Høst 2014 gjorde Tromsø Kunstforening sammen med
forskningsprosjektet Sámi Art Research Project (SARP), Čáppatvuohta ja
duohtavuohta, en utstilling som ba 14 samiske kunstnere å gå i dialog
med kunsthistorien. Her tok Aage utgangspunkt i René Magritte sitt (helt
nydelige) 1933-maleri med tittelen «The La réponse imprévue»
(Unexpected Answer), og lagde arbeidet «Molson» (Skifte er den norske
tittelen). Det er lettere å legge ved bilder av Aages helt helt nyyydelige
verk enn å beskrive det, som sikkert ville ha gitt meg en unnskyldning til
å skrive noen flere sider om Blodklubb 2022, så dermed, Aage Gaup,
Molson/Skifte, 2014:
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Om ikke annet så viser referansen til Aages verk betydningen av
blodklubb som en identitetssøkende langvarig performance, en som stiller
kritiske spørsmål til det å ha, få en identitet. Men Blodklubb tenker jeg er
mer opptatt av de kritiske sidene av det å «ha» en identitet, hvor Aages
verk kanskje mer er er lukket og mulig også litt byråkratisk. Der
Blodklubb har skapt seg et eget universum, et som utvider seg, som er
full av paradokser, full av patos, av narrativer og (kvasi)fakta, der er
Aages arbeid mer statisk i sin verden, den er avsluttet. Det Aage skrev i
boka vi publiserte, var
«Om å leve i to verdener.
Om å gå ut av og inn i to verdener, og skifte ham fysisk og psykisk.»
Dette er noe som Blodklubb definitivt, som et minimum, har som et slags
fundament. Men der Aage skriver at
«(...) min installasjon trenger to dører; en i hver ende av et hamskifterom
hvor personen går inn den ene døren som same og ut den andre som
ikke-same visualisert av at personrisset i dørene er forskjellig.
Skaprommet mellom dørene vil ha samme størrelse som et prøverom i en
butikk.
Dette rommet mellom dørene blir et NÅ, som vil følge oss livet ut.»
Fordi min oppfatning av blodklubb er et mer nyansert bilde av hva det vil
si å være same, hva det vil si å være ikke-same. Jeg tror dette er et
resultat av forskjellige generasjoner, ikke av manglende fintfølelse for
identiteters nyanser hos Aage, det er noe han har vist i mange av sine
arbeider, at kultur og indentitet er noe han skjønner nyansene av, men
det er noe han er mindre opptatt av enn Blodklubb, for ham var KAMPEN
viktig, og som en person vokst opp like etter krigen var ikke nyanser i
debattene noe som drev noe fremover. Nyanser var noe som jeg antar
kunne bli misbrukt av motparten. Og det tror jeg er mye tydeligere hos
Aage enn hos Blodklubb: hos Aage finnes det alltid en motpart. Det er
alltid noen som det må kjempes mot, som undertrykker. Så selv om det
ikke er mangel på forståelse for undertrykkelse hos Blodklubb balanserer
prosjektet i større grad på nettopp denne knivseggen mellom hva jeg er
og hva jeg er, hva jeg vil og hva jeg vil, hva jeg kan være og hva jeg kan
være, hva andre oppfatter jeg er og hva andre oppfatter jeg er. Med
andre ord, det finnes ikke bare en måte å betrakte en identitet på, det
finnes mange, og der Aage helt klart er opptatt av moralen i historien, er
Blodklubb mer opptatt av nyansene i historien.
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