stop” var en af hans 
”Pharmaceuticals”.

Julien Levy specialfremstillede recepter i dette tilfælde en 
”conception control”, hvor han har udskrevet en recept på 
”Dream-A-Mean” for Leonardo Da Vinci, som skal tage sin 
medicin ”introVENUSly”; ”Stop-it-all” til Michelangelo; og 
”GoSTs” til Stuart Davis.

Fire forskelligt farvede tabletter er vedlagt recepten.
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STEMPLER

Tilbage i det postale fremkom under hele perioden en eks-
trem benyttelse af stempler.

I København fremstillede Arthur Køpcke i slutningen af 
tresserne et stempel, hvor der stod ”original work”. Et æste-
tisk paradoks.

Fluxus startede en stempel-krig, hvor fl uxus havde sit 
stempel med et forenklet tungerækkende Einstein-ansigt og 
Ken Friedman fremstillede et stempel, hvorpå der stod FLU-
XUS Zone West og Joseph Beuys et stempel, hvor der stod 
Fluxus West. Ken Friedmans stempel havde sin oprindelse 
fra, at han boede på Amerikas vestkyst, mens de traditionel-
le Fluxus-forestillinger  havde deres udspring på østkysten  
(New York).

Beuys begrundede sit Fluxus West med,  at der var tale om 
Vesteuropa og ikke omVesttyskland.

Stemplerne var mange og kuverterne bliver det underlig-
gende medie. Der er i årenes løb ligefrem afholdt udstillinger 
alene med stempler og fl ere bøger er skrevet over emnet.
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Illustration af de to stempler fra Friedman og Beuys.
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FRIMÆRKER

At omformulere frimærker er den mest oplagte og måske 
også derfor den mest banale sag i denne grænseovergang 
mellem brevene og det, der skal følge efter.

En italiensk kunstner, som man godt kan betegne  som en 
Mail Art kunstner, selvom han er så meget mere og mindre, 
Cavellini, arbejder med det hovedprojekt at helliggøre sig 
selv. I fuldt alvor ansøger han paven om at blive kanoniseret 
i år 2014, der er 100-året for hans fødsel.

Cavellini udstiller også (ved manipulation) gadeskilte på 
Marcuspladsen i Venedig, således at pladsen kommer til at 
hedde Piazza  Cavellini.

Mail Art gør dette projekt sig fortjent til at blive kaldt 
igennem at blive fremstillet som postkort og sendt til private 
og kunsttidsskrifter over hele verden.

Denne Cavellini fremstiller naturligvis også et frimærke med 
sit portræt og nedenunder årstallene 1914 og 2014. For at 
ingen skal være i tvivl om hensigten, fremstiller han i sam-
me frimærkeblok et andet mærke, nemlig et af van Goghs 
selvportrætter, og de to årstal for van Goghs fødsel og 100 
års dag.
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Illustration af Cavellinis frimærkeblok.

Cavellini var en god ven af  Andy Warhol, hvis man skal 
stole på fotografi er, hvor han er afbildet sammen med War-
hol.
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Han er også rundt omkring i kunsttidsskrifter afbildet med 
en habit bestående af manuskriptsider.

Det fremgår ikke af fotografi et om tøjet er af sammenklip-
pet papir eller stof. Men fotografi et er sendt verden rundt og 
som kunstner fremstår Cavllini egentlig som en, der fuldt og 
helt bruger Mail Art til at udstille sig selv og manifestere sig 
helt på linie med en kunstner, der udstiller på gallerier eller 
museer. Han udnytter postens globale muligheder. Har han 
brug for en museumsudstilling hænger han et banner op for-
an et berømt museum. Og på banneret står hans navn i store 
bogstaver  CAVELLINI. Et postkort fremstilles forestillende 
museets indgang med hans banner. Ved at rundsende dette 
bliver projektet et Mail Art projekt.

Også en rund mærkat med de italienske farver og Cavel-
linis navn henover fremstillede denne kunstner følgende 
moderne marketing principper om branding. Mærkaten var 
beregnet til anbringelse i bilens bagrude og blev rundsendt 
i denne markedsføring af sit navn som et navn uden andet 
indhold end markedsføringen.

Der er i Canada udgivet en bog med ”Stamps and Art Ima-
ges”, som viser mangfoldigheden af ideer til alternative fri-
mærker. Her fi ndes frimærker af kendte kunstnere som Di-
ter Rot,  men også mange anonyme eller i andre henseender 
helt ukendte kunstnere, hvilket sidste er bemærkelsesvær-
digt for hele denne kunstretning.

Man fi nder frimærker med den engelske dronning BAG-
FRA eller som dobbelt-profi l, og naturlivis frimærker med 
mærkværdige valører, hvor det almindeligste er nul (0).

Indenfor den klassiske FLUXUS-objektsamling fi ndes fri-
mærke-ark af Robert Watts.
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Illustration af Robert Watts frimærkeark
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POSTBEFORDRINGEN

Udbringningen af post må være en naturlig del af kunstner-
nes pludselige og eksplosionsagtige interesse for det døende 
brev. Der fi ndes breve adresseret til analfabetiske postbude 
(illiterate postmen), et brasiliansk projekt, samt breve, der 
kun må fremsendes ved personlig overbringelse efterhånden 
som bekendte skal rejse i retning af modtageren, der helst 
skal bo i et fjernt land. Transporten kan vare så længe og 
bevæge sig så krumliniet som en fl askepost (ja, fl askepost 
er også en af denne retnings udbringningsformer). Derimod 
har jeg ejendommelig nok aldrig hørt om brevduepost.

En meget underholdende Mail Art form blev praktiseret 
af et tysk kunstnerpar fra Minden, Angela Pähler og Peter 
Küsterman, der udførte et Mail Art projekt med titlen ”Free 
Personal Deluxe Net Mail Delivery”. Det er fra 1992. De 
startede projektet med at skrive til kunstnere jorden over. 
Først til Hamburg, hvor de besøgte en kunstner, som de 
gav nogle gaver og meddelelser skrevet af dem selv,  for-
mentlig beskrivende det forestående projekt. I Hamburg bad 
de kunstneren om nogle gaver og meddelelser til mig, med 
hvem de forinden havde lavet en aftale om besøg i Køben-
havn på en bestemt dag. Da de havde besøgt, overnattet 
og spist i København,  bad de mig om meddelelser og gaver 
til den svenske kunstner, de næste dag skulle besøge i Gø-
teborg. Efter et års tid udgav de to kunstnere  en bog der 
beskrev de enkelte rejser og besøg de havde foretaget på en 
helt og fuldstændig gennemført jordomrejse.

Bogen indeholder en fuldstændig dokumentation af rejsen 
og mit eksemplar har nummer 462 ud af 500 eksemplarer.
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Dokumentation af kunstnernes besøg i København under”Free Personal De Luxe Net Mail 
Delivery”.
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FLASKEPOST

Et norsk Mail Art projekt fra år 1999 havde titlen: ”Kom-
menter H2O”. Det var nærliggende at sende sin egen delta-
gelse med fl askepost.

Et tysk Mail Art projekt fra Rhinen handlede også om fl a-
skepost. Det er klart, og derfor lettere banalt, at fl askepost 
er et oplagt tema for denne fl ydende befordring som mange 
Mail Art projekter består af.

I år1972 blev der fra København sendt fl askepost medde-
lelser som luftpost fra København. Det var ikke uden pro-
blemer, da postvæsenet ikke ville modtage glasfl asker. Det 
lykkedes at fremskaffe plastfl asker, og fl askerne blev udsendt 
til Mail Art-modtagere med følgende tekst:
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Del af returnerede fl askeposter.
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Flaskepost blev benyttet til et projekt af Clemente Padin fra 
Uruguay.

Mail Art projektets titel var ”Toward a Language of the 
action”.

Meddelelsen, jeg havde indlagt i min fl aske var følgende:
This is my message

If you are not

Clemente Padin, living Correore Avestos 347, Bolivia, 

 Uruguay

Please throw the bottle out again into the Sea

But if you are

Clemente Padin, still living Correore Avestos 347, Bolivia, 

Uruguay

Please incorporate this bottle message in your project

“Language of the actions”

Jeg er bekendt med et italiensk forslag til “Language of the 
actions”

“Use bottle messages named Molotovs “.

Molotov cocktails er til oplysning for yngre læsere navnet på 
benzinbomber brugt af byguerillaer.

Invitationen (Fluxus Arkiv nr 73) indeholder følgende ”in-
struktioner”, ”Statements”:

”The artist is at the service of the community”

This work/ action was realized during the exposition “Pro-

spectiva 74”, August 74 at the Museum of Contemporary 

Arts (MCA) of Sao Paulo, Brazil.

Hypothesis of work

A-To verify that the language of the action acts like the 

other systems representing reality already known – plastic, 
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verbal systems, music, sculpture, tactil system, dance, gestual 

system, etc –substituting signs that permit to express and to 

communicate messages for elements of the exterior world.

B-to verify……

C-to verify…….

D-to verify what the sign of the language of the action 

communicates the realization at the same time that it per-

forms the communication. The action is inseparable of the 

expression. The sign of the language of the action acts and 

expresses (underlined) but the signs of the other languages 

only express (underlined), because the action is fulfi lled by 

the transmitter and not by the vehicle or channel of the ex-

pression. If I say “I´m moving this chair ” I´m the one who is 

moving the chair and not the phrase that I emitted.

(Arbejdshypotese:

A-for at bekræfte at “the language of the action” virker lige-

som de andre systemer, der repræsentere reliteter vi allerede 

kender-plasticitet, ordsystemer, musik, skulptur, taktile sy-

stemer, dans gestikulation osv.-idet den træder i stedet for 

tegn som tillader at udtrykke og at kommunikere budskaber  

til omverdenen. Hvis jeg siger ”Jeg fl ytter denne kørestol” så 

er jeg den, der fl ytter kørestolen og ikke sæningen jeg har 

udtrykt.)

B-for at bekræfte..........

C- for at bekræfte.......

D- for at bekræfte at ”the languiage of the action” kommu-

nikerer virkeligheden på samme tid som den udfører kom-

munikationen. Handlingen er uadskilllig fra udtrykket. ”the 

language of the action” agerer og udtrykker (understreget) 

medens andre sprog kun udtrykker (understreget), fordi 

handlingen er opnået af den der udfører handlingen og ikke 

ved det hvormed handlingen udføres eller udtryksmåden.)
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Invitationen er ledsaget af en fotoserie, hvor Clemente Pa-
din har anbragt to publikummer i en dobbelt kørestol og 
kører dem som service langsomt forbi en udstillingsvæg.

Invitationen beskriver nærmere, hvad der ønskes:
Request

We want you to transmit to us your objections or theoreti-

cal-practical comments on the hypothesis and of the objec-

tive as well as to send your experiences already carried out 

or about to be carried out by you in the future, of which the 

participation of the sign/act is decisive in the expression. All 

the documentation will be published and mailed to each one 

of the collaborators to make a deep study of the language of 

the action, to the effects of calibrating its characteristics in a 

better and more effective incidence over reality.

Deadline: August /76

3 år tidligere, i februar 1973 udsender Theatre De Nice (Ben 
Vautier) sammen med Jaques Lepage m.fl ., bl.a. Jean Mario 
Poinsot, en dokumentation af et Mail Art projekt med titlen 
”Hors Langage” altså udenfor sproget.

Det er påfaldende at vi gang på gang støder på projekter, 
der afviser sproget på den ene eller den anden måde: Cle-
mente Padins” Toward a language of the actions” og Ben 
Vautiers ”Hors Langage”. Mail Art, der afviser sproget!

Dokumentationen er formentlig kun sendt til deltagerne. 
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Jacques Lepage plakat for udstillingen ”Hors Langage i Nice 1973.

Jeg vil gentage at Mail Art er anti-kommunikerende.
Men hvad er det så, der vises i det indsendte materiale fra 

Hors Langage?
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I fortegnelsen over deltagerne står de karakteriseret på 
overvejende nedenstående måde:

Poésie visuelle,

Poésie-action,

Poésie phonique,

Poésie concrete,

Actions,

Mail Art (!),

Poésie-auditive,

Art nul.

Og hvad er så indholdet?
Tekster,
Collager,
Fotografi er af egne skulpturer,
Billeder,
Tekster og billeder
Tekster igen.

En af teksterne lyder i håndskrift:
Je participé

Underskrevet
Raj

Jeg skal nu omtale det efter min mening måske mest betyde-
lige Mail Art projekt nogensinde:
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SPATIAL POEM NR. ONE

Et af de tidligste Mail Art projekter var udført af den japan-
ske kunstner Mieko Shiomi (dengang Chieko Shiomi). Hun 
skrev til en række kunstnere verden over. Hun skrev til de 
fl este af tidens største kunstnere indenfor avantgarden. Til 
kunstnerne sendte hun et kort og bad modtageren om at 
skrive et eller andet på kortet og anbringe det et eller andet 
sted efter eget valg. Teksten i opfordringen lød således:

”Write a word or words on the enclosed card and place it 

somewhere”

Modtagerne sendte kunstneren besked om, hvad de havde 
skrevet på kortet, og hvor de havde anbragt det.

Derefter lod kunstneren et verdensatlas trykke og anbragte 
små fl ag rundt omkring stukket ned over hele verdenskortet. 
På den ene side af det lille papirfl ag stod teksten, kunstneren 
havde skrevet og hans/hendes navn.  På den anden side stedet, 
hvor kortet var anbragt. Dermed havde hun udført sit Spatial 
poem Nr One, der blev efterfulgt af ni andre igennem de næste 
år. Til sidst udgav kunstneren en bog med alle 10 spatial po-
ems. Dette er et af periodens mest klassiske kunstværker

Nogle få eksempler skal  her anføres:

Fill with own imagination
Window = direction: south

View:  2/3 sky

1/3 landscape

1st fl oor, Gillesager 248,

Brøndbyøster, post Hvidovre

By Arthur Køpcke
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Corsets
In a tree in Hyde Park, London

By Victor Musgrave

Victor Musgrave var indehaver af Gallery One i London. 
Han arrangerede den 2den Fluxusforestilling i Europa under 
titlen “Festival of the Misfi ts” i 1962.

Card
Inside bottle,

Closed and

Thrown into

Hudson river.

Current took

Bottle into

Atlantic ocean

By George Maciunas.

Love Joe Shiomi
On Robert Filliou

In his wallet

Random location

Wherever he is

By Robert Filliou

Egg
On John Cage´s

Desk. Stony

Point,

New York

10980

By John Cage
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Blandt instruktionerne  på nogle af de øvrige Spatial Poems 
af Mieko Shiomi kan nævnes

Nr 5  open event 1972
“open something which is closed”
Nr 6 orbit event 1973
“Let some person´s portrait go on a orbit by attaching it to 
a moving object

Illustration fra Spatial Poems (Tomas Smiths bidrag).
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UDSKRIFTEN PÅ KONVOLUTTERNE

Det er klart at fl ere kuverter er overstemplede med state-
ments. Fra Uruguay var der som regel politiske statements. 
Men det var der også i indholdet, og to af de uruguayiske 
kunstnere, Clemente Padin og Jorge Caraballo kom i fæng-
sel i 1977 med en dom på fi re år på grund af deres revolutio-
nære kunstneriske aktiviteter.

Her fungerede  Mail Art  bevægelsen i sin konsekvens.
Globalt udgik der opfordringer til kunstnere verden over 

om at skrive til præsidenten for Uruguay og bede denne løs-
lade de to kunstnere.

Ifølge sagens natur blev disse breve aldrig samlede og ud-
givne, som det ellers er brug ved Mail Art projekter. Det er 
mig derfor kun muligt at citere, hvad jeg selv bidrog med. 

Jeg skrev til præsidenten for Uruguay, hvis navn og adres-
se var anført i indbydelsen og indbød igennem ham de to 
kunstnere til middag i Danmark. Af hensyn til det særlige 
omkring deres forhold indbød jeg dem til en middag, der 
skulle fi nde sted i Vridsløselille Statsfængsel, da jeg ikke øn-
skede at blande mig i den sydamerikanske regerings disposi-
tioner overfor mine gæster.

Det blev også brugt at benytte nogle monumentale afsen-
deradresser, såsom ”Canada National Magazine”, som for-
mentlig holdt til i et lille kælderlokale i Toronto eller The 
Museum of  Museums, som den belgiske kunstner Jan van 
Geluwe benyttede som afsender. Fra København benyttede 
jeg afsenderadressen ”Københavns museum for moderne 
kunst”, et museum der slet ikke eksisterede, men blandt an-
det på den måde ved siden af mange andre havde en form 
for eksistens.
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Adresser blev ofte skrevet i talebobler, og tegninger eller 
farveklatter var dryppet udover kuverterne, således at de 
enkelte kuverter hver især fremtrådte som originale kunst-
værker – i kuvertstørrelse.

Illustration af en kuvert med adressen i taleboble og stempler, frimærker og dekoration.

INDHOLDET I KUVERTERNE.

Fra de tidligste tider i perioden blev der fyldt alt muligt til-
syneladende tilfældigt udvalgt materiale i kuverterne. Ge-
orge Maciunas begyndte med dette. Senere sendte også Ben 
Vautier kuverter af sted fyldt med single-covere, annoncer 
udklippet fra aviser, illustrationer af maskindele og stenci-
lerede projekter fra egen hånd, restoplag af udstillingskata-
loger m.v. Naturligvis med forskelligt indhold fra kuvert til 
kuvert.
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Kuverter sendt af George Maciunas. Originalerne i Gilbert og Lila Silvermans collection.

Over en periode i begyndelsen af 60-erne sendte Nam June 
Paik dagligt et 1-pfennigstykke til måske 100 kunstnere. En 
af modtagerne var Arthur Køpcke i København, som kom-
menterede med, at det godt med lidt ond vilje kunne opfat-
tes som en ondskabsfuldhed. 

Almindeligvis var indholdet dog  blot en opfordring til at 
sende noget, bare et eller andet. Alt ville blive udstillet og 
intet ville blive returneret. ”Send something”.

Som det fremgår af lige netop dette, skulle modtagerne se 
sig godt for. Man skulle ikke deltage i alle Mail Art projek-
ter. Og valget af hvilke projekter, man skulle deltage i, var 
af ret stor vigtighed.

Det er mig desværre umuligt at genfi nde et næbbet svar 
på en opfordring til at deltage i et Mail Art projekt, som 
Diter Rot havde returneret til indbyderen. Jeg kan derfor 
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heller ikke nøjagtigt citere det, men indholdet var klart nok: ”Ja, 
det kunne du li!- og så kunne du udgive en bog med alle de tek-
ster, uden du selv behøvede at røre en fi nger. Nej Tak!” Dette 
modtagne svar brugte indbyderen naturligvis i sin udgivelse med 
modtagne bidrag.

Et tidligt Mail Art projekt havde faktisk udelukkende karakter 
af at lade kollegerne gøre arbejdet, men det var så tidligt, så det 
næsten må siges fra tysk side overhovedet at introducere Mail 
Art, hvis man i stedet for at kalde det en kunstretning kaldte 
det en metode. Det var udført af kunstneren Thomas Nieggl fra 
München, og han kaldte det OMNIBUS PRESS Nr 1. Han opfor-
drede kunstnere til at sende sig 400 sider i A4 format med samme 
tekst. (Dette sidste burde have været overfl ødigt at skrive, thi det 
havde været mere interessant, om det havde været 400 forskel-
lige, men ikke til hinanden knyttede, tekster eller billeder).

Han fremstillede derefter 400 eksemplarer af bogen på de 100 
sider og sendte hver af de deltagende kunstnere 2 eksemplarer. 
De sidste 200 eksemplarer solgte han.

Det var nok ikke gået på et senere tidspunkt.

RAY JOHNSON

Amerikansk kunstkritik benytter betegnelsen ”sometime” Mail 
Art Artist. Det gør f. eks. Thomas Albright i en Rolling Stone 
artikel fra 1972 om Correspondance Art. Artiklen fremhæver, 
således som det også almindeligt anses, Ray Johnson som grund-
læggeren af Mail Art i 1959. På det tidspunkt opererede Mail 
Art fra kryptiske organisationer såsom National Image Bank eller 
Northwest Mounted Valise eller lignende (Copenhagen Museum 
of modern Legislation) og Ray Johnson opretter New York Cor-
repondance School NYCS.
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Gruppens mail-away art består oftest af xerox-kopier eller 
stempler eller udklip med tekster og billeder, en af-individu-
aliseret anonymitet, der kommunikerer i lidt amerikansk stil 
til celebriteter eller kunstkritikere for at opnå omtale. Men 
det er ligeså almindeligt, at der blot kommunikeres indbyr-
des indenfor gruppen, således at en modtager af en mail til-
føjer noget eller udtager noget, eller smider det modtagne 
væk. Der er alle muligheder.

I 1970 laver NYCS et show under titlen Whitneys Cor-
respondance Show, hvor 107 registrerede ”medlemmer” 
sender gamle kuverter, billetter papirlapper eller stemplede 
papirer eller korte udsagn anonymt til hinanden.

I mangel på andre Mail Art aktiviteter, som disse tidlige 
amerikanske aktiviteter kan holdes op imod, brugte mange 
betegnelsen ”happening by mail”  til at karakterisere dette, 
som vi i dag  kan sætte ind i en helt anden sammenhæng. 
Indholdet er så dagligdags, at betegnelserne Art, Antiart el-
ler Zen virker for ambitiøst for aktiviteterne. Og betegnel-
sen ”sometime” Mail Artist giver plads for andre aktiviteter 
blandt kunstnerne ved siden af.

Kendetegnende er altså som tidligere nævnt anonymite-
ten, men også kravet om, at intet er lavet ”by hand”, men 
ved tryk og stencilering, udklip, collage og assamblager.

En af gruppens bedst organiserede aktiviteter var the First 
Airpress Travelling Exhibition, hvor en lille plastic box med 
uspecialiseret indhold stoppes i en kuvert, der adresseres til 
en næste modtager efter afsenderens eget valg. Inde i ku-
verten vedlægges dokumentation for hvem der tidligere har 
modtaget kuverten, og hvad der er sket med indholdet, altså 
hvad der er indlagt, udtaget og så videre, hvilke kommen-
tarer, der iøvrigt er givet. Den tiende modtager afslutter do-
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kumentationen og sender kuverten, der efterhånden sikkert 
er blevet noget nedslidt, retur til første afsender, og dermed 
er denne Travelling Exhibition slut.

Men det hele er kun begyndelsen på noget, hvor hverken 
dokumentationen eller anonymiteten er vigtig, og hvor det 
sidenhen ved mange små træk er muligt at kunne fastslå, 
hvem der har sendt hvad eller hvem der står bag hvilket 
Mail Art projekt. Kunst er ikke det bedste medie for ano-
nymisering.

HVORDAN FANDT KUNSTNERNE 
HINANDEN?

Det er vigtigt allerede her, hvor så mange store navne af 
tidens kunstnere er nævnt, Nam June Paik, Mieko Shiomi, 
Robert Watts, Diter Rot med fl ere at understrege, at Mail 
Art kunstner er ikke noget man er. Mail Art er noget man 
gør sometime. Og når de af disse kunstnere omtalte projek-
ter her indgår i en beskrivelse af Mail Art, ville kunstnerne 
udenfor al tvivl gerne frabede sig at blive kaldt Mail Art 
kunstnere. F. eks. tror jeg slet ikke ordet var opfundet på det 
tidlige tidspunkt, hvor Nam June Paik sendte sine 1 pfennig-
mønter til en udvalgt gruppe kunstnere.

På den anden side så opstår i den næste generation nogle 
unge kunstnere, som faktisk ene og alene er Mail Art kunst-
nere og gør sig til af dette. Det kan f. eks være slet-ikke-
kunstnere, som f.eks. den tyske spøg og skæmt fabrikant 
Michael Berger, der har en stor fabrik i Wiesbaden, men 
tillige har oprettet et FLUXEUM, eller et fl uxusmuseum i 
en lille kirke. Han udsender i perioden ustandselig Mail Art 
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projekter, i form af opgaver han stiller en udvalgt kreds af 
kunstnere, med overvægt af unge tyske Joseph Beuys elever. 
Opgaverne kan hedde: ”Alt om Noahs Ark”, eller ”Alt om 
elefanter”, eller han sender to stykker træ eller 5 papæsker, 
som man skal forholde sig til. Inden en deadline opfordres 
man til at sende sine refl eksioner tilbage til ham, som indby-
der til projektet.

Michael Berger trykker derefter hele herligheden i en bog 
eller en mappe, en kuffert eller lignende afhængig af pro-
jektets karakter, og her er alle projekter medtaget, og disse 
bøger sendes til hver og en, der har deltaget. Det vil ikke 
være i Mail Art-projekternes ånd, at man herefter trykker et 
større antal, der sendes ud i handelen. Det undlod Michael 
Berger da også almindeligvis.

På den måde er Mail Art en meget elitær foreteelse,  idet 
den kun kommunikeres med dem, den vedrører og som har 
taget praktisk del i den. Heri fi ndes også forklaringen på, at 
der hidtil er skrevet så lidt eller praktisk talt ingenting i pres-
sen om denne kunstretning, ligesom den slet ikke er opta-
get i f.eks Gyldendals leksikon, selvom denne kunstretning 
netop blomstrede på tiden for dette leksikons tilblivelse.

For på den tid overhovedet at holde sig informeret var det 
altså nødvendigt at deltage.

Dette er en virkelig dybsindig holdning til menneskets for-
hold til kunsten.

Tilskueren er ude. Historien eller værket eksisterer kun 
for dem, den handler om, eller som skaber den. Andre har 
andre historier. Kunstens formål er ikke kommunikation.

Ved 600 års jubilæet for Johannes Gutenbergs fødsel,  blev 
der udskrevet et Mail Art projekt,  hvor en kreds af kunst-
nere blev bedt om at udtrykke sig i den anledning. Udtalel-
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serne skulle fremsendes i postkortstørrelse og titlen på pro-
jektet var ”Happy Birthday, Johannes Gutenberg”.

Det var en interessant tilføjelse til dette projekt, at mens 
alt materiale på sædvanlig måde blev trykt og distribueret til 
deltagerne, så blev originalmaterialets returnering organise-
ret således, at det blev fordelt blandt deltagerne, dog således, 
at ingen fi k sit eget originalmateriale retur. Man modtog ori-
ginalmaterialet fra en anden deltager.

Det siger sig selv, at adresselisterne bliver langsomt over 
ganske kort tid ganske omfattende, medens kunstnere som 
tilskrives, men som aldrig deltager, glider ud af listerne.

Meget afhænger her af, hvad det er for projekter, hvem 
der sætter dem i omløb, og hvad ingen har nogen mulighed 
for at vide: Hvem der ellers deltager.

Undtagelsen, som efterhånden udvikler sig til at blive det 
normale er, at indbyderen skriver, hvem invitationen også 
er sendt til. I kunstretningens sidste tid vil dette være uom-
gåeligt nødvendigt for at fremkalde en reaktion fra den ind-
budte.

Det har naturligvis også en interesse, om indbydelsen kom-
mer fra Gutenberginstituttet i Heidelberg, fra en eksotisk 
japansk adresse, eller om det er et college i New York, hvor 
to unge studenter fra Bard College står på forsiden af invita-
tionen og vinker til modtageren, mens invitationen lyser.

”Send something til verdens største internationale Mail 
Art Udstilling”.

Et Mail Art projekt kan måske begynde med, at en person 
har fundet sin version af et projekt og derefter udsender det 
for at høre andres version af det samme projekt.

Det er klart,  at hele udviklingen er skræddersyet til, at en 
museumsinspektør indbyder kunstnere til at bidrage til et af 
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disse temaer, som har været hele deres universitetsstudiums 
indhold, og er en fantastisk akademisk behandling af kun-
sten i det nutidige kunstliv.

Vil vi i fremtiden blot se kunstnere, der fremstiller kunst 
til museer?

Der fi ndes i hvert fald kunstnere, hvis agenter fortæller, at 
dette og dette billede ikke er til salg til andre end museer.

Som fremtidsvision skal man se sig for, for at undgå, at 
denne tendens udvikler sig.

ULYSSES CARION

A “Mail Art” project is a research on concepts such as indivi-
dual/group, meaning/interpretation, input/output, creation/ de-
struction. (plural authorship)

The participation of the public represents a collective re-enact-
ment of a main problem in contemporary art,”how does art come 
into existence?”

In Mail-Art the question as well as the answer, regardless of 
their eventual “aestetic” quality, become formal elements of a 
new artwork.
 Ulysses Carion (Holland)

(Et “Mail Art” projekt er et forskningsprojekt vedrørende 
koncepter såsom  individ/grupper, betydning/fortolkning, 
input/output, skabelse/destruktion (med fl ere forfattere). 
Deltagelsen af publikum repræsenterer en kollektiv genta-
gelse af et hovedproblem i samtidskunsten, ”hvordan opstår 
kunsten?”
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I Mail Art er spørgsmålet såvel som svaret uafhængig af 
deres mulige ”æstetiske” kvaliteter formelle dele af et nyt 
kunstværk).

Før vi begynder at trænge lidt dybere ind i forskellige Mail 
Art projekter og først og fremmest undersøger hvilke typer 
af Mail Art projekter, vi møder i denne korte hektiske perio-
de, der slutter så at sige fra dag til dag for aldrig at genopstå, 
skal her gennemgås et postkort som blev udsendt til nogle 
modtagere fra den hollandske kunstner Ulysses Carion. På 
bagsiden havde kunstneren forsøgt at gruppere Mail Art ak-
tiviteter efter art og type.

Det er et så anvendeligt diagram, så man ved at gennemgå 
det og lægge eksempler ind i hver kategori, kommer til at 
give et udmærket eksempel på Mail Arts indhold. 

Ulysses Carions diagram ser således ud:
1.Format

1.1 Total

1.1.1. Postcard

1.1.2. Letter

1.1.3. Package

1.1.4. Telegram

1.2 Partial

1.2.1 Envelope       

1.2.2 Post stamp

1.2.3 Rubber stamp

2.Scope (Omfang)

1.1 Individual

1.1.1 One sender, one mailing

1.1.2 One sender, serial mailing

2.1.2.1. One adressee
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2.1.2.2. Several addressees

2.2.Group

 2.2.1 All the invitations to participate plus all the an-

swers  2.2.2.The answers alone are 

part of the work.

3.Subject 

1.1 Free

1.2 Given (f. eks. instruktioner for deltagelse)

4.Anomalies

  4.1 Alteraton of format

 4.2 Alteration of scope

 4.3 Alteration of subject

 4.4 Alteration of the table (Diagrammet)

Det er jo et smukt diagram, som oven i købet indeholder 
den mulighed, at man kan lave et helt nyt diagram, 4.4. Al-
teration of the table. Og dette sidste er som tidligere nævnt 
altid det interessanteste.

Jeg vil prøve at udfylde nogle af de enkelte felter, selvom jeg 
vil undlade at gøre det i rækkefølge.

Det vil allerede være en enkel sag for læseren at indsætte en 
del af de forud nævnte eksempler på Mail Art projekter.

Men jeg vil begynde ved anomalierne. Det i al kunst inte-
ressanteste.
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En ungarsk kunstner, Peter Nemetschek, sendte til en ud-
valgt kreds resultatet af et projekt, hvor han i et karrébyggeri 
på 6 etager havde taget brystbilleder af en beboer fra hver 
lejlihed, børn eller voksne, mænd eller kvinder. Billederne 
var forstørrede til rullegardinstørrelse og hele bygningen fi k 
på den måde et meget menneskeligt ansigt. Rundsendelsen 
af dette billede som udstilling gør det til Mail Art,  hvorimod 
det naturligvis ikke er Mail Art at fremstille denne installa-
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tion. Man kan sagtens forestille sig, at portrætfotografi erne 
er indkopieret på  et fotografi  af bygningen.

En anden anomali er den canadiske kunstner Bill Vazans 
verdenslinie.

Kunstneren indbyder til at tegne en linie i vinkler fra sted til 
sted kloden over, og da jeg meldte mig til,  blev jeg bedt om 
at sende et fotografi  af rummet, hvor vinklen skulle placeres, 
en bygningstegning af huset og et bykort, hvor lokaliteten 
blev indtegnet. Alle billeder skulle retningsorienteres.

Senere modtog jeg en detailleret matematisk beregning, 
der afsluttedes med en beskrivelse af, hvor vinklen skulle 
placeres i rummet. Vinklen var en 10 cm bred sort tape på 
omkring 5 meter, og dette bånd blev tapet på gulvet. Ved at 
følge det ene vinkelben, så man imod Zagreb, hvor en tilsva-
rende vinkel var udlagt, og hvor det ene vinkelben pegede 



57

imod Nikolajgade i København. Så man ad det andet vin-
kelben fra København, endte man i Helsingfors. Så man fra 
det andet vinkelben i Zagreb, så man mod Turku, Finland 
(Turun Taidemuseo).

På en bestemt dag og tid (udregnet efter alle kunstens reg-
ler om samtidighed) skulle man hilse på hinandens imagi-
nære globale samtidige tilstedeværelse. Nogle dage senere 
modtog jeg et fotografi  af en samling glade jugoslavere, der 
løftede deres glas imod København. Ak ja, der er sket meget 
siden det lykkelige øjeblik, dengang for endda ikke så mange 
år siden.

Hvis vi ser på 2.1.1.- omfang individuelt med en afsender og 
en modtager - så vil jeg tro, at et brev fra den belgiske kunst-
ner Jan van Geluwe adresseret fra afsenderen, Museum of 
Museums til mit navn og adressen Dadanmark, så er der 
ingen tvivl om, at det er skabt til Danmark. En anden hyp-
pigere  men tilsvarende version kommer fra Canadada.

1.1.1 er Nam Yune Paiks en-pfenning-stykke et udmærket 
eksempel på.

1.2 (Group) Herunder er Horacio Zabalas projekt ”Art 
is a prison” et eksempel..

2.2.2., det punkt i diagrammet, hvor kun svarene er del af 
værket, repræsenteres ved fl ere bøger udsendt af Michael 
Berger i Wiesbaden, hvor svarene på forskellige stillede op-
gaver er samlede.

En anomalie herunder er en samling pauser fra opførelsen 
af berømte operaer, som Michael Berger udsender på en CD. 
Her har han ikke skrevet rundt, men selv foretaget sammen-
stillingen (eller har fået en anden til at gøre det for sig).
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De svar, der kommer på henvendelser fra en eller fl ere af-
sendere, fordeler sig efter gruppe 3 Subject.

Det kan være enten 3.1 Frit eller 3.2. Given opgave.
Under  ”frit”  møder man opfordringer til ”send something”, 

eller ”send noget, du gerne vil af med” (Jochen Gerz), eller 
send noget, jeg kan sætte ind i en skulptur (Alison Know-
les). 

Under given opgave fi nder man ”All about elephant”, ”All 
about the Ark of Noah”.

Mange ønsker tilsendt et portræt. En tysk raffi neret Mail 
Art kunstner tilbyder på baggrund af det fremsendte foto at 
tegne ens portræt og sende et ark frimærker tilbage med ens 
tegnede portræt på.

Fra Japan kom en opfordring til at sende ”a small selfpor-
trait”. Jeg fører det ind under anomalier, idet jeg sendte tek-
sten ”I looked into a mirror. Then turned my face into a big 
smile of gratitude to your invitation”.

De to tidligere nævnte tyske kunstnere, Angela Pähler 
og Peter Küsterman fra Minden, lavede også en anomalie 
bestående af en personlig udbringelse af post, fra person til 
person efter deres valg.

Titlen var Free Personal delivery fra 1992. 
Dette er en anomalie til samtlige poster i Ulysses Carions 

diagram.

Det andet punkt i ”Format” er 1.2.1. envelope (kuvert)
Det er rene små kunstværker, der indenfor deres eget defi -
nitionsområde rundsendes i originaler.
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INDENFOR ELLER UDENFOR MAIL 
ART?

Bør man benytte en smal defi nition af Mail Art såsom breve, 
frimærker, udsmykkede kuverter, samt tillige breve inde-
holdende instruktioner adresseret til modtagere, hvis svar 
tilsammen bruges (men ikke nødvendigvis offentliggøres!) 
som resultatet af Mail Art projektet?

Altså fysisk  (som materiale) breve (postkort, pakker eller 
telegrammer) postalt forsendt (i vidt begreb såsom også per-
sonlig overleveret) og selve kommunikationen globalt po-
stalt.

Indholdsmæssigt  som cooperative refl eksioner på stillede 
opgaver, hvor den ene ikke adskiller sig fra den anden (altså 
uden en konkurrence, hvor der udpeges en vinder!).

Dette er den smalle defi nition.
Eller skal man i stedet bruge en bredere defi nition, som 

– sammen med den smalle – gør denne enestående kunst-
retning mere brugbar også i en fremtidig udvikling?

Den bredere defi nition omfatter enhver opgave stillet po-
stalt og globalt og besvarelserne bragt udiskrimineret eller 
diskrimineret, det vil sige udvalgt efter kvalitet, og dette bli-
ver så et springende punkt som ingen af de klassiske Mail 
Art aktiviteter har accepteret.

Det er næsten standard i Mail Art projekter, at der står 
”alt modtaget materiale vil blive medtaget/udstillet”.

Problematikken må forudsætte intermedia, accepteret som 
ovenfor beskrevet (side 2).
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Et vinderprojekt i det franske jubilæumsprojekt om fest-
ligholdelsen af 200-året for den franske revolution var ind-
sendt af den tyske kunstner Tomas Kapielski. I stedet for 
de berømte revolutionsparoler ”Liberté Egalité, Fraternité” 
indsatte han ordene ”Stupidité, Brutalité, Imbecilité”.

Ordene skulle stå på sokkelen af en fontæne, der skulle 
rejses i Paris. Fontænen var således indrettet, at på uforud-
sigelige tidspunkter vendte vandsøjlen nedad mod de om-
kringstående og tog sig en svingtur 360 grader sprøjtende 
vand i ansigterne på alle, der ikke nåede at springe væk i 
tide.

Tomas Kapielski er digter. Og ikke billedhugger, eller 
vandkunstskaber.

Selvom begrebet intermedia indeholder nogen forklaring, 
så giver det også et problem.

Mail Art er nemlig i sig selv også intermedia. Er et ureali-
seret projekt et Mail Art projekt?

Og dermed kan man måske være tvunget til den lidt snæv-
rere defi nition for ikke at cirkelslutte.

Man kunne f.eks kræve at Mail Art projektets forløb og re-
sultat lå indenfor det samme kredsløb, således at indsamling 
af materiale, der senere bruges i anden sammenhæng end 
den simple samling og præsentation af det modtagne, ikke 
kunne betegnes som Mail Art.

Det skulle svare til, at noget ikke gøres til værktøj for no-
get andet, men er målet i sig selv.

Men skulle dette krav så bestå i, at det tvunget skulle være 
i skrevet eller anden visuel form? Og udgivet i et klassisk 
medie?

En bog!
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Eller en mappe! En udstilling! Det ville ikke være rime-
ligt.

Jeg henviser her til det tidligere omtalte ”Spatial Poem 
No 1” af Mieko Shiomi, hvor det indkomne materiale vistes 
som fl ag anbragt med nåle på et verdenskort. På den anden 
side blev alle 10 Spatial Poems udgivet som bog. Og hvad er 
det, jeg selv er i gang med her!

Der skal blot gøres opmærksom på problemet  Det skal 
ikke løses.

Ja, Mail Art er et anti-massemedie i al sin globalitet.
Til gengæld er den en masse-individualitet i al sin af-hin-

anden-afhængige situation, som mursten, der tilsammen 
danner en bygning, men enkeltvis alene er mursten.

Samtidig med, at Mail Art er en globalt kommunikerende 
kunstretning, er den dybest set anti-kommunikerende, hvis 
man kan bruge den betegnelse om noget, som kun kommu-
nikerer indbyrdes blandt deltagerne og som ikke bekymrer 
sig om presse eller andre massemedier, og derfor er praktisk 
talt ukendt i en bredere offentlighed, og vel at mærke ingen 
ambitioner har om at gøre sig offi cielt bemærket.

Og dette sker på grænsen mellem breve og mails. Fra 1970 
til 1995.

På grænsen mellem breve skrevet i hånden eller på ma-
skine og sendt frankeret med postvæsenet og ifølge en inter-
national postunion, og elektroniske mails sendt over inter-
nettet ufrankeret og ifølge aftaler med globale kommercielle 
udbydere.

Fra Ungarn udsendtes en Mail Art opgave fra The Art Pool 
Research Centre i Budapest. Det skete i 1993. Der ønskedes 
en kommentar til spørgsmålet ”Why communicate?” 
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Da jeg ikke deltog, kender jeg ikke nogen af besvarelserne. 
Og det understreger vel så at sige spørgsmålet.

Og adressen ”Art Pool Research Centre” ligner de vidt-
løftige domænenavne, vi kender fra nutidens internet, for-
mentlig i Mail Art tiden adressen på en lille kælderlejlighed 
i Budapest.

Jeg vil være ærlig og fortælle, at jeg ikke forstår det.
For jeg forstår det ikke. Der er ikke nogen fornuftig for-

klaring på, hvorfor netop breve bliver et medie for en global 
kommunikation, hvor ingen kan have forventning om den 
forestående elektroniske revolution..

Og hvordan fi nder de hinanden?
Hvorfor vil det være helt umuligt at gentage i dag?
Hvad var de særlige forudsætninger?
Folkekunsten havde netop overstået studenteroprør,  pro-

voer,  blomsterbevægelser, atommarcher, en formel kunst 
var dukket op, der afviste politik, religion og sex og i stedet 
satte noget konceptuelt. Der var ikke mange udstillinger i 
70erne, hvor Wittgensteins navn ikke på den ene eller an-
den måde dukkede op, eller Einsteins berømte formel for 
masse og energi.

De berømte Fluxuskoncerter, der startede i 60-ernes be-
gyndelse var velkendte blandt de unge kreative kunstnere. 
Specielt i Tyskland dukkede i 70erne en ny generation 
af kunstnere op specielt i kredsen omkring Joseph Beuys. 
Denne kreds fordelte sig mellem ekspressionistiske proble-
matiseringer omkring politik, sex og religion. Sex og religion 
især i Østrig omkring kunstnerparret Valie Export og Peter 
Weibel.  

Den danske ”EKS-skolen”, som dukker op efter Fluxus, 
er meget påvirket af Beuys ekspressionisme, eller skal vi 
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blot kalde det tysk ekspressionisme (Henning Christiansen, 
m.fl .).

ADRESSELISTERNE

Hvordan ville man i dag etablere adresselister, som dem, der 
var en forudsætning for hele genren.

Selvfølgelig fi ndes adresselister for malere, komponister, for-
fattere, alle mulige faggrupper. Men hvordan opstod listerne 
for Mail Art kunstnere? 

Det var jo mennesker fra alle lejre, som havde det drejet 
sig om en religiøs eller politisk forening.

Hvordan ville man etablere en liste i dag?
Hvilket kunstnerisk udgangspunkt ville man i denne e-

mail verden fi nde? Grænseoverskridende? Nyt? Ikke fri-
mærkesamlere eller folkedansere.

Hvad er ordet? På hvilket grundlag? Med hvilken opgave?

Hvordan og hvorfor lykkedes det at samle mennesker af vidt 
forskellige opfattelser om noget så specifi kt som Mail Art i 
70-erne?

Og hvorfor satte e-mails en stopper for interessen og akti-
viteten?

Allerede på det tidspunkt, altså fra midt i 60-erne, opstår de 
adressebøger, som danner en forudsætning både for udskil-
lelsesløbene og for samlingerne blandt kunstnerne.
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Det er formentlig overdrevet at føre den hypotese frem, 
at det mere eller mindre organiserede ungdomsoprør, po-
litisk, seksuelt, religiøst og kunstnerisk forårsagede, at man 
blev skrevet op på lister, og nogle blev strøget igen. Andres 
navne blev understreget. Jeg har ikke personligt oplevet, at 
det foregik på den måde.

Men en forudsætning for Mail Art er adresselisterne.
På grund af uoverskuelighed og mængde er en sådan grup-

pering umulig i dagens elektroniske informationsverden. 
Adressaterne ligger som en global støvsky. En person-grup-
pering ville være uoverkommelig, også fordi den ikke vil 
have veldefi nerede områder at lade sig gruppere omkring.

En politisk gruppering ville omgående blive infi ltreret. 
Hvis den ikke blev stoppet, ville den i hvert fald blive uud-
holdeligt kontrolleret.

Men en – en eller anden – kunstnerisk holdning?! Det går 
ikke.

I mangel på bedre kan dette grundlag, som adresselisterne 
er,  gøres til en nødvendig forudsætning.

Måske var adresselisterne begyndelsen til det hele. Et net-
værk af en helt anden substans end den uoverskuelighed, 
der opnås ved e-mailen.

Men hvorfor udløses den så netop ved breve?
Jeg vil gerne kunne se bort fra fascinationen ved at kor-

respondere over lange afstande,  som jeg tidligere har un-
derstreget.

Er det muligheden for et ekko? Når man råber ud i ver-
den?

Hvorfor træder Mail Art i stedet for, at unge mennesker 
med samme holdning til nogle problemer mødes og melder 
sig ind i en forening ?
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Hvorfor er det nærmest karakteristisk, at der ikke sendes 
nogle vedtægter ud og dannes en global bestyrelse.

Det er karakteristisk, at deltagere i Mail Art projekter ikke 
mødes og slet ikke mødes i den anledning. (Bortset fra de al-
lertidligste amerikanske begyndelser omkring Ray Jones).

Som et lille indskud skal det dog nævnes, at Dick Higgins 
mod slutningen af Mail Art søgte at danne en forening, som 
han gav navnet ”Foreningen til kreativ misforståelse”(”The 
Association to creative misunderstanding”). Jeg tror jeg blev 
medlem af bestyrelsen, og jeg tror også jeg sendte et forslag 
til foreningen. Men dette var en undtagelse.

På tidlige stadier er Festivaler et godt samlingspunkt, så-
ledes ”The Festival of Misfi ts” som samlede internationale 
Fluxus-kunstnere omkring Victor Musgraves Gallery One i 
London. Man ser også Festivaler som foreningsgrundlag for 
den vordende organisering af videokunst i dag. Festivaler 
har også været omdrejningspunktet for fi lmkunsten.

Nogle mødtes dog  uden Festivalbetegnelsen og gav fore-
stillinger baseret på intermediet og konceptet. Det skal her 
erindres, at den første Fluxuskoncert i Wiesbaden bar beteg-
nelsen Festorum Fluxus. Det var først da kunstforeninger, 
museer og i mindre grad gallerier (der var jo ikke rigtig noget 
at sælge) begyndte at vise interesse og tilbød at betale rejser 
og ophold for kunstnerne, at en slags gruppering dannedes 
på baggrund af museernes adresselister og hvem der skulle 
indbydes. Således kommer disse museer og kunstforeninger 
til at udgøre et udskillelsesløb, som det f.eks er tilfældet med 
Fluxus. Det skal dog nævnes, at nogle af de betydeligste Flu-
xuskunstnere trækker sig ud af disse mødeaktiviteter, me-
dens andre næsten omdefi nerer det, der var næsten udefi -
nerligt i begyndelsen og ved gruppeoptræden fi k et smallere, 
og man kan hævde fattigere omend bedre forståeligt forløb. 
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Nogle af dem, der stod af, var George Brecht, Tomas Smidt 
og David Mayor. Jeg anser deres tilbageholdenhed som en 
ideologisk konsekvens, selvom man ikke, som årene går, skal 
forsværge, at en sådan ideologi kan udvikle sig til et behov 
for alligevel at fremstå. Såvidt jeg er orienteret, er der i skri-
vende stund planlagt retrospektive udstillinger i Tyskland 
med både George Brecht og Tomas Smidt.

Hvis man først har adresselisterne og et behov for at holde 
sig i kontakt, men ikke noget behov for at rejse fra Brasilien 
og Canada til Helsingfors og Budapest, så er afstanden ikke 
for stor til at betragte et stykke papir og udfylde det med et 
eller andet og sende det til modtagerne udfra adresselisten 
eller lade fremstille et postkort, eller et frimærke, eller hvad 
som helst andet. For eksempel kuverter fyldt med alt muligt 
skrab-sammen.

Og med dette udgangspunkt strømmer så et væld af hit-
tepåsomhed, der ikke altid er lige kvalifi ceret, men som ind 
imellem har de perler, der berettiger til at behandle denne 
kunstretning mere indgående ud fra dens særpræg.

Uanset forklaringen ovenfor begriber jeg stadig ikke sam-
menhængen, der må være mellem, at hele denne akivitet 
begyndes før en levende sjæl  har grund til at forestille sig 
udviklingen af den elektroniske post.

Og Mail Art nærmest ironiserer over teknologiens forsøg 
på at bekvemmeliggøre kommunikationen og det uden at 
kende det ringeste til, hvad der er i vente.

Den elektroniske post har nemlig ikke noget med Mail Art 
at gøre, selvom nogle af Mail Art kunstnerne eller de alle 
har deres egen hjemmeside i dag.
Hjemmesider er gravsteder for Mail Art som kunst.
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Det kan ikke udelukkes, at den praksis der blev benyttet i 
USA ( af George Maciunas) med at udsende bokse med små 
kort indeholdende instruktioner til modtageren (sommeti-
der umulige at udføre – ind imellem selvfølgelige) hjalp den 
ide på vej, at således kunne man kommunikere, hvis man 
kendte nogen, som ville have forudsætninger for at forstå, 
hvad meningen var med disse instruktioner.

Dermed har vi måske en af de spæde teoretiske begyndel-
ser på Mail Art som kunstretning.

Noget tilsvarende kan nemlig ikke siges om plakater, der 
blot var den hidtidige kunstscenes forlængede arm.

Altså først kommer adresselisterne. Så kommer instruktio-
ner, der sommetider kræver og sommetider ikke kræver et 
returbrev med en besvarelse.

Men jeg føler mig mere og mere overbevist om, at det vil 
være en fejl alene at tage adresselister, postkort, breve, eller 
pakker, frimærker, stempler og breve med rene instruktioner 
eller statements eller grafi ske udtryk, som det tilstrækkelige 
omfang af og indhold i, hvad vi kan kalde Mail Art.

Det tidligere omtalte projekt, som sættes i gang af Bill Va-
zann fra Canada med titlen ”World Line” er et Mail Art 
projekt, men udfolder sig udover ovennævnte afgrænsning. 

De to tyske kunstnere fra Minden, der udsender en doku-
mentation fra deres rundrejse til kunstnere jorden over, er 
Mail Art. (Dette projekt er beskrevet side 32.) Det er også 
grænseoverskridende.

I det første tilfælde benyttes adresselisterne til at få adres-
saterne til at forene sig om en enkelt opgave –vel at mærke 
en symbolsk og helt unyttig opgave i normal forstand.

I det andet tilfælde benyttes adresselisterne også, men her 
er det transporten (Mail Art forsendelsen), der problemati-
seres.
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Pino Pascal etablerer sit publikum ved at sælge billetter 
til en teaterforestilling, som formentlig aldrig vil fi nde sted 
– men hvor det er vigtigt at sikre sig plads for det tilfælde, 
at koncerten bliver opført, eller under alle omstændigheder. 
Man køber for at erhverve denne imaginære siddeplads.

Efter det hidtil anførte falder dette projekt udenfor Mail 
Art. Hverken adresselister eller forsendelse er involveret.

Alligevel fi nder jeg et familieskab. En kreds inddrages i 
et projekt ved forespørgsel. Der sker ikke andet end at de, 
der inddrages – det være sig kunstnere eller ikke kunstnere 
– derved at de tilmelder sig, er med i kunstværket som en 
del af de personer, der skaber det. 
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MAURIZIUS NANNUZZI

Den næste kunstner, jeg skal inddrage her, er Maurizius 
Nannuzzi, der blandt fl ere projekter udsender projektet 
”Anno Nannuzzi, Anno Infi nito”, hvor han sender en ka-
lender med et navn fra sin adresseliste knyttet til hver af 
årets 365 dage. Han tildeler hver af  365 adressater på adres-
selisten en bestemt dag.

Der blev ikke bedt om nogen reaktion, og der var ingen 
instruktioner. Man havde bare fået en dag tilkendt i Anno 
Nanuzzi. Det lyder lidt romersk katolsk, og er det måske 
også. Jeg sendte på eget initiativ noget, som kunne starte en 
ny udvikling af det samme projekt og sendte til de samme 
kunstnere - som selvfølgelig for de allerfl estes vedkommen-
de også stod på min adresseliste.

Jeg tildelte alle de 365 kunstnere et verbum.
På den tid havde jeg den særhed, at jeg samlede på ver-

ber.
Jeg selv fi k ved et tilfælde tildelt verbet ”at invitere” og 

udvidede projektet herfra. Og det blev så den tredie udvik-
ling i dette fordelingstræ. Jeg fremstillede 365 postkort med 
en invitation til middag i København med hele kunstnerens 
familie på den dag, der var hans i kalenderen.

Fra Spanien fi k jeg et venligt afbud. Kunstneren var op-
taget den pågældende dag, men benyttede lejligheden til at 
takke for invitationen.

Det skal selvfølgelig ikke være nogen hemmelighed, at det 
ville have været en pragtfuld opfyldelse af projektet, hvis 
bare en eneste familie havde modtaget indbydelsen!

Men sådant er ikke nødvendigt indenfor kunsten. Og slet 
ikke almindeligt. Alligevel.

Dette projekt er Mail Art.
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ROBERT FILLIOU

Robert Filliou projekt med telegramblanketter udført i samarbejde med parisisk galleri.

Der følger nu et eksempel på noget, som måske ikke er Mail 
Art,  selvom det indeholder ingredienserne (kuverter og 
indhold i kuverter).



71

Robert Filliou lagde støv i nogle små kuverter. Støvet stam-
mede fra berømte malerier på Louvre,  hvor han havde fået 
tilladelse til med en børste at fjerne lidt støv. Udskriften på 
kuverterne var navnet på den kunstners arbejde, fra hvilken 
han havde fjernet støvet. Og kuverterne blev solgt fra en 
lille kiosk på Pompidou-centret under en udstilling af Da-
niel Spoerri. Titlen var ”Musé abbarente”.

Dette projekt var måske ikke Mail Art, fordi det ikke in-
kluderede nogen adresseliste eller forsendelse. 

Men er forsendelse en betingelse?
Ville den omstændighed, at han havde sendt disse kuver-

ter efter en adresseliste med et slag gøre et ikke Mail Art 
projekt til et Mail Art projekt?

Kan man i det hele opstille en liste over ”Betingelser” for 
at en aktion kan kaldes Mail Art?

Filliou  fjernede projektet endnu mere fra, at det kunne 
kaldes Mail Art. Han gjorde det ved at udstille pensler, som 
angiveligt havde tilhørt van Gogh og så videre. I modsæt-
ning til støvet var dette naturligvis ikke korrekt. Og nu, jeg 
kommer til at tænke på det: Måske var støvet heller ikke 
korrekt, ægte støv fra malerierne. (Det havde han aldrig fået 
tilladelse til !)

Han konsekverede denne ”række” projekter med en ud-
stilling af ”Reliquies anticipé” der bestod af genstande, som 
om 1000 år ville være museumsgenstande: en vielsesring, en 
regnfrakke, en fyldepen, et brev. Vi er langt fra Mail Art. Og 
alligevel vil jeg på et tidspunkt prøve at fi nde ingredienser, 
der giver Mail Art denne ventil. Den første kunne være, at 
disse ting blev udsendt som dias eller i form af postkort til 
adresselistens personer. Men det vil jo ikke forandre tingens 
natur,  den omstændighed, at de blot ikke bliver udsendt. 
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Og hvad ville der være galt i, at adresselisten udskiftedes 
med en liste over museer og gallerier.

På den anden side kan karakteristikken Mail Art ikke dis-
kuteres vedrørende et  projekt af Georges Abels fra Holland, 
hvor kunstneren i 1981 sender små plastikposer til forskel-
lige adessater jorden over og ønsker 5 gram jord fra modta-
gerens by.

Kunstneren præsenterer sig som en ung hollandsk kunst-
ner, der er optaget af økologi og plastic art. Til hver pose er 
der knyttet et lille kort. Instruktionerne lyder: På den ene 
side udfyld med Byens Navn, datoen (i 6 tal)  klokken (i 4 
tal). På den anden side: Dit navn, din fødselsdato, han -eller 
hunkøn, hvad dette sidste så kan have med hans økologiske 
interesse at gøre.

Jeg skal ikke gøre mig til dommer, men bare påpege nogle 
omstændigheder. Først og fremmest omstændigheder, der 
gør det muligt at rubricere sådanne foreteelser. Selvfølge-
lig kunne det også kaldes ”Nouveau Realisme”- med støv, 
pensler, hårlokker, menstruationsbind, og hvad ved jeg.  
Hvis det bliver lagt i kuverter og sendt, er det så Mail Art?

Et berømt tidligt amerikansk projekt bestod i at bede mod-
tagerne af en instruktion om at sende en paraply til en be-
stemt Post Box adresse i New York. Der kom mange. Men 
projektet er mere blevet karakteriseret som en happening, 
og jeg er ikke bekendt med kunstnerens navn.

Måske skulle man se lidt nærmere på de betingelser, der 
skal være opfyldt,  for at man kan kalde et projekt for et 
Mail Art projekt.

Kan et projekt være både et Mail Art projekt og noget 
andet?

En udstilling, antologi, happening, event?
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Vi har før nævnt adresselister og forsendelse som basale 
betingelser.

Kan adresselisterne bestå af hvad som helst? Museer og 
gallerier, samlere? Venner og familie? Andre kunstnere ge-
nerelt? Eller kunstnere, som peu en peu samles efter Mail 
Art projekterne sættes i cirkulation, således at der efterhån-
den (bortset fra udskillelserne) danner sig billedet af en be-
stemt gruppe, i hvert fald hvad kernen angår?

Jeg spørger bare.
Foruden spørgsmålet til adresselisterne er der også spørgs-

mål til forsendelserne:
Hvad med, at der under forsendelser skal være tale om et 

postkort, et brev, en pakke, et telegram, eller en fax? Man 
kan naturligvis herunder uden tøven inkludere telefon og 
telefonsvarer. Kan man inkludere mere: fl asker, trækasser, 
fl yvemaskiner, skibe, cykler, postbude?

Hvor langt er vi ude i betingelserne? Det der med fl yvema-
skiner og skibe, balloner og måske brevduer.

Vedrørende forsendelser skal det nok understreges, at de 
kan sendes på en hvilken som helst måde til en hvilken som 
helst adressat. Men gælder det også, at det kan ske med et 
hvilket som helst formål?

Her opstår et spændende problem: Kan det accepteres, at 
der sendes adresseløst, eller via boghandler eller gallerier, og 
at der for eksempel sendes til videreforsendelse (salg)?

Nej, det kan ikke accepteres. Her stopper festen.
Der kan godt rundsendes til folk, afsenderen ikke kender, 

for så vidt også adresseløst. Men vi må defi nere adressaten 
som værende slutstationen for forsendelsen. 
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Men det kan vi heller ikke gøre endegyldigt. For hvis der er 
tale om en instruktion eller et spørgsmål, der ønskes besva-
ret, så må besvarelsen også høre med i Mail Art projektet.

Et nyt problem er følgende: Kan den oprindelige afsender 
samle modtagne reaktioner og udgive dem?  Eller udstille 
dem? Eller undlade at udgive dem, udstille dem?

Vi er her helt udenfor processen, til dels fordi vi er inde i et 
klassisk medie: at udstille eller udgive et kunstværk.

Og så skal vi til at undersøge om der er andet, der falder 
udenfor.

F.eks. denne bog om Mail Art. Falder den udenfor Mail 
Art?

Mieko Shiomis ”Spatial Poems” falder udenfor i det om-
fang, de fi ndes som bog med beskrivelse af de 10 poems. 
Beskrivelsen af Fillious kuverter i det omfang, projektet er 
beskrevet her (og i det hele taget).

Vi er nu ved at dykke ned i zen-buddhismen, der standser 
projektet, når det bliver for fysisk fi rkantet og afstikker sine 
rammer ved at banalisere det gennem en tilfredstillelse af 
forståelsesbehovet.

Hvad fi ndes der nu tilbage, som ikke omfattes af de betin-
gelser vi har udledt af stedfundne projekter, og som måske 
ikke har betegnet sig som Mail Art, men er det, eller som 
har betegnet sig som Mail Art, men ikke er det?

Det sidste er meget sjældne tilskikkelser.
Der kan også stilles andre spørgsmål:

Hvad er forskellen på Mail Art og en Antologi?
En antologi er ikke Mail Art, men Mail Art er en anto-

logi.
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Hvad er forskellen på Mail Art og et Symposium?
Ved et symposium er kunstnerne tilstede.
Ved Mail Art er de repræsenterede.
Hvad er da forskellen på Mail Art og en boghandels sam-

ling af bøger udstillet til salg eller et galleris udstilling af 
kunstværker?

Der er ingen synderlig forskel, med mindre man defi nerer 
Mail Art som processen.

Men processen kan dokumenteres gennem de afsendte ef-
fekter.

Bøger og billeder er også dokumentation for en proces.
Hvordan skal man formulere forskellen?
Man må stille det krav til Mail Art, at det er en proces, og 

ikke resultatet af processen.

Jeg vil gå over til i detaljer at redegøre for enkelte Mail Art 
projekter, jeg selv har deltaget i eller taget initiativet til.

Det er vanskeligt at forholde sig til, hvorledes det er med 
de ophavretsmæssige forbehold der er ved omtale, citering 
fra MailArt projekterne. Men i den henseende må de nok 
betegnes som så anarkistiske, at dette spørgsmål ikke har 
nogen anvendelse på denne kunstretning. Det er vel også 
enestående i vor tid.

Men det er en grund til først og fremmest at beskæftige sig 
med egne projekter.
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COPENHAGEN MUSEUM FOR 
MODERN LEGISLATION

Jeg har i en anden bog beskrevet Mail Art projektet ”Copen-
hagen Museum of modern Legislation”.

Kunstnere blev opfordret til at indsende lovforslag til en 
moderne lovgivende forsamling, der kun skulle sidde i et år, 
og hvor de enkelte love blev vedtaget automatisk og sat i 
gang ved modtagelsen af lovteksten.

Et af de mere bemærkelsesværdige lovforslag var en ”Sneg-
lenes frigørelseslov” om indførelse af våde striber på tværs af 
motorveje for at lette snegles overgang. 

Listen over modtagne lovforslag er bragt andetsteds i mit 
forfatterskab. (Festlige Hverdage.)

TV-SPOTS eller  
”NON-COMMERCIAL 
COMMERCIALS”

Mail Art kunstner er ikke noget man er. Mail Art kunst er 
noget man gør. Derfor er en Mail Art kunstner defi neret 
som en, der laver eller deltager i Mail Art.

Men det kræver altså, at man gør noget. En kunstner i al-
mindelighed behøver ikke gøre noget. Han kan endda nøjes 
med at være kunstner. Han kan f. eks. bruge hele livet til 
at tænke over, hvad han egentlig synes, man  bør gøre som 
kunstner.

Den går ikke med Mail Art.
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På den måde er Mail Art altså lidt mindre ophøjet end den 
store kunst. Man kunne måske oven i købet kalde det for 
en art brugskunst. Dels fordi den er social og omfatter fl ere 
mennesker. Men den er også usocial fordi den ikke behøver 
at videregive arbejdet til andre end de involverede. Det var 
også kun i begyndelsen, man kunne sige ”Send something”. 
Den formulering fungerede kun i opstarten.

”TV-Spots” blev til i samarbejde med Danmarks Radio TV. 
I dette projekt indkaldtes TV-spots af en varighed fra 15 se-
kunder til 2 minutter, som skulle være beregnet til imellem 
programmerne at blive drysset ud mellem udsendelserne 
som en art ”non-commercial commercials”.

Dette projekt blev  aldrig gennemført, men en hel del højt 
kvalifi cerede projekter blev modtaget. Projektets skæbne 
blev beseglet ved, at en yngre programmedarbejder i DRs 
underholdningsafdeling ikke havde fornemmelse for projek-
tets kunstneriske kvalitet, men alene bedømte det på dets 
underholdningsmæssige muligheder. Og det må jeg ind-
rømme: Det aspekt forholder sig omvendt proportionalt til 
ethvert projekts lødighed.

Projektet var i egentlig forstand et Mail Art projekt.
Dels bestod det i en postal forsendelse med en opgave 

sendt til en udvalgt kreds af kunstnere.

Men så kommer alle biomstændighederne, de, som i alle 
projekter er de vigtigste.

Det lykkedes at få Danmarks Radio til at være medun-
derskriver på opfordringen til kunstnerne. Det betød, at så 
godt som alle de, der modtog indbydelsen til at deltage i 
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projektet, og som havde den mindste ide om en løsning af 
opgaven, bidrog.

Det er en ofte overset  vigtig omstændighed ved et projekt, 
at det - som i dette tilfælde - indledes med at legitimere 
projektet hvor kunstneren, i dette tilfælde mig selv, har til 
første opgave at overbevise en myndighed om projektets for-
træffelighed. Enhver kan forestille sig, at jo mere ekstremt 
projektet er, des vanskeligere er netop denne første fase.

Den næste biomstændighed var, at projektet byggede på 
TV.  I 1971, da projektet blev iværksat, var der i Danmark 
kun en TV-kanal og reklamer i TV var et ukendt begreb 
herhjemme. 

Et projekts storslåethed kan så at sige måles ved dets 
uigennemførlighed i denne eksistentielle første fase af dens 
virkeliggørelse.

Jeg søgte foretræde for generaldirektøren Hans Jørgen Jen-
sen, der var meget fornøjet med det projekt, som jeg fore-
lagde ham. 

Direktøren for Underholdningsafdelingen, Niels Jørgen 
Kaiser, var også optaget  af projektet.

Sagen blev overgivet til en programredaktør i underhold-
ningsafdelingen, Per Wiking, som ellers var specialiseret i 
lørdagsunderholdninger, quizzer, røde næser, og den slags, 
som vi igennem alle årene lige siden 1971 har vænnet os til 
at fi nde synonyme med DRs indfald af talent.

Kunsten hører hjemme under nyhedsstoffet i pressen og 
ikke under underholdningsstoffet.

Det har jeg lært i dag, men dengang havde jeg den erfaring 
til gode. Tilbage til 1971:

Jeg aftalte møde med Per Wiking og forklarede ham mit 
projekt.
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Jeg foreslog, at man i stedet for de reklameindslag, som var 
kendt fra udlandet, men som endnu ikke var nået til Dan-
mark og forhåbentlig aldrig nåede os - at man i stedet for 
sådanne reklameindslag,  inviterede world wide kunstnere 
indenfor alle medier til at sende forslag til korte indslag, som 
man kunne drysse ned imellem programmerne, som det pas-
sede bedst..

Programmerne skulle have en varighed fra måske 15 se-
kunder til højst 2 minutter.

Jeg ved ikke hvilke balletscener, der udspilledes inde i bol-
den på geniet, men det var tydeligt, at han ikke forstod et 
ord af, hvad jeg sagde, men havde fået besked på fra sin boss, 
at han skulle behandle forslaget positivt.

Vi aftalte altså, at jeg skulle sende en opfordring til kunst-
nere verden over, og opfordringen skulle ske både i mit og 
Danmarks Radios navn. Flere sendte programmer, som det 
ville tage måske 60 minutter eller længere at afvikle.

Jeg er slet ikke sikker på det rigtig gik op for underhold-
ningsautomaten overfor mig, hvad det egentlig var for en 
blanco check han havde givet mig i hånden eller for den 
sags skyld selv sad med. Men da jeg efter at have indgået 
aftalen med ham forsvandt ud af TV-bygningen i Gladsaxe 
var hele projektet så godt som færdigt.

Enhver kunne sige sig selv, at det aldrig ville blive opført. 
I hvert fald ikke, hvis der kom den slags resultater, som jeg 
forventede mig, men som jeg ikke fandt det klogt at forklare 
ham nærmere om forinden invitationen var udsendt til de 
rette kunstnere. Indbydelsen blev ganske enkelt betragtet, 
som om Danmark havde sat sig for at åbne sin kanal for 
avancerede kunstnerisk skabende udsendelser. Og det kun-
ne man nok sige sig selv. Sådan er verden ikke.
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Nu skulle der skrives rundt. Der skulle sættes en deadline 
og selve projektet formuleres om indsamlingen af materialet 
til disse TV-spots. Jeg kaldte dem som sagt  ”non-commer-
cial commercials”.

Om 30 år, når den sidste seer er ved at brække sig over 
TV-reklamerne, skulle det ikke undre mig, om projektet 
fi ndes frem. Eller præsenteres af en TV-vært som en helt 
ny ide.

Den erfaring har jeg med fl ere projekter, ligesom jeg al-
lerede nu kan fortælle, at et af de projekter jeg modtog i 
1971 af den belgiske kunstner Jan Dibbets ”TV-skærmen 
som brændende pejseild” i dag, altså i 2006 er Tysklands 
mest solgte video, hvem de så ellers tror har fundet på det.

Nogle projekter, som jeg kendte til fra Fluxuslitteraturen, 
eller som var tidligere modtagne projekter, egnede sig til at 
indgå, og jeg følte det naturligt - og som en del af projektet 
- selv at udtage sådanne projekter fra kunstnere, som man, 
når indsamlingen var færdig, kunne bruge til at danne et 
kvalitetsniveau. 

Det var så tanken at henvende sig til disse kunstnere og 
få tilladelse fra dem til at bringe det projekt, jeg havde valgt 
ud. Det drejede sig kun om ganske få.

Der var mærkelig nok på dette tidspunkt slet ikke forhand-
let om, hvordan indslagene skulle honoreres eller hvordan 
kontrakten for benyttelsen skulle se ud.

Det tror jeg DR har en særlig afdeling, der tager sig af, og 
så langt var vi endnu ikke.
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Denne beskrivelse af et Mail Art pojekt illustrerer samti-
dig, at det ikke er nok bare at sende et brev, men at hele 
projektet i lighed med al anden kunst kræver et projekt, 
en konstruktion, et eget-arbejde og en kunstnerisk kontrol 
med, hvad det er man ønsker at få frem som det endelige 
resultat.

Først kommer selve invitationen, og det er bestemt ikke 
ligegyldigt hvordan den er formet. Det har jeg allerede tid-
ligere skrevet:

At the request of The Danish State Radio and Television 

Company I am collecting material (ideas, outlines, synopsis) 

within the fi eld of advanced art for a number of television 

programmes, which will take the form of television ”com-

mercials” though of a non-commercial nature and will be 

broadcast in 1972.

You are accordingly invited to submit “spots” lasting from 10 

seconds to 5 minutes - or  longer if you have something in 

mind especially suited to the television medium.

Deadline for material: 1st May 1971

You will be kept informed of further developments, negotia-

tions, fi nancial arrangements, dates of performances etc.

With kind regards

Etc

Nr. 1, som jeg selv udtog, lyder således:
Pust en ballon op. Skriv dit navn på ballonen og luk luften 

ud af ballonen igen (C. Shiomi)

I originalen lyder stykket således:
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Air event

Infl ate a small rubber balloon in one deep breath and sign 

your name on the surface of the balloon.

(This is your lung)

You can buy lungs of other performers at an auction.

C. Shiomi July 1964

Nr. 2 lyder således:

Sænk et klaver ned i vand og spil et stykke af F. Liszt på 

klaveret (C.Shiomi)

I originalen lyder stykket således:

Event for the twilight

Steep a piano in the water of a pool

Play some piece of F. Liszt on the piano

Chieko Shiomi, 1963

Jeg har tilføjet til nr. 2: Med variation af Robert Cyprich fra 

Tjekkoslovakiet:

Med publikum

Men snart begyndte forslagene at strømme ind.

Nr. 3 kommer skrevet af en sekretær for Steen Vanderbeek, 
en af Amerikas berømteste videokunstnere. Hans svar var 
sendt fra Center for advanced visual studies, Massachusetts 
Institute of Technology og lyder således:

”Form Film”

Programmet vil vare en halv time. Han vil optage forskelligt 
materiale lokalt i Danmark og mixe materialet i en TV multi 
kanal mixer.
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4. 
Jeg foreslår (Da Ca po, daCApo, daCapo) at man betragter 

tiden mellem afslutningen på en dags TV-program og begyn-

delsen på den følgende dags program (Peter Laugesen)

Peter Laugesen tilføjer ... såvelsom pausen mellem formid-

dags og eftermiddagsprogrammer og pausen mellem efter-

middagsprogrammer og aftenprogrammer betragtes som 

Fulltime TV-Commercials. Dette projekt indebærer, at man 

ikke nødvendigvis skal strukturere sine commercials, for der 

er naturligvis mere end en i de fl este tilfælde efter andre tids-

inddelinger (f.eks. den kendte, der som symboler benytter sig 

af ordene, sekund, minut, time, dag, døgn) end de har i hver 

enkelt situation.

Projektet er at betragte som igang allerede, og det kan for-
modentlig bare blive ved med at køre.
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5. 
TV-skærmen som en elektronisk kaminplads. Kun ild. Ingen 

introduktion, ingen kommentarer 

(Jan Dibbets).

TV as a Fireplace blev udsendt i Westdeutsches Fernsehen 

i dagene mellem den 24. og den 31.12 1969. Udsendelserne 

varede 24 minutter ad gangen.

6. 
Anbring en ramme på skærmen og bed seerne anbringe deres 

fotografi  der under udsendelserne (Stanley Brouwn).

7. 
2 øvelser: Betragt en genstand. Kald det, som ikke tilhører 

genstanden for ”andet”.
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Tilføj til genstanden fra ”andet” indtil der ikke er mere ”an-

det” tilbage.

Anden øvelse: Tilføj til ”andet” indtil der ikke er mere gen-

stand tilbage.

George Brecht (efteråret 1961)

8. 
Tisse sit navn op mod en mur (Ben Vautier)

Senere tilføjelse af Eric Dietman:

Tisse sit navn i sne.

9. 
En person taler ind i en tom kuvert, lukker den, skriver adres-

se på, frankerer den og poster den. (Bengt af Klintberg)

10. 
To personer står i hver sin ende af Rådhuspladsen og taler 

sammen (Bengt af Klintberg)

11. 
Pluk en levende kylling (ikke-opførelse af P-Bonifassi)

12. 
En bog skydes (Milan Knizak)

13. 
Børst tænder foran TV-skærmen (Dick Higgins)

14. 
Optagelse af en sovende (Andy Warhol)

(Udtaget af mig selv)
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15. 
Tænde og slukke lyset (George Brecht)

16. 
Formindske en tekst med sit eget kvadrat, til teksten bliver 

ulæselig og nogle gange herudover til mindre end TV-skær-

mens registreringsmulighed. (Emmett Williams)

17. 
Det første foto af Mars optaget med 0 og 1 informationer fra 

Mariner 4 til IBM (Nam June Paik)

18. 
En bogstavlabyrint, hvor man med fi ngerspidsen på TV-

skærmen skal følge en linie, der afbrydes af bogstaver, der 

tilsammen udgør en information (Tomas Schmit) 

Eks. Se på din fi ngerspids (Se illustration side 24).

19. 
Fodboldkamp med 2 fodbolde i transmission over 2 kanaler 

samtidig (Knud Pedersen)

20. 
Tag Råbjerg Mile. Byg et hus. Anbring en luftværnssirene på 

taget. Tag en fl yvemaskine.

Læg en bombe i maskinen og fl yv hen over milen. Start luft-

værnssirenen, kast bomben og fl yv væk  (musigodo, Copy-

right Pera - Paris)

21. 
En person holder tale. Han stammer. En tolk oversætter 

(Robert Filliou)
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22. 
Opførelse af det ikke eksisterende på grundlag af den mate-

matiske notation +(-tilstedeværelse)

Der er ikke 2 måder ikke at være til stede på 

(Knud Pedersen)

23. 
Den uendelige Sandwich: In the TV, there is a long chain of 

men sitting before TV-sets.

Suddenly the picture from the last TV-set goes wrong, the 

last man stands up, makes the picture right, now the next 

man stands up and so on. Finally the picture of the real TV-

set of the real man goes wrong. Now the real man has to 

stand up and to change the picture (Peter Weibel)

24. 
Ping pong game. Ping pong bolde skydes ind på TV-skærmen 

via studiet. Det er modtagerens opgave med sine egne ping 

pong bolde og en bat at ramme bolden på TV-skærmen

(Valie Export)

25. 
Forsinket videobillede  og integreret udsendelse. 

(Eric Andersen)

26.,27., 28.  
3 musikstykker tilsendt af Karl Heinz Stockhausen.

29. 
I Berliner Tiergarten smider Ludwig Gosewitz små æsker 

med ord i vandet og andre steder. Tilsammen danner de et 

digt med ord af Gertrude Stein.
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30. 
Ben Vautiers tredie fi lm:”Vie”: En genstand ligger på jorden. 

En hånd samler den op. En fugl sidder på en gren. Den fl yver. 

Et fyldt glas står på bordet. En person drikker indholdet.

Et lys slukkes etc.

31. 
Ben Vautiers syvende fi lm: Vis slutningen af en række fi lm 

fra ordet ”Fin” optræder og ud med tilhørende lyd.

32. 
Et computerprojekt for transformation af optisk indlæste 

personer i en fi lm med henblik på fremstilling af en ikke-ek-

sisterende person sammensat ved informationer fra kendte 

indlæste personer som en gennemsnitsperson, en speaker. 

(Knud Pedersen)

Variation:

Vise en Chaplin-fi lm på grundlag af en anden persons op-

træden og seernes egne muligheder for at placere sig selv i 

hovedrollen på en western efter indlæsning af deres data og 

overførsel af deres data til den optrædende person og i hans 

sted.

Variation (af Per Mondrup)

Brænd Kongeegen i Jægerspris ved en datastyring af en op-

tisk indlæst tændstikfl amme og Kongeegen og numerisk sty-

ret nedbrænding af den fi lmede Kongeeg.

I 2004 annoncerede National Geographical Magazine, at de 

efter 3 års produktion nu havde opnået at kunne vise en fi lm 

efter de ovenævnte retningslinier, der stammer fra 1969.

NGMs fi lm fremstiller Hitler, Stalin, Churchill og Roosevelt, 

og man har naturligvis ikke været bekendt med det tidlige 

forslag.
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Foruden de her nævnte udvalgte projekter blev der modta-
get endnu et antal projekter, fl ere naturligvis mange måne-
der efter deadline.

Allan Kaprow,  den amerikanske grundlægger af Happe-
nings, sendte et forslag om at man skulle lade en sneblok 
smelte i studiet.

Og Eric Andersen sendte følgende instruktion:

Under et program gentages uden varsel 45 sekunder af pro-

grammet som et selvstændigt program-dejávu. Det foreslo-

ges at sende stykket under TV-avisen.

Robert Filliou ønskede to unge ægtepar i studiet. De to par 
placeret på to stole overfor hinanden. Pigerne med korslagte 
ben og iført silkestrømper. Kjolerne hos begge lidt over knæ-
ene.

 Den ene mand ser ufravendt på den anden piges silkestrøm-

per. Og den anden mand ser ufravendt på den første piges 

silkestrømper.

De taler ikke sammen.

Jeg har kun gennemgået en del af de modtagne projekter. 
Der ankom komplicerede manuskripter fra mange sider, na-
tionalt og internationalt. Der var detaljerede projekter fra 
Eric Andersen, Henrik Have, Henning Christiansen, fra 
Tyskland Wolfgang Feelich, Klaus Groh, Åke Hodell, Jo-
chen Gerz m.fl .

Kunstnerne har ikke så meget fokuseret på TV-spot tan-
ken, eller mere nøjagtigt, de non-commercial commercials. 
F.eks. hedder Henrik Haves projekt ”Hånd til asfalt” og va-
rer 60 min. Wolfgang Feelich ”A letter to an unknown girl” 
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med en fuldstændig story-board i blyanttegninger. Alle pro-
jekter ligger i Fluxus-arkivet under nr. 4580. 

Det synes som om kunstnerne har modtaget opfordringen 
som var det en almindelig opfordring til kunstnere interna-
tionalt om at sende korte eller længere koncepter til pro-
grammer, en situation som hvis den var blevet fulgt op af 
TV-stationen, som stod bag, kunne have ændret hele bil-
ledet for, hvad fjernsynsprogrammer kunne indeholde. Det 
kunne ikke mindre end have revolutioneret hele billedet 
af, hvad fjernsyn drejede sig om, eller i det mindste, hvad 
dansk fjernsyn drejede sig om, noget, der kunne have sat 
sig spor her mange år efter og have gjort Danmark til sam-
lingsstedet for de talenter, som sidenhen kunne bruges i den 
almindelige fjernsynsindustri, selvom ingen skulle forvente 
at disse kunstnere ville være at formå til kunstneriske kom-
promiser.

I stedet blev hele denne mulighed forspildt. En enkelt 
sagsbehandler i TV syntes ikke det var underholdende og 
underholdende eller ej, en kulturhistorisk begivenhed, der 
kunne have givet en slipstrøm igennem fl ere generationer, 
blev undladt, således som det historisk også sædvanligvis 
sker med andre ting.

Det er ikke stedet her at gå i detaljer med de ofte alt for 
komplicerede spots, der i sig selv ville have skabt TV-histo-
rie, blot skal der endnu nævnes et for sent ankommet pro-
jekt, hvor kunstneren, der var fra Østrig og som hed Lehse, 
foreslog, at man en gang om året viste et sort-hvidt billede 
taget fra cellen, hvor en livstidsfange sad og afsonede, så-
ledes at vi andre med vores gode samvittighed kunne følge 
med i noget, som det i sig selv var en forbrydelse at behandle 
overfl adisk eller glemsomt.
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Da hele det storslåede projekt var ved at falde sammen, søgte 
jeg at holde sammen på et enkelt, som der havde vist sig en 
mulighed for at realisere. Og lad så beskrivelsen af hvad der 
hændte dette projekt danne afslutningen på et af de største 
men aldrig realiserede Mail Art projekter fra 1971, begyn-
delsen af Mail Arts epoke.

Det projekt som jeg vil følge til dørs er mit eget forslag til 
en fodboldkamp med 2 fodbolde.

Det er lykkedes. 
AB og KB vil spille sammen imod hinanden i Københavns 

Idrætspark torsdag den 24 juni – Sct. Hans dag.
Og med 2 bolde......
I Politikens  4-spaltede omtale af kampen den 10.6 står 

bl.a. følgende:
”Da vi erfarede om forsøget kontaktede vi KBs bestyrelse, 

som også var positivt indstillet overfor det, fortæller ABs for-

mand Hans Frost. Det er tanken at afvikle kampen i Idræts-

parken i slutningen af juli eller begyndelsen af august. Det 

er ikke utænkeligt, en sådan kamp samler 15.000 tilskuere. 

Den appellerer i hver fald til folks nysgerrighed.

Som underholdning i pausen, hvad der er mere og mere al-

mindeligt i forbindelse med divisionskampene landet over, 

foreslår Hans Frost at afvikle en almindelig kamp!

Den 27 juni 1971
Kære Niels Jørgen Kaiser,
Der var aftalt møde med redaktør Gunnar Hansen og mig 

på hans kontor fredag den 4 juni kl. 10.

Det møde forløb ikke heldigt. Gunnar Nu Hansen havde 
ikke den ringeste forståelse for en sådan ide. Da jeg traf ham 
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i kælderen på Rosenørns Allé, hvor Sportsredaktionen på 
den tid havde til huse, stod han på vagt som en målmand, 
der var helt uimodtagelig for at få en bold i nettet. Han let-
tede dårlig nok hovedet op fra det papir, han sad og læste. 
Det papir var mit forslag til reglerne for kampen og i det hele 
taget.

Gunnar Nu tog telefonen og ringede til KB.
”Vil det sige I synes I har tid til det pjat med de dårlige 

resultater I har vist på det seneste.”
Han udtrykte tydeligt sit mishag.
Det syntes ikke at bekymre den anden ende af telefonen.
Men da jeg nogle dage senere havde møde med den pro-

gramredaktør, der skulle forestå alt det praktiske vedr. de 
mange TV-spots, Per Wiking, så var det tydeligt, han var 
skuffet og det ikke var den slags underholdning han havde 
visioner om.

Han afviklede os og i stedet kom snart efter reklamer, 
hvor hele samfundets acceleration syntes at bestå i at kunne 
skaffe sig tid nok til at styrte hjem og se en halv times TV-
reklamer i løbet af en almindelig aften.

DR gik glip af en kæmpechance. Verden over havde 
kunstnere hørt om det enestående initiativ, og man kunne 
forestille sig, at det ville blive en i hele verden enestående 
public service, hvis den blot var samlet op så kunstnerne 
vidste, hvem de skulle sende deres ideer og indfald til.

I et følgebrev med sit projekt skrev Peter Laugesen til Dan-
marks Radio:

Såvidt jeg ved er der aldrig tidligere taget sådan et initia-
tiv. Længe leve!
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DADA?

Vi må en tur ned på jorden igen.
Den tyske kunstner Klaus Groh, der fra halvfjerdserne 

kunne kalde sig Dr. Klaus Groh, har skrevet om Mail Art og 
den nye Dada, en sammenkædning, som han ikke er alene 
om at foretage.

Kan man tænke sig, at der fi ndes fl ere former for Mail 
Art?

Hvis det er tilfældet, må det være muligt at fi nde den fæl-
les kilde.

Først skal vi høre, hvad Klaus Groh skriver:

”Dada er allesteder. Mails er allesteder.

Alle er i stand til at se, at tænke og at reagere.

Dada betyder allesteder at vise ens personlige,  individuelle 

reaktion på hver situation, hvert problem, og  hvilken som 

helst livsform.

Et af de vigtigste mål for Dada var ( i dens klassiske tid) og 

er (i den nye Dada tid) at reagere på alle bestemte livsformer 

(situationer, problemer, happenings og miljøer) på ethvert 

sted (system, land, politik, samfund) i verden.

Mail processen kan gøre dette.

Dada søger opposition til alting, oven i købet til sig selv. Dada 

søger det permanente paradoks, det permanente alternativ. 

Derfor er Dada nyt og kan ikke på noget punkt forklares. 

Dada er åben. Dada er altid på den anden side.

Dada er livet.

Mail projekter eller kreativitet via Mails er mere åben, mere 

demokratisk end al anden tidligere kunstnerisk produktion. 

Mail Art står åben for alle og enhver. Mail Art kan bruges 
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af alle. Mail Art kan blive sendt til hvem som helst og hvil-

ken institution som helst i hver eneste del af den hele vide 

verden.

Mail Art er det første forsøg på at demokratisere kreativitet 

i et meget vidt rum.

Mail Art er Dada Art.

Mail Art er billig ligesom Dada.

Mail Art er ikke salgbart ligesom Dada.

Mail Art er eksplosiv som Dada.

Mail Art er let at udføre ligesom Dada.

Mail Art er altid nyt ligesom Dada.

Mail Art er for alle ligesom Dada.

Mail Art er livet ligesom Dada”.

Dette statement af Klaus Groh blev trykt i et katalog til en 
norsk Mail Art udstilling, der blev vist i Oslo, Trondhjem og 
Bergen under navnet ”First International Mail Art Manifest 
in Norway” i året 1986 (Fluxus Arkiv nr 4024).

Klaus Grohs forestilling gælder for meget, der rundsendes 
som Mail Art. Men ikke nødvendigvis for det bedste.

Et enkelt Mail Art projekt falder udenfor derved, at det 
absolut ikke er for alle og derved har gjort den kunstneriske 
selektion af personer, der bliver bedt om at reagere på et 
bestemt projekt, til noget essentielt for projektet.

Det drejer sig om det side 21 omtalte FLUX-FAX projekt.
De 35 bidrag fra de udvalgte kunstnere fordelte sig som 

tekststykker, grafi ske arbejder og blandinger derimellem. I 
virkeligheden er kunstneren meget bundet, hvis man ikke 
behandler selve fænomenet Mail Art og stiller spørgsmål 
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ved forsendelsesmetode (hvilket en fax ikke gør i tilstræk-
kelig grad) eller ved personkredsen, der inddrages, eller in-
struktionen, som reaktionerne på  kan være interessante at 
afl æse.

Det vil kort sige, at Mail Art som Mail Art hurtigt kan 
blive en banalitet. Mail Art må hele tiden stille spørgsmål 
til Mail Art som form og ikke acceptere den som afsender af 
brev og modtager af brev  og reaktioner, der vises på udstil-
linger eller trykkes i bøger.

Jeg har f.eks. aldrig hørt om et e-Mail Art projekt !
Man skal være nulevende for at deltage i et Mail Art pro-

jekt.
I FLUXFAX projektet savnes en lang række betydelige 

fl uxuskunstnere, som blot ikke er med, fordi de er døde. Det 
gælder George Maciunas selv, som det hele er lavet for, og 
som muligvis - havde han levet - slet ikke ville have deltaget. 
Jeg er ikke bekendt med at George Maciunas har deltagt i 
andre Mail Art projekter end Mieko Shiomis Spatial Poems, 
som ikke benyttede betegnelsen ”Mail Art”om sig selv. An-
dre afdøde kunstnere, der tidligere har deltaget i Mail Art 
projekter er Robert Watts, Arthur Køpcke, Robert Filliou.

Unge kunstnere i dag kan og vil ikke genskabe denne 
kunstretning.

Et nyt Mail Art projekt i 2006 ville være en anakronisme. 
Man kan alene gribe bagud og udstille, omtale eller beskrive 
noget, der i dag er defi nitivt afsluttet.

 Dette gælder bortset fra New York kunstneren Jean To-
che, som mig bekendt i skrivende stund er den sidste Mail 
Art kunstner i verden. Han har specialiseret sig i vredes-
udbrud over amerikansk indenrigs- og udenrigspolitik. Han 
sender ca. 2 gange om ugen og har gjort det de sidste mange 
år til 50 modtagere, der hver modtager et nummereret og 
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signeret postkort med en trykt tekst og et billede. På bagsi-
den af kortet står en udtrykkelig tilladelse til at modtageren 
må bruge det efter behag. (Fluxus Arkiv nr. 4502)

Et mindre udvalg af Jean Toches breve.
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ART IS A PRISON

Et af de mest omfattende Mail Art projekter har titlen ”Art 
is a prison”, og indbydelsen til at deltage kom fra den argen-
tinsk–italienske kunstner Horatio Zabbala.

Forbavsende mange havde kommentarer til denne indby-
delse. Hvert projekt blev (og skulle være) skrevet på et A4 
ark millimeterpapir, som blev samlet i en mappe af kunst-
neren.

Af forunderlige grunde endte mappen hos mig som en for-
æring fra Zabbala og en lang række kendte og en endnu 
længere række ukendte kunstnere har deltaget i denne ud-
fordring.

Et af bidragene lyder:
”Selvfølgelig er Kunst et fængsel. Hvorfor skulle der ellers 

være så mange fangevogtere i uniform ansat på museerne 
for at passe på kunstværkerne.”

Jo mere offi cielt henvendelserne optrådte, jo mere inspire-
rede de naturligvis til en kvalifi ceret deltagelse.

Kan det tænkes, at kunstnerne (og her tænker jeg på de 
bedste af dem) er nogle snobber, der i tilfælde af, at de ind-
bydes af Tate Modern vil sætte sig ned og gøre sig umage for 
at lave et talentfuldt banebrydende bestillingsarbejde. Det 
er en tankevækkende mulighed.

Ved omfanget af deltagere kan Horatio Zabalas projekt 
”Art is a prison” minde om noget der falder ind under Klaus 
Grohs defi nition. Han er da også deltager her. Men hvorfor 
Dada?
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Projektets fulde titel er ”Today art is a prison”. Det er fra 
1977og er iværksat af Horacio Zabala og Antonio Ferro.

Der deltog 80 kunstnere (Fluxus Arkiv nr. 4501)

Horacio Zabala udsender sin invitation på milimeterpapir og 
skriver følgende:

I am preparing a book on this theme, if you would like to col-

laborate please send your reply on this page. Thanks.

Jeg anfører nogle få karakteristiske statements:
Today is a prison (Rod Summers)

Art is a prison so cut it out (Robin Crozier)

Uruguay er et fængsel (Clemente Padin)

To-morrow prison is art (Jochen Gerz)
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Why do you think they post guards in a museum ? (S. Hitch-

cock)

Always Art is a disease (J.G. De Rook)

A prison ? Are you misunderstood?(Peter van Beveren)

Jorge Caraballo is a prison (Jorge Caraballo)

Art is to get out of prison – to change things – if not it is not art 

it is only reproducing, copying, Art today is to change Art – Ben 

(Ben Vautier)

One day walking on the road near the harbour I asked myself: 

”What´s the relation between Art and Freedom?” (Tohen Ho-

riike)

Selvom der er tale om et oplagt Mail Art projekt, er der dog 
et problem, idet Zabala inviterer til at deltage i, hvad han 
ønsker skal blive en bog.

Men det bliver aldrig nogen bog. Bortset fra illustrationer 
forskellige steder ligger materialet i Fluxus kartoteket i Kø-
benhavn.
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Illustration fra Mail Art projekt af spøg-og-skæmt fabrikanten Michael Berger.

Andre Mail Art projekter indkalder til deltagelse i en udstil-
ling, hvor de lover at ”alting vil blive udstillet og intet vil 
blive returneret”.

Bøger eller udstillinger. Det er for mig at se et problem, 
hvorvidt sådanne projekter er Mail Art projekter overhove-
det, idet de stiler mod en kommunikation, som jeg mener er 
fraværende i rene Mail Art projekter eller kun delvis tilstede 
f.eks. i forhold til deltagerne, som er de eneste, der modtager 
kommunikationen.

Dette er noget så enestående, så det bør indgå i defi nitio-
nen på Mail Art.
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MEDIE ELLER GENRE

Er Marcel Duchamp dada?
Er John Cage?
Jeg tror, at ligesom kunstnere kan være “sometime”mail 

art kunstnere, kan de også være “sometime”dadaister, men 
både det ene og det andet bliver dog det mindst væsentlige 
af noget helt andet og større som gør resultatet til et Work 
of art.

Det vigtigste er, at de klart repræsenterer hvert deres me-
die, men  brækker mediet. Og for så vidt kan man måske 
kalde det, at noget brækkes itu for dadaisme.

Men jeg vil hellere se dadaismen som en bevidst ubehjælp-
som behandling af et medie for derigennem at understrege 
individets magtesløshed overfor virkeligheden eller virkelig-
hedens fuldkommenhed som virkelighed. Derved fremstår 
noget kunstigt. Og således er meget igennem mange år og i 
mange åndelige retninger dadaistisk præget. Dadaismen er 
således en genre, der kan udtrykkes i forskellige medier..

Mail Art er måske også bedre karakteriseret som en genre 
end som et intermedie. En kunstretning, som lader sig defi -
nere, således som Dadaismen og således som jeg forsøger at 
betegne Mail Art, kan vel ikke udelukkende karakteriseres 
som intermedia, da intermedia forudsætter det medieæn-
drende eller mediebrækkende. Og da Mail Art brækker me-
diet, da bliver det selv et medie, nemlig ”mediet der brækker 
mediet”.

Det vil derfor nok være rigtigere at betegne Mail Art som 
en genre.

Men jeg kan ikke gå med til at kalde Mail Art for Ny-Da-
daisme. 
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Da Fluxus i begyndelsen af 60-erne opførte sine første 
koncerter i Wiesbaden kaldte pressen det i overskrifterne 
for Ny-dadaisme. Det var alene et udtryk for, at kritikerne 
ikke kunne fi nde nogen anden placering for fænomenet.

Det er mærkeligt at se, hvorledes Mail Art kunstnerne selv 
benytter ordet Dada i stempler, plakater indbydelser m.m. 
Derfor må vi medgive, at en del af Mail Art er relateret til 
Dada, nemlig den, der selv påberåber dette. Vi skal dog også 
huske på, at i mange tilfælde er det kunstformidlere og ikke 
kunstnerne selv, der bruger betegnelsen Dada, fordi den er 
bekvem for forståelsen, hvadenten forståelsen er rigtig for-
stået eller ej.

Men så bliver det også ekstra interessant at fi nde det, der 
ligger udenfor Dada, men indenfor Mail Art.

Jeg vil fortælle om sådan et grænsetilfælde.
Det drejer sig om to unge kunstnere fra Nice, formentlig 

fra kredsen omkring Ben Vautier (den ene hed Serge Ol-
denbourg III, den anden Felix Ehrenberg) som i begyndel-
sen af 60-erne stiller sig ud på Route Nationale 7 med et 
stort opretstående klaver i vejkanten. De hitch-hiker for at 
blive taget med op af forbikørende trafi kanter. Stykket hed-
der ”piano piano pour Paris”.

Der bliver taget et fotografi  af begivenheden, og dette bil-
lede sendes så til en række udvalgte personer.

Dermed bliver det til Mail Art. Eller gør det?
Dels er der postkortet, dels selve indholdet.
Måske er det aller interesanteste ved denne retning, at 

den ikke ønsker at kommunikere. Måske er det netop om-
talte billede med de to unge kunstnere kun udsendt til et par 
hundrede navne på Ben Vautiers adresseliste som et tidligt 
og typebestemmende billede på hele denne kunstretning. 
Der er tale om en dobbeltforsendelse: Nemlig fl yglet med en 
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bil, der skal samle det op på vejen, og altså således ikke sen-
des som almindelig mail. (På klaverets nodestol er anbragt 
adressesedlen hvorpå der står ”Paris”.) Stykket betegnes 
som et musikstykke. (Men altså musik i et andet medie end 
det klassiske.) Endvidere er det forsendt som billede med 
postvæsenet.

Hvis det senere bringes i pressen ændrer det efter min me-
ning ikke, at værket henhører under Mail Art. For det er 
ikke skabt til og dets oprindelige bestemmelse har ikke væ-
ret ”offentliggørelsen” i den brede missionerende forstand. 
Der henvises til tankegangen bag Clemente Padins projekt 
”Toward a language of the action” ( se side 36)

Hvis vi altså hævder, at Mail Art er et brev, en mail, gerne  
”in the language of the action”, rettet fra en person til en 
anden eller nogle få, og denne begivenhed, at det rettes fra 
en person til en anden, betegnes som et ”language of the ac-
tion” - så er vi kommet et langt stykke af vejen til at defi nere 
denne kunstarts egenhed.

I modsætning til al anden kunst – og dette er vel ikke uvæ-
sentligt – er Mail Art ikke noget offentligt anliggende. Det 
kan nærmest sammenlignes med et colloquiem af kunstnere 
(fra alle discipliner inklusiv de formidlende), der i et lukket 
postalt kredsløb henvender sig til hinanden.

Eller lad os se på en anden yderlighed, som under tilsva-
rende former blot ikke er Mail Art:

En institution henvender sig offentligt (eller postalt for 
den sags skyld) til alle og beder om en reaktion.

Jeg har tidligere omtalt to eksempler:
200-året for den franske revolution. Det er ikke Mail Art, 

men en enquete eller en konkurrence.
Gutenberg-projektet. Det er ikke Mail Art. Men kalder 

sig Mail Art. Der er en særlig omstændighed ved projektet, 
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der måske kunne tillade betegnelsen. Efter endt udstilling 
returneres tilsendte tilkendegivelser i fl æng imellem de an-
dre deltagere i original, således at hver deltager får en af de 
andre kunstneres bidrag. Jo, det er nok Mail Art alligevel.

Naturligvis kan man tale om, hvorvidt nogle projekter (i de 
enkelte dele eller helheden som projekt) er af høj eller lav 
kvalitet, men skulle det ændre ved spørgsmålet, om det er 
det ene eller det andet, ligeså lidt, som en bog bliver mindre 
bog af at være en dårlig bog, men dog aldrig bliver en bog, 
hvis det er et stykke musik, ligegyldigt hvor godt et stykke 
musik det måtte være.

Det er et spørgsmål om en udsendt instruktion, der ud-
beder sig en lokal reaktion med påfølgende tilbagemelding, 
er et Mail Art stykke. Det er ikke kommunikerende åbent, 
men lukket. Det er et spørgsmål- og- svar anliggende. 

DICK HIGGINS

I sin minimale form er Mail Art et personligt brev fra en 
person til en anden. Ofte udelukker brevet ikke, men måske 
opfordrer direkte til, at man giver brevet eller indbydelsen 
til naboer eller venner, der også er velkomne til at deltage.

Alligevel er Mail Art noget indenfor kunsten så usædvan-
ligt som et ”hviske-anliggende”, ikke et råb fra en Minaret.

Sommetider har man lyst til at bruge udtrykket Mail Art 
fænomen i stedet for Mail Art kunstner. Det gælder f. eks. 
den italienske kunstner Giovanni Cavellini, som tidligere er 
blevet omtalt (side 28).  
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Cavellini lavede et Mail Art projekt, der bestod i en serie 
breve han skrev til forskellige afdøde berømtheder, som Ga-
lilei, Karl Marx, Johan Huus m.fl . Han udgav disse breve. 
Igen bevæger vi os på grænsen, men det er jo også kun græn-
seområderne, der er interessante. Holder man sig indenfor 
snævre defi nitioner af Mail Art indeholder den ikke mange 
muligheder og bliver hurtigt en banalitet.

Mange tyske Mail Art projekter af den unge tyske genera-
tion efter Beuys har denne snævre karakter. Derfor blandes 
også gerne politik og fred mellem menneskene ind i de tyske 
projekter. Det er krydderitilsætninger, når råvarerne ikke i 
sig selv er gode nok.

Når nu dette ovenstående er sagt, så når jeg selv den erken-
delse, at en vurdering af Mail Art  væsentligt vil bestå i at 
fastslå dens grænser og derefter koncentrere sig om, hvor 
disse grænser brydes, men projekterne alligevel ikke kan be-
skrives på anden måde end ved betegnelsen Mail Art.

Hvorfor opstod det? Hvorfor Mail?
Hvad karakteriserede det?
Hvordan opstod adresselisterne?
Hvorfor holdt det op og blev fuldstændig udtømt?
Det selvmodsigende i, at Mail, der synes at signalere kom-

munikation i forhold til andre kunstretninger, er ikke-kom-
munikerende eller kun i begrænset omfang kommunikeren-
de og ikke har kommunikation som mål, i hvert fald ikke 
massekommunikation som al anden kunst: musik, billed-
kunst eller poesi. Hvad betyder det?

Vi må begynde forfra igen.
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Den træthed eller lede, der sætter ind i 60-erne (årstallet 
er ikke nemt at bestemme) overfor de traditionelle kunstne-
riske medier har forskellige årsager og forskellige følger.

En af årsagerne kan være træthed overfor den lagdelte 
kommercialisering der fi nder sted og som lineært vurderer 
kunsten efter ensidige kriterier, f. eks penge eller berøm-
melse. Og at denne vurdering fi nder sted overfor et stør-
re og større antal personer, som har behov for en folkelig 
kunstnerisk udfoldelse, der i ambitioner alene handler om 
at distancere sig fra det kommercielle samfund, der mere og 
mere snærer sig sammen om enhver fri udfoldelse. Måske 
kan radio og fjernsyn også spille en rolle.

Følgerne bliver, at man udfolder sig som man bedst kan 
(heraf dadaisme-betegnelsen eller det præstationsafvi-
sende), og de klassiske medier indenfor kunsten har nogle 
skræmmende forbilleder man skal leve op til, og som ingen 
vover at søge at leve op til. De nye veje, der befærdes, kan 
være rent folkelige i rockkoncerterne, hvor deltagerne kan 
føle, at de er medskabere af om ikke musikken så dog mil-
jøet, der er gadeforestillinger og ungdommen, som det i det 
hele drejer sig om, eftersom endnu ikke afsluttede nazistiske 
og fascistiske forbilleder udfolder sig.

Det skal bare slås fast, at der søges nye medier. Jeg tør ikke 
sige, om det også var på den tid graffi ti og murmaleri be-
gyndte at tage fart, men det var det vistnok.

Men hvad indebærer begrebet nye medier? Det indebærer 
først og fremmest og allervigtigst det, som defi neres af den 
amerikanske kunstner Dick Higgins som Intermedia. Altså 
et medie som hverken er det ene eller det andet (som sær-
tilfælde kan det være både-og). Dick Higgins begrunder in-
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termedie således: Hvis der ikke er forskel på liv og kunst, så 
er der heller ikke forskel på kunst og kunst.

Jeg vil beskrive det lidt nærmere således som det fremgår af en 
af introduktionerne, der kommer i ”the something else News-
letter, bind 1, nr. 1, februar 1966 (Fluxus arkiv nr. 58).
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”Ideen om at medierne er ”kategoriserede”stammer fra renæssan-

cen, hvor maleri var maleri og skulptur var (umalet) skulptur. 

Kategoriseringen var en del af den feudale tanke med opdeling 

i adel, arbejder, kirke, etc. Men i dag hvor vi ved informations-

samfundets tredie industrielle revolution er nået frem til et ”klas-

seløst” samfund forsvinder også grundlaget for mediernes feudale 

opdeling.

Se f. eks. på maleriet. Hvad er det? Dyre håndlavede objekter 

for de rige, forudbestemt til at dekorere de velhavendes vægge. 

Som ikke giver mulighed for dialog.

Pop-art og op-art er begge døde, fordi de har set sig som en 

funktion af den gamle funktion af kunsten. Det bliver kedeligt ir-

relevant og uden fremtid. ”Milord runs his Mad Avenue gallery, 

in which he displays his pretty wares”. 

Hvem ved hvornår intermedia begyndte?Duchamps ting er 

egentlig intermedi, mens Picasso endnu relaterer sig til maleriet.

I midten af 50-erne begyndte malere at betragte den abstak-

te ekspressionisme som irrelevant i kunsten. Malere som Allan 

Kaprow og Robert Rauschenberg i USA og Wolf Vostell i Tysk-

land (og John Heartfi eld) lavede collager eller i Vostells tilfælde 

decollager, tilføjede eller fradrog substituerede eller erstattede dele 

af det visuelle arbejde. Kaprow satte spejle ind i sine collager for at 

spejle tilskueren. Han udvidede også sine collager, så de inklude-

rede tilskueren. Det kaldte han ”Environment”. Til slut i foråret 

1958 begyndte han at inkludere publikum som del af collagen. 

Dette kaldte han en ’happening’.”

Det er interessant her at fi nde en defi nition på happening 
set i denne forbindelse.

Dick Higgins skriver videre i dette berømte nyhedsbrev, 
at Nam June Paik kom fra musik-varieteer og bevægede 
sig over i ikke-musik aktioner. Måske ligger heri, selvom 
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Dick Higgins ikke nævner det, en begyndende defi nition på 
”event” som forskel på denne og en happening?

”Men således”, fortsætter Dick, ”udvikledes intermedie, liggende 

imellem collager, musik og teater. Ikke styret af love og regler. 

Hvert værk bestemmer sit eget medie. Værket er bedre forstået 

igennem, hvad det ikke er, end hvad det er.”

”Jeg vil tro”, fortsætter Dick,” at intermedia er et generelt fæ-

nomen indenfor alle kunstretninger. Vi ser det f.eks. hos komponi-

ster som Philip Corner og John Cage, som undersøger intermediet 

mellem musik og fi losofi , Joe Jones som – selv musiker – undersø-

ger feltet mellem musik og skulptur. Systemdigtningen fra Emmett 

Williams og Robert Filliou undersøger intermediet mellem poesi 

og skulptur.”

Dick slutter med at spørge om intermedia har sammenhæng 
med Dada, Futurisme og surrealisme, men tvivler. Han ser 
det mere som sammenligneligt med udviklingen af musikin-
strumenter fremfor udviklingen af romantikken (Romanti-
cism).

Mail Art begynder fl ere år før Dick Higgins introduktion 
af intermedia i 1966.

I 1963 udstiller Wolf Vostell i Smolin Gallery i New York. 
Indbydelsen indeholdt et ”gør det selv” stykke, som var et 
stykke Mail Art decollage. En stor collage sammensat af 
”Life” Magazine forsider kvadreres med numre ned langs 
venstre side og bogstaver foroven i en række fra A til O.

Modtageren bedes om at bestille et stykke (f.eks. E-14). 
Det ønskede udsnit vil herefter blive tilsendt.

Det er umiskendelig Mail Art. (Fluxus arkiv nr. 46)
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Wolf Vostells Decollage.
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MEDIER ER IKKE NOGET KUNSTEN 
HAR PATENT PÅ

Som intermedia indenfor kunsten åbner for en helt ny ver-
den, gør intermediet det også indenfor alle andre discipli-
ner. 

Vi kan også tale om intermedie-ledelse, intermedie-pro-
duktion, intermedie-consult og intermedie-alt-hvad-tele-
fonbogen-kan-opremse. Men noget er naturligvis vigtigere 
end andet. Intermedie-kunst er måske, men ikke nødven-
digvis, noget af det vigtigste.

Vi skal gøre os klart, at medier strengt taget ikke er ind-
skrænket til den visuelle kunst, men kan omfatte alle områ-
der. Intermedia er hidtil kun blevet benyttet om den visuelle 
kunst. Den indskrænkning er der ingen grund til. Hvis den 
visuelle kunst erkender, at den har grundforskningsopgaver 
i en ny tid, hvad der netop er tilfældet i den periode jeg taler 
om, så skal vi tilbage til tiden før intermedier bliver aktuelt 
og alle medier er medier inklusive intermedierne. (Multi-
medier, som intermediekunstnere oftest i pressen omtales 
som, er ikke intermediekunst. Multimedie er en ophobning 
af forskellige medier i samme værk. Intermediet er et NYT 
medie).

Dick Higgins frakender i sin introduktion af intermediet 
oplevelsen værdi, fordi oplevelsen allerede er infi ceret af 
en subjekt -og objekt-opdeling. Afstanden til det feudale, 
inddragelsen af subjekt i objekt, og videre og videre blandt 
andre kunstnere inddragelsen af publikum, kunstner og ob-
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jekt i det resulterende værk. Kaprow inddragende hele  ”the 
environment” som happeningdefi nition.

Dadaismen, som værende tingen før tingen eller mere po-
pulært tingen før oplevelsen af tingen. Ready made fi nder 
her sin plads. Køpckes udtalelse om at i kunsten som i vi-
denskaben drejer det sig om erkendelser i stedet for oplevel-
ser. 

Selve intermediet Mail Art er ikke i sig selv interessant, 
hvorimod de bedste resultater, der fremstår i dette interme-
die er mere interessante end de mest interessante malerier, 
der males eller skulturer der bygges i denne periode.

Derfor benytter vi dette lille hjørne af intermediekulturen 
til at undersøge, om der også fremkommer noget, som ikke 
på nogen anden måde ville kunne være fremkommet. Vi 
gør det endvidere, hvis det viser sig at være tilfældet, for 
at kunne antyde at en benyttelse af intermedier indenfor 
andre felter i livet måske kunne have givet os vigtige resul-
tater som vi udelukker os fra i dag, således som den visuelle 
verden udelukkede sig fra kunstneriske landvindnger på den 
tid, hvor intermedier enten var ukendte eller utilladelige.

De seneste mange års brug af intermedierne både indenfor 
litteratur, teater og visuel kunst har i dag medført betydelig 
respekt for disse intermediefrembringelsers muligheder.

Virksomhedsledere ville formentlig føle sig mest tiltrukket 
af den verden af kreativitet, de kunne have mødt i inter-
medierne indenfor hver isærs felt. Altså forudsat de havde 
givet sig tid og holdt sig orienteret om omverdenen. Det har 
de imidletid ikke.

Et medie er et middel, et værktøj. Det er ikke engang en 
repræsentation, men værktøjet der kan fremstille en repræ-
sentation.
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Accepterer vi overhovedet et middel, et værktøj, en om-
vej?

Jeg er helt klar over at ord også blot er et værktøj.
Jeg har også altid stillet mig spørgsmålet, om det var et ac-

ceptabelt værktøj.
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TYPER AF MAIL ART

Der er i det foregående givet fl ere eksempler på Mail Art i 
forbindelse med  en vurdering af hvordan og hvorfor Mail 
Art opstod. Disse eksempler skal ikke nævnes igen.

Ben Vautiers “The postmans choice” fra 1967
(Forside og bagside af samme postkort)
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Fra kredsen omkring Ben Vautier og Nice kommer et Mail 
Art projekt. Nedenstående illustration viser en del af ind-
holdet i en plasticpose. Plasticposen med indhold var Mail 
Art projektet. (Fluxus arkiv nr. 131)

Foruden nedennævnte projekt var der fajanceskår, plade-
covere, lister over Ben Vautier-projekter og en  personlig 
skreven opfordring til at sende materiale til Nice.

Det Mail Art projekt, som posen tilfældigvis indeholdt, som 
et Mail Art projekt inde i et Mail Art projekt, var følgende:

Et ark A4 papir hvorpå der var limet en lille lukket hvid 
kuvert af den slags som kendes fra kort til blomsterbuketter 
eller bårer.

Over kuverten var der skrevet
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A OUVRIR EN CAS D’URGENCE

Hvilket oversat betyder: Åbnes I nødstilfælde.

Kortet var signeret

Jose Cortes

Le nouveau art ou anti-art et les mythes du génie artistique

Jeg har ikke selv brudt fortryllelsen ved at åbne kuverten.

I en kuvert sendt fra Ben Vautier fra Nice og fyldt med papi-
rer projekter, fotos og instruktioner befi nder sig midt i denne 
Mail Art forsendelse en lille kuvert af størrelse som en lille 
teposekuvert.

Den stammer sandsynligvis også fra en af kunstnerne i 
kredsen omkring Ben Vautier i Nice, men der er intet navn 
trykt eller signeret på kuverten.

Men der er teksten
USE

Write and correct your next novel.

Når posen åbnes viser indholdet sig at være en lille elastik-
pen, som man brugte dem på den tid for enden af et tyndt 
penneskaft. Og et viskelæder.
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I de tidlige tressere fremstillede Eric Andersen en stribe 
med de personlige signaturer af berømtheder som Richard 
Wagner, August Strindberg, Charles Darwin, Bonaparte, 
Goethe etc. I disse personers egen håndskrift trykt i faksi-
mili og en påtrykt dato.(26.12.1973) (Det er tilfældigvis min 
fødselsdag, og det kan ikke udelukkes, at der er tale om en 
fødselsdagsgave).

De forskellige labels kunne trækkes af og klæbes på som 
underskrift på breve som afsenderen fandt egnede til denne 
signatur.
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Projektet er fl ertydigt. Med den påtrykte dato kan andre 
muligheder åbne sig, f.eks. den at betragte de forskellige per-
soners underskrift uafhængig af deres forskellige perioder, 
men set fra det påtrykte tidspunkt, altså en tidsproblematik, 
hvor intervallet i tid fjernes.

Der er andre fortolkninger (Fluxus arkiv nr. 206)
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Eric Andersen ”Signature service”.
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Det havde selvfølgelig været en katastrofe, hvis Mail Art 
havde været en sygdom, som jeg i disse linier har søgt at 
fi nde en kur imod ved at undersøge forudsætningerne for 
dens opståen og grunden til at den opstår på netop den tid 
den opstår.

Men det forstår jeg stadig intet som helst af efter disse 
overvejelser. Det mindst interessante er, at den er ophørt og 
ophørte samtidig med, at e-mails fremkom, men det forkla-
rer ikke hvorfor denne klassiske brevskrivningskunst med 
alle dens udviklinger igennem de 20-30 år fra 60-erne til 90-
erne netop skulle fi nde sted på et tidspunkt, hvor ingen le-
vende sjæl havde nogen forestilling om, hvad der var i vente 
på den elektroniske front.

Hvad kan vi udelukke?
Kunstverdenen?
Gallerier, kritik?
Almindelig kunstnerisk inspiration gennem mediet?
En følge af en kontinuitet i udviklingen?
At der er en enkelt faktor?
At der ikke er nogen enkelt udslaggivende faktor overho-

vedet?

Jeg har nu allerede fortalt en hel del om Mail Art.
Jeg kan ikke komme problemet om Mail Arts opståen 

nærmere.
Men jeg har givet prøver på Mail Art, så enhver kan danne 

sig sin egen mening.
Om Mail Art er et medie eller en genre yder vel intet stort 

bidrag til vurderingen.
Men jeg vil nok slutte med at betegne Mail Art som en 

genre, fordi det er en bevægelse, der kan udtrykke sig både i 
litteratur, musik, happenings, events, visuelt.



121

PS. 
DET ULTIMATIVE FRIMÆRKE

Denne lille Mail Art skitse vil nu blive fortsat med historien 
om, hvordan Post Danmark forholdt sig til det ultimative 
Fluxus-frimærke:

Et frimærke med lim på forsiden og hvad-som-helst på 
bagsiden.

Hvis folk i vore e-mail tider overhovedet har tid til at klistre 
et frimærke på et brev, så har de også tid til at tænke sig lidt 
om, når de står med et frimærke, hvor der ikke er nogen 
tekst på forsiden, men kun lim. Til gengæld står den sæd-
vanlige tekst på bagsiden.

Forhistorien er følgende:
For næsten 10 år siden stod Kunstbiblioteket foran sit 40 

års jubilæum og ønskede at få udgivet et kunstfrimærke i 
den anledning.

Vi spurgte Per Kirkeby, om han ville være med til at lave 
et frimærke, hvor han bare med blyant skrev pengeværdien 
med sin håndskrift og ikke andet.

Per svarede: ”Ja, ok. ’De’ siger nu nok nej.”
En ansøgning blev afsendt til Post Danmark med alle de 

argumenter jeg kunne opdrive.
Den lød således:

Ansøgning:

Ingen er herre over, hvornår idéer opstår.

 I 40 år har jeg nu drevet Kunstbiblioteket, først I Nikolaj 

Kirke, senere i Nikolajgade, uden at nye idéer var påkrævet. 

Men så kom ønsket om at lave et værdigt 40 års jubilæum. 
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Det er exceptionelt, at et kunstkoncept har kunnet leve så 

længe. Kunstbiblioteket fylder faktisk 2 x 20 år, svarende til 

2 kunstgenerationer, og jeg vil gerne fejre disse 2 kunstgene-

rationer med et enkelt kunstværk på verdens mindste plads. 

På et frimærke!

Vi ved godt, at i samme øjeblik, vi siger frimærke, siger vi 

Filateli og love og regler. Jeg har derfor forsøgt at sætte mig 

ind i disse regler. 

Ja, jeg har faktisk sat mig grundigt ind i reglerne for overho-

vedet at vove at spørge om noget så lidt som et frimærke. 

Valg af frimærker består jo stort set kun af regler, selv om de 

ligger uden for Postreglementet. 

Det har glædet mig at erfare, at det ikke er umuligt at bryde 

reglerne, og at det næsten er en regel, at reglerne brydes. Det 

lykkedes for eksempel, selv om en regel udelukker religiøse 

trosretninger fra frimærker, at udsende et frimærke for det 

mosaiske trossamfund i den tid, Arne Melchior var trafi k-

minister.

Der er jo også andre generelle bestemmelser: For eksempel 

den, at ingen nulevende mennesker må afbildes på frimær-

ker, altså bortset fra Hendes Majestæt, som jo er etatens 

øverste chef.

Både Lene Køppen og Michael Laudrup har dog været i fri-

mærkets vindue. Og alt dette og meget mere har opmun-

tret mig til at søge endnu en undtagelse fra regler for valg 

af frimærker. Det er for eksempel også en regel, at ingen 

erhvervsvirksomheder må optræde på frimærker: Den Kgl. 

Porcelænsfabrik har dog optrådt på frimærke en tid, hvor 

den hidtidige chef for postvæsenet var blevet direktør på 

porcelænsfabrikken. Eller også var det omvendt. 
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Lego og Bo Bojesen har også optrådt på frimærker i en lege-

tøjsserie for at skabe denne særlige fascination for samlere: 

At det man ikke gør, det gør man en sjælden gang alligevel.

Ingen nulevende kunstneres værker kan markedsføres på et 

frimærke, hedder det også kategorisk i reglerne. Alligevel 

optrådte Robert Jacobsen på et frimærke i en dansk-fransk 

anledning, imens han levede. 

Jeg tror, der er mange fl ere undtagelser fra, hvad jeg istem-

mer er nødvendigt for valg af frimærker: At visse regler er 

vigtige, men det allervigtigste er, at undtagelserne skaber 

samlerne, som det er i alle livets forhold, dog nærmest med 

frimærkesamlerne gående i forreste række som fanebærere 

for undtagelsen.

Når jeg med denne ansøgning søger om, at Post Danmark vil 

fremstille et frimærke i anledning af Kunstbibliotekets 40 års 

jubilæum den 15. august 1997, så skyldes det dels min for-

dybelse i de vigtige undtagelser fra de regler, som er det vig-

tigste for at holde samlerinteressen oppe, nemlig reglen om 

undtagelserne, dels den kunstneriske kvalitet i mit ærinde:

Jeg vil ansøge om, at Per Kirkeby tegner frimærket.

At frimærket alene består i hans med blyant håndskrevne 

værdiangivelser af frimærket på hvidt papir, og ”Danmark” 

og ”Kr” påtrykkes i sort.

Per Kirkeby har indvilliget i at være med til at lave et frimær-

ke i netop denne anledning og af dette indhold og form.

Der ønskes meget gerne svar inden den 15. august, da vi i 

tilfælde af afslag må fi nde på en endnu mere beskeden måde 

at markere den kunstneriske begivenhed på.

Jeg skal undlade som yderligere argumentation for min an-

søgning at komme ind på kunstretningen Mail Art, som er 

gået helt upåagtet hen over offentligheden i de sidste 20 af 
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de 40 år, og hvor Kunstbiblioteket har været Danmarks mest 

aktive deltager i samme tysthed, som breve befordres.

Alligevel kan denne ansøgning ses i lyset af netop denne 

kunstretning med dens kendetegn.

Men måske er jeg lidt sen på den. Hvis det er tilfældet, skal 

jeg i stedet ansøge om, at Post Danmark allerede nu vil for-

berede en virkeliggørelse, til Kunstbibliotekets 50 års jubi-

læum, år 2007.

Tanken er vigtigere end tiden.

Tanker har god tid.

Med venlig hilsen 

etc

Allerede fjorten dage efter kom følgende svar:
...... planlægningen af frimærkeudgivelserne til 1997 blev på-

begyndt allerede i 1995, og frimærkeprogrammet blev ende-

ligt fastlagt og godkendt primo 1996.

Jeg må således skuffe Dem med at, at en frimærkeudgivelse 

i ovennævnte anledning ikke er mulig i indeværende år. Jeg 

vil, når den tid kommer, lade forslaget indgå i planlægningen 

af særfrimærkeprogrammet for 2007, og såfremt en frimær-

keudgivelse skulle vise sig mulig, vil vi henvende os, primo 

2006, for yderligere informationer.

Med venlig hilsen

etc

Kunsten udvikler sig på 10 år. Da 50-året nærmede sig, 
havde vi ikke engang brug for kunstneren Per Kirkeby eller 
nogen anden kunstner mere. Nu måtte det dreje sig om et 
ultimativt frimærke. Vi måtte vende bøtten 180 grader og 
min gode ven Tue og jeg sad og funderede.
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Det rigtige ville være et frimærke, hvor vort 50 års jubi-
læum ville være ligegyldigt, og vi forstod på kunstneren som 
sad i frimærkeudvalget, at man meget ønskede i frimærke-
udgivelsernes kunstserier at udgive et Fluxus-frimærke. El-
ler skal vi kalde det et Mail-Art frimærke.

Vi fandt frem til frimærket med lim på forsiden og iøvrigt 
en helt hvid forside. Det ville være det helt rigtige. Så kunne 
man sætte dronningen på bagsiden.

Det ville ikke tage almindelige mennesker ret mange mi-
nutter at fi nde ud af, når de havde købt et frimærkehefte, 
at de blot skulle vende frimærket om og slikke på forsiden 
og smække forsiden på brevet som bagside og sende brevet 
af sted med bagsiden indeholdende Margrethe den 2. eller 
hvad man kunne fi nde på opad. 

Det ville ikke være så svært.
Sommetider er det vigtigt at se en sag fra bagsiden og fi nde 

ud af, at alting lykkes endda uden de store vanskeligheder, 
hvis man bare vender bagsiden om en gang til, så bagsiden 
en gang til bliver forsiden.

Tue aftalte møde i Post Danmarks frimærkeafdeling i Bal-
lerup, et Fort med adgangstegn og fl ere låse på de massive 
døre. Herinde tryktes der frimærker. Og Frimærker er rede 
penge. Det var en alvorlig sag. Og vi kunne ikke komme 
nogen vegne, hvis de ikke ville hjælpe med deres trykke-
maskiner og særlige frimærkepapir. Man må ikke gå sådan 
og trykke sine egne frimærker, selvom man vender forsiden 
bagud. Så langt kan enhver myndighed følge med ind i kun-
stens verden. Det er derfor og kun derfor vi har brug for at 
samarbejde med myndighederne en gang imellem når noget 
vigtigt skal tages ligeså alvorligt som al det pjat myndighe-
derne føler sig forpligtet til at prioritere, og hvor noget er 
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betydelig mere idiotisk end et frimærke, der bare skal ven-
des om. 

Vi fi k tildelt to timer og mødte op klokken 9 om morge-
nen.

På et stort skilt indenfor døren stod til skræk og advarsel 
for terrorister: Møde i dag kl 9-11 med Knud Pedersen og 
Tue Byskov Bøtkjær. Vi blev forsynet med skydeskiver på 
brystet med vore navne på før vi blev lukket ind.

De gjorde deres bedste for at beskytte sig imod forbrydere.
Folk med ideer skulle de nok selv beskytte sig imod.
Udviklingschefen hørte tålmodigt på, og hans kvindelige 

sekretær ligeledes.
Efter ca. 40 minutter sagde sekretæren:
Nu har jeg hørt på det her i 40 minutter og jeg forstår 

det stadig ikke. Er det sådan, så der skal være lim på begge 
sider? Eller er det sådan, at forsiden viser bagsidens tekst 
spejlvendt?

Efter seks kvarter kunne vi ikke komme længere. Vi havde 
et brev med med den formelle ansøgning – det er vigtigt at 
tage sig selv alvorligt - og udviklingschefen ville behandle 
sagen i frimærkeudvalget.

Der bliver kun udgivet omkring 20-25 frimærker om året, 
så de var meget omhyggelige i deres valg. Vi var enige om, 
at jubilæet ikke betød noget. Det kunstneriske var vigtigere: 
Hvor har vi myndighederne, når det gælder en lille menne-
skeliggørelse af tilværelsen oven i købet på et område der er 
ved at dø ud: Brugen af frimærker i det hele taget?

Den 27. januar 2006  kom svaret fra Post Danmark. 
Vedr. Mail Art Frimærke:

Vi har nu færdigbehandlet jeres forslag om at tage afsked 

med Mail Art som kunstretning ved at udgive ”et frimærke 
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udelukkende med lim på forsiden, og med hvad-som-helst 

på bagsiden.”

Post Danmark tilstræber, at frimærkeprogrammet afspejler 

så mange sider af Danmark som muligt, men vi tilstræber 

også, at temaerne for udgivelserne er af almen interesse og 

umiddelbart forståelige. Som I selv nævner, har Mail Art 

været meget lidt omtalt, og det er derfor begrænset, hvor 

stor en del af Danmarks befolkning, der har kendskab til 

denne kunstretning.

Idéen bag udgivelsen af  ”jeres” Mail Art-frimærke vil være 

meget svært forståelig for de fl este, og der er risiko for, at 

frimærket ikke vil blive opfattet som et kreativt og/eller hu-

moristisk indslag, men derimod som et uforståeligt og useri-

øst tiltag. Post Danmark anser udgivelsen af frimærker for 

at være et særligt nationalt og samfundsmæssigt ansvar, og 

uanset hvordan vi vender og drejer det, så kan vi ikke for-

svare at anvende en af de danske frimærkeudgivelser til at 

sætte fokus på en uddøende kunstretning, som er ukendt for 

hovedparten af befolkningen.

Jeg beklager derfor at måtte fortælle jer, at Post Danmark 

ikke kan

imødekomme jeres forslag om et sådant Mail Art-frimærke.

Med venlig hilsen 

etc

Med dette har denne lille redegørelse om Mail Art fundet 
sin afslutning.

Afslutningen var forudset før jeg begyndte.
Jeg vidste godt, hvad udfaldet ville blive.
Manuskriptet var allerede færdigt, da Post Danmark send-

te mig slutningen.
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