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Digteren Thorkild Bjørnvig, der i sit værk tog afsæt i modernismens forstadier hos Friedrich Hölderlin og
dens tidlige udfoldelse i fuldt format hos Rainer Maria Rilke og William Butler Yeats, har mange steder i

poetisk form eller mere prosaisk erindrende, forholdt sig til Aarhus Universitet som en deperat modernismens
byggeplads, der dog stod fuld af det håb, netop den modernistiske kunst i sorte tider holdt i live. (...)

Det har for mig været indlysende, hvad en tekst om billedkunst på Aarhus Universitet nødvendigvis måtte
skulle dreje sig om.

Heldigvis befinder der sig på Aarhus Universitet værker, der har en central placering i denne nordiske
modernisme, og det er dem, jeg har gjort til omdrejningspunkter for det maskineri, min tekst, som alle tekster,
er. De demonstrerer også, at kunstværker indeholder en viden, der måske forholder sig komplementært til den

viden, eller den form for viden, man ellers dyrker på et universitet.
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