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Om dette nummer...

Nærværende nummer af Kulturo handler om forholdet mellem det æstetiske og det politiske. Dette
forhold synes på én gang at være lige så svært at indkredse som bidragene til dette nummer er forskellige, og
samtidigt lige så væsentligt og centralt som bidragenes
tone og engagement giver udtryk for.
Den kulturelle og teoretiske situation som
skribenterne forholder sig til synes at være defineret ved
en spaltning mellem én fløj på den kulturelle scene, der
enten søger den æstetiske forfinelse hinsides enhver politisk diskussion eller kendetegnes ved en æstetisering af
selv politiske spørgsmål, og en anden fløj, der vil det politiske, men ikke den ideologiske forklaring og derfor
bevidst forholder sig til isolerede problemstillinger.
Hvor 70'ernes rødglødende indsats mod en proklameret fjende kunne tage form af en frihedskamp mod et
system, der var til at få øje på, synes århundredeskiftets
debatører i højere grad at lede imellem linierne, i det
usagte, for der at finde om ikke frihed, så i hvert fald det
værdifulde. Råbet om frihed er hermed afløst af en fordring om åbenhed og opmærksomhed.
Men kan dét kaldes politiske fordringer? Behøver
kunsten overhovedet at forholde sig til en politisk virkelighed? Eller er kunsten netop defineret ved, at den
opererer i et rum, der er uafhængigt af det politiske? Eller
er kunsten ligesom andre repræsentationer en del af en
virkelighed, der altid allerede er politisk?
Dette er bare få af de spørgsmål som Kulturoredaktionen har stillet sig selv og sine skribenter, og det er
besvarelserne herpå, som vi med dette nummer søger at
bringe frem i debatten. Man vil lede forgæves efter endelige svar på spørgsmålene.Til gengæld finder man en bred
vifte af mulige indfaldsvinkler. Emnerne strækker sig fra

det kulturpolitiske, over æstetiske analyser, til filosofiske
diskussioner af det mangetydige forhold mellem det
æstetiske og politiske.
Den kulturpolitiske vinkel er repræsenteret ved
Rasmus Brendstrups artikel, der fortæller den hårrejsende
forhistorie bag Christos megalomane indpakninger i Paris
og Berlin. Beskrivelsen af det intense lobbyarbejde, de
skiftende alliancer, det uigennemsigtige bureaukratiske
system og forsøget på at ‘sælge’ projektet til såvel politikerne som folket, efterlader spørgsmålet om, hvorvidt
værket overhovedet har en værdi i sig selv.
Den kulturpolitiske indfaldsvinkel præger også den
franske digter Jacques Roubauds ironiske refleksioner over
spørgsmålet om, hvorvidt der bør eksistere “eine
nationale Poesie”. Han ender med at skrive det eneste
mulige - og sandt universalistiske - digt i en globaliseret
verden, hvor markedsøkonomien har ophævet de kulturelle grænser til fordel for en - næsten - forskelsløs forbrugerkultur. Foredraget præsenteres med en introduktion af oversætteren Torben Jelsbak.
Kunstens politiske rolle har altid været til debat og
den mere kunstspecifikke del af dette nummer af Kulturo
indledes af overvejelser på baggrund af en af de ældste diskussioner om kunstens rolle i samfundet, nemlig Platons.
Thomas Uhd forsøger i sin artikel at indkredse litteraturens
potentiale, som han mener er defineret ved åbenhed, og
optegner i sin artikel paralleller mellem litteratur og
demokrati.
Litteraturens politiske implikationer indkredses nærmere af Thomas Hvid Kroman i forbindelse med den højaktuelle debat om avantgarden og realismen i dansk litteratur. Der findes åbenbart en gylden middelvej mellem
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den “sociale gulvspands realisme” og avantgardens fortænktheder, og det er denne vej som artiklens forfatter
ønsker, at litteraturen skal begive sig ind på.
Peter Madsens læsning af et digt af Paul Celan kommer med et konkret bud på, hvordan en læsning, der forholder sig til både politisk-historiske og æstetiske
aspekter af en litterær tekst, kan tage sig ud i praksis. Han
klarlægger overbevisende, hvordan visse betydninger kun
kommer til syne gennem en medtænkning af digtets kontekst.
Den visuelle kunst repræsenteres ved to artikler og to
interviews, og alle fire indlæg tager deres afsæt i kunstscenen lige nu.
Birgitte Kirkhoff Olsen diskuterer i sin artikel, hvorvidt
der egentlig er et politisk projekt gemt i den kvindelige
essentialistiske samtidskunst. På baggrund af flere af årets
stort anlagte udstillinger i Danmark såvel som i udlandet,
diskuterer Kirse Junge-Stevnsborg muligheden for en politisk og kunstkritisk kunst, der ikke stivner i æstetisering
og effektdyrkelse, men åbner et rum for refleksion. Thea
Juhl-Nielsen har interviewet den danske kunstner Jens
Haaning og spurgt ham, om han anser sig selv som en
politisk kunstner og Solvej Helweg Ovesen har lavet et
interview med den tyske kunstner Heidi Walter, initiativtageren til Laden Kette, et udstillingsprojekt i Berlin, der
har det erklærede mål at fremme den kulturelle integration og skabe rum - i den mest konkrete brug af ordet
- til dialog og lokale initiativer i det multietniske
Kreutzberg.
Den kunstart der par excellence befinder sig i skæringspunktet mellem kunst og virkelighed er vel arkitekturen og Trine Fogh Petersen beskriver med udgangspunkt
i en analyse af Adolf Loos' villa 'Haus Müller' en arkitektur, der indeholder kritiske elementer uden hverken at
kaste sig ud i totalitære og utopiske visioner eller at forråde sin funktionelle forpligtelse til at skabe trygge rammer om den individuelle tilværelse.
Rune Søchtings essay om “dans og tanke”, viser os der-
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imod et rum, der pga. sin uafsluttethed aldrig bliver politisk, idet han afsøger et muligt møde mellem krop og
tanke i dansen, hvor den rene ekspressivitet ikke fastholdes i en symbolsk betydning, men hvor betydningen
netop “altid endnu ikke er afsluttet”.
Sidste del af Kulturo består som sagt af artikler med
mere filosofiske indfaldsvinkler. Her bringer vi en oversættelse af den franske filosof Jacques Rancière med en
introduktion af oversætteren Monica Cariola Garrido.
Rancière skitserer ansatserne til en grundlæggende politisk økonomi, der ligger som en apriori forudsætning for
den mest umiddelbare erfaring.
Desuden bringer vi en længere artikel af Anders BergSørensen om Jacques Derridas etiske overvejelser, der tager
udgangspunkt i den græske tragedie. Som allerede
Benjamin så, ligger der i selve den tragiske apori et stumt
og derfor ubestemt oprør mod al uretfærdighed, og dermed også et uformuleret krav på fremtidens vegne.
Efter den sene Derridas humanisme - ja, det vi tør
godt kalde det - kommer Asmund Havsteen-Mikkelsens
passionerede introduktion til den franske forfatter og filosof George Bataille, hvis filosofi centrerer sig omkring
“grænseerfaringen”, grænsen mellem det accepterede og
det, der ligger udenfor. Denne grænse er politisk og i artiklen fremlægges det, hvilket forhold der er mellem denne
grænse og den enkeltes mulighed for at blive ‘Menneske’.
Afslutningsvis leverer Bjørn Schiermer Andersen en
kulturkritisk diskussion af bestemte tendenser i samtidskunsten. Han opstiller følgende scenarie: En kunst der i
kraft af refleksive og selvkritiske udviklingsdynamikker er
endt som et blegt og egoistisk spøgelse, befinder sig i en
ny og prekær situation i et samfund, hvor de samme ironiske mekanikker har sat sig igennem i uhørt grad . En ny
situation der, i følge Bjørn Schiermer Andersen, fordrer
en besindelse på forholdet mellem kunst og kritik.
God læselyst!

CHRISTO
– provoen der blev diplomat.
Af Rasmus Brendstrup

Indpakningskunstneren Christo, ham der brugte 24 år på at få Berlins Rigsdag til at forsvinde, forsøger at
tematisere konflikten mellem kunst og politik. Ultimativt er han dog selv afhængig af enighed.
Hvor går grænsen mellem ideologi og praksis? Hvornår helliger målet midlet? Artiklen følger Slaget om Pont
Neuf og spørger, hvor langt der er fra politisk kunst til kunstfærdigt indpakkede politiske argumenter.

”Til borgmesteren, min kære ven,
Jeg er blevet kontaktet af Monsieur Christo angående et projekt om indpakning af Pont
Neuf.
Denne bulgarsk fødte kunstner, der nu har amerikansk statsborgerskab, præsenterede d. 30.
juni kl. 12.30 i Maison de l´Europe et projekt, jeg nu vil referere.
Det drejer sig om en kommerciel operation til 800.000 dollars, med det formål af indhylle
Pont Neufs bropiller i et klæde af syntetisk materiale i farve som en æggeskal. Monsieur
Christo regner med at rejse beløbet ved at sælge 150 signerede malerier.
Bortset fra at skabe beskæftigelse i fire dage til 150 arbejdere er indpakningsprojektet aldeles
uinteressant.
Doktor Meunier, jeg selv og 1. arrondissements kommunale embedsmænd er alle modstandere af en realisering. Den vil splitte kvarterets beboere, hvoraf det store flertal allerede
fremsætter stærk kritik. Undtagelsen er en vis udenlandsk intelligentsia, som vi kun kender
alt for godt.
Det bliver desuden vanskeligt at få pariserne til at forstå, at udgifterne ikke vil blive dækket
af byens budget.
Under alle omstændigheder vil de satiriske blade benytte chancen til eftertrykkeligt at påpege det latterlige ved denne indpakning.
Sammenfattende må jeg beskrive min holdning i denne sag som komplet afvisende.
Jeg beder Dem, borgmester og kære ven, modtage forsikringen om min dybeste agtelse.”
(Signaturen slettet, men af Christo dateret 1. juli 1981. Brevet gengivet i Bourdon s. 80).
9. April:Vi spiser middag hos enkefruen til præsident Georges Pompidou. 10. Oktober: For at hjælpe
os har Mme Pompidou inviteret bl.a. Jacques Chirac, Edouard Balladur, kunstneren Jean Tinguely og
Paris´ kulturborgmester til middag i sit hjem.
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Ingen skal beskylde den excentriske indpakningskunstner Christo eller fru Jeanne-Claude for at gå i for
små sko. Har man én gang udklækket ideen om at tildække Paris´ ældste bro med gullig nylon, kan man ikke
skaffe sig højtstående allierede nok. Ganske vist var Chirac
kun borgmester dengang tilbage i 1979, da JeanneClaude gjorde sine dagbogsnotater.(1) Den senere regeringsleder Balladur var såmænd blot specialrådgiver. Men
i et projekt som Christos indpakning af Pont Neuf var
rådhuset trods alt øverste myndighed. Borgmesteren viste
sig da også at være en vigtig brik i det diplomatiske spil.
Lige som projektet viste sig at være vigtigt for borgmesterens karriere.
Historien endte lykkeligt for alle parter. Pont Neuf fik sin
kontroversielle slåbrok i 1985, og selv en af de argeste
modstandere fra Chiracs stab kunne udtale til TV, at hun
var ”indhyllet i begejstring”. Borgmesteren gik som
bekendt hen og blev præsident. Christo fik en masse
goodwill til sit næste megalomane pakkeprojekt,
Rigsdagen i Berlin. Også det fik han realiseret, i 1995,
efter 24 års trakasserier.Til sammenligning tog Pont Neuf
sølle ti år med planlægning og lobbyvirksomhed. Det er
en absurd historie om et bureaukratisk tovtrækkeri, der
får de 14 kilometer reb fra selve indpakningen til at syne
af meget lidt.
Stem på Christo
Tilbage i 1979 får en af Christos venner overtalt en tidligere kulturminister til at lodde stemningen hos Chirac
efter Mme Pompidous reklamefremstød. Reaktionen fra
borgmesteren er klart afvisende. Det viser sig efterhånden,
at det er Chiracs højre hånd Balladur, der er den egentlige modstander. ”Fjenden,” noterer Jeanne-Claude i dagbogen.

6
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Christo og hans kone ændrer bevidst strategi for i
stedet at sikre sig opbakning fra bydelens handlende og
beboere – politikernes vælgerskare. En større charmeoffensiv sættes ind. Der opstilles en skalamodel af projektet
i stormagasinet la Samaritaine, og Christo formidler personligt budskabet til husets 1800 sælgere og kassedamer.
De skal kunne informere de hundredtusinder af broens
naboer, de er i daglig kontakt med. Alle skal vide, at indpakningen ikke vil koste skattekroner. De kønneste af
Christos frivillige hjælpere – kvindelige – stemmer samtlige dørklokker på Île de la Cité og uddeler gratis postkort. Selv Seinens lystfisker-laug spørges om lov. Der
arrangeres borgermøder med film om Christos tidligere
projekter. Kampagnen synes at bære frugt.
Der er nu gået to år siden middagen hos Mme
Pompidou, og seks år siden bro-idéen opstod.
Kunstnerparret har taget kontakt til Chiracs finansrådgiver Alain Juppé, til kulturministeren og politidirektøren i Paris. Chirac, der i mellemtiden har tabt sin
præsidentkampagne til François Mitterrand, udtaler sig nu
mindre negativt om projektet i medierne. I februar 1982
kommer kunstneren endelig i audiens på rådhuset. Chirac
erklærer i fortrolighed sin støtte, men vil gerne vente med
at give officielt tilsagn. Han skal lige have sit genvalg som
borgmester i hus året efter. Christo accepterer. I løbet af
sommeren skriver Jeanne-Claude nervøst i sin dagbog, at
det forlyder, at borgmesterstyret muligvis skal afskaffes.
Det viser sig at være falsk alarm.
Christo holder forelæsninger om projektet på talrige
af byens Grandes Écoles. Det er dérfra, noterer hans viv, at
de fleste ambassadører, embedsmænd og forretningsfolk
kommer. Kunstneren mødes med forfatterne Alain
Robbe-Grillet, Philippe Sollers og Julia Kristeva for bl.a.
at diskutere, hvordan man kan vinde venstrefløjens støtte.

Andre af Christos lobbyister appellerer til præsident
Mitterrand. Vice-borgmesteren snakkes til rette.
Kulturborgmesteren, der har været en trofast støtte, gør
den officielle tilladelse klar til underskrivelse. I august
1983 sætter borgmester Chirac sin signatur. Der laves
tekniske prøver, bestilles stof og tages banklån.
Tidspunktet fastsættes til september 1985.
I marts 1985 forlyder det, at Chirac vil trække tilladelsen tilbage. Den fuldmægtig på rådhuset, der senere
var ”indhyllet i begejstring”, siger samstemmende med
den nye kulturborgmester, at projektet vil være decideret
skadeligt for Chiracs image. Politidirektøren nægter også
at give sin tilladelse. Både kultur- og premierministeren
bakker dog Christo op. I juli giver præsident Mitterrand
sin velsignelse. Det afgør sagen.

Søndag 22. september står broen klar, indpakket som
Christo havde set det for sig. Borgmester Chirac udtrykker sin lykke. Alle de kritiske røster forstummer.
Modstanderne trøster sig sikkert med, at indpakningen
allerede pilles ned fjorten dage senere.
Betydningsfulde pakkeløsninger
Men deri gør de regning uden den horde af kunstkritikere, der ligesom denne artikels forfatter kan pudse
bagklogskabens briller.Værkets tidslige udstrækning, siger
fortalerne nemlig, er slet ikke begrænset til selve tildækningsperioden. Christo tvinger os også efterfølgende
til at se på det gammelkendte med nye øjne. Og den slags
vækker åbenbart frygt blandt politikerne.
Kort før festen ved Pont Neuf udtaler den øverste
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ansvarlige for den tyske Rigsdag, at han godt vil tillade
indpakningen i Berlin. Men kun hvis bygningens praktiske og symbolske funktioner bevares intakte! Kansler Willy
Brandt håber i stedet på en forandring til det bedre. Ifølge
Brandt trænger Rigsdagen alligevel til at få genskabt sin
symbolværdi. Til trods for deres uenighed deler de to
opfattelse af, hvordan betydning kan dannes og til dels
kontrolleres. Det er en skarpskåren men meget anvendelig logik, som bystyret i Paris med garanti kan nikke genkendende til:
1) Med indpakningen tømmes stedet eller bygningsværket for dets historiske og symbolske funktioner.
Christo har i planlægningsfasen nøje udpeget disse
kvaliteter for de skeptiske bureaukrater. Naturligvis især
de positive og blivende kvaliteter.
2) Gennem tildækningen kommer et nyt lag af betydninger til, som Christo overlader til de hel- og halvintellektuelle, der ikke står i diplomatisk gæld til nogen.
Allusioner til kommerciel indpakning, organisk skrøbelighed, anonymitet og spøgelsesagtighed hører til de hyppigste iagttagelser.
I 60´erne og 70´erne indpakkede Christo objekter,
bygninger og mennesker med en voldsomhed, der gjorde
dødstemaet og civilisationskritikken uomgængelige. I dag
skilter han langt hellere med værkernes dekorative kvaliteter, som selv fuldmægtige på rådhuset kan fatte: Nye
konturer, smukke farver, skiftende lys. Det æstetiske
aspekt ”betyder alt” ifølge Christo: ”Efter Pont Neufprojektet var mange overraskede over resultatet. De havde
antaget, at jeg ville pakke broen ind så grimt som muligt.
Det var interessant, at mange ikke var klar over, at stoffet
kunne være tilfredsstillende visuelt, meget smukt og
inderligt kraftfuldt.”
3) Bagefter, når sløret er faldet, skal bygningen selvfølgelig fyldes med betydning igen. Eller rettere: Noget skulle
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gerne være fyldt på beskueren. Refleksion og erindring,
selvfølgelig. Hvis bølgerne går højt: Indsigt i skønhedens
forgængelighed. Men skulle det nu være en politisk varm
kartoffel?
Det umuliges kunst
I denne sammenhæng er det mest interessante ved
Christos happenings nok chokket over, at den monumentale forandring faktisk kunne finde sted. Det er ikke
kun en teknisk fascination af ingeniørkorpsets sejr over
naturlovene, selv om et 400 meter langt hængegardin i
Colorado eller tildækningen af en australsk klippekyst
unægteligt handler meget om newton og sekundmeter,
dollars og arbejdstimer.
Det er også – og særligt i Christos byprojekter – den
rationelle, kedsommelige, kulturelle vanetænkning, der er
under angreb. Nogle ting laver man bare ikke om på. Og
i vores bevidsthed hører nationalhistoriske monumenter
til de absolut fredede, milevidt foran pølsevogne og returflasker af glas. Hvis vi overhovedet reflekterer over hvorfor, vil vi sikkert sætte vor lid til bygningsfredende
skytsånder. Eller ganske enkelt bebrejde det urokkelige
bureaukrati. Men Christo rokker altså. Både ved bygningerne og systemet. Og ved vores billede af begge.
Politikerne føler sig som sagt truet. Selvfølgelig
ønsker de ikke at fremstå som reaktionære overfor deres
vælgere. Selvfølgelig kræver de ikke blind autoritetstro.
Men de stiller sig nok det spørgsmål, om folkets kritiske
sans lige bør afprøves på de nationale helligdomme, for
ikke at tale om de i forvejen udskældte politikeres enemærker. Det kunne jo ende sådan, at institutionerne ikke
blev fyldt med helt den samme betydning bagefter. På den
måde er den ideologiske fare ironisk nok både parallel og
proportional med Christos succes. Jo mere opmærksomhed om værket, des mindre folkelig respekt for indholdet.

Den berømte kunstner holder åben fest i magthavernes
dyre villa. Han lover at rydde pænt op efter sig. Men derfor kan lugten af 68´er-avantgarde jo godt blive hængende i hjørnerne.
Tomme tønder
Den bulgarsk-fødte kunstner er blevet mere stueren med
årene. I 1962 kunne Christo finde på at blokere en gyde
i Paris med rustne olietønder. Som direkte kommentar til
Berlinmuren og uden at spørge om lov. I dag fastholder
han, at han besidder total kunstnerisk autonomi, men det
mest provokerende ved de seneste værker har så afgjort
været deres skala.Visuelt minder de mest af alt om nydelige gaver til folket, indpakket i det pænest tænkelige
papir. Man kan sågar mistænke Christo for at have signeret de senere års juleindpakning af træerne på Champs
Élysées. Han har ihvertfald forstudier dateret tilbage i ´68.
Dengang var det dog ikke planen, at træerne skulle ligne
de forvoksede slikkepinde, de gør i dag.
Christo benægter selv, at han skulle have solgt ud.
Han er ikke pakkeposten, der rykker ud og laver PR for
by- jubilæer eller andet gøgl.Værkerne kræver ”en egen
dimension, et eget kald, en egen tid,” som han siger. Han
finansierer også selv sine projekter. Det sikrer hans integritet. Men at Christo er i stand til at sælge sine middelmådige pasteltegninger for seks-cifrede beløb kunne godt
tyde på en form for usynlig sponsorering.
Han gør desuden et stort nummer ud af, at valget af
bygninger ikke er dikteret ovenfra. Dertil kunne man spydigt indvende, at Christo med sit arsenal af projektskitser
har gjort det svært for nogen myndighed at komme ham
i forkøbet noget sted. Domkirken i Köln.Triumfbuen og
Pont Alexandre III i Paris. Times Square 1, museerne
Whitney og MoMA i New York. Bygninger i
Philadelphia, Madrid, Milano, Genève, Rom. Operahuset

i Sydney. Sig stednavnet – Christo har tænkt tanken.
Skitserne ligger klar. Derimod er det uklart, om
kunstneren har gjort sig nogle tanker om lokaliteternes
historisk-symbolske kvaliteter. Om deres såkaldte ”egen
dimension”. Eller om de dybsindigheder først opstår, når
et projekt skal sælges politisk.
Måske er kritikken urimelig. Måske skulle man lade
værkerne og folks reaktioner tale for sig selv. Det er trods
alt en af Christos store fortjenester, at han har gjort
kunsten folkeligt diskuterbar. Og bare fordi politikerne
har hørt én udlægning af indpakningens betydning, behøver der jo ikke være nogen facitliste. Christo kan ligefrem
have moret sig med at føre staklerne bag lyset. Eller han
kan have spekuleret i den opmærksomhed, der følger med
politiske klammerier.
”Uden modstand,” siger kunstkritikeren Werner
Spies koncist, ”bliver der ingen Christo-effekt.”(2) Spies
betragter simpelthen kontroverserne som forudsætningen
for succes. På den måde bliver Christos kunst ikke blot
anledning til en diskussion af opinion og kunstnerisk
kvalitet. Den bliver også gjort til medium for en synlig
debat af kunstens generelle vilkår. Allerede i 1977 skrev
Tilmann Buddensieg om Rigsdags-balladen, at Christos
kamp ikke ville være forgæves, hvis blot en politiker ville
tage ansvar for projektets afvisning. For så havde man i det
mindste et konkret bud på rammerne for den
kunstneriske frihed, politikerne selv står som offentlige
garanter for.
Ude i virkeligheden
I 1985 er det Christo, der løber politikernes ærinde.
Chirac får på indvielsesdagen en personligt guidet havnerundfart under Pont-Neuf. Begge parter synes at være
indforstået med, at det er den efterbetalte løn for
opbakningen. Hvor der er folkelighed er der altid stem-
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Markante fuldførte projekter af Christo Javacheff og Jeanne Claude (begge f. 13/6-1935)
1961: Manifestet ’Wrapped public buildings’.
1962: Iron Curtain – Wall of Oil Barrels: 240 rustne tønder spærrer rue Visconti i Paris.
1968: Packed Tower og Packed Fountain, Spoleto, Italien. 5,600 Cubic Meter Packag: 93 meter høj, aflang ballon opstillet på Dokumenta IV-udstillingen i Kassel.
1969: Packed Museum of Centemporary Art, Chicago: Bygningen dækket af brune presenninger i 45 døgn. Wrapped
Coast, One Million Square Feet: 2,5 km kystlinje ved Sydney tildækket med hvidt klæde.
1972: Valley Curtain: 120 meter højt orangerødt gardin på tværs af californisk dalsænkning.
1974: The Wall - Wrapped Roman Wall, Rom.
1976: Running Fence: 40 km langt læhegn, Californien.
1983: Surrounded Islands: 70 meter brede bælter af lyserødt stof omkransende 11 småøer ved Miami.
1985: The Pont Neuf,Wrapped, Paris.
1991: The Umbrellas: 3100 kæmpeparaplyer opstillet; blå i Japan, gule i Californien.
1995: Wrapped Reichstag, Berlin: Rigsdagen tildækket af 100.000 m2 sølvfarvet nylonklæde.
1999: Gasometer, Oberhausen: 26 meter høj mur bestående af 13.000 olietønder inde i tysk gasværks-silo.
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mer at hente. Og hvem gør sig ikke godt foran den store
folkemængde? Med en halv kvadratkilometer solbeskinnet, æggefarvet nylon som bagtæppe? Borgmesteren
udtaler, at han ikke fatter, hvorfor folk i hans stab har
modarbejdet projektet.
Da instruktøren Léos Carax få år senere beder Paris´
bystyre om tilladelse til at optage en film på broen, får han
afslag. Les Amants de Pont Neuf (1991) bliver en stor succes, men kan ikke tjene de mangedoblede omkostninger
hjem. Filmen bliver landets dyreste nogensinde, da en 1:1kopi af broen og omgivende husfacader må bygges i
Sydfrankrig. Men på det tidspunkt er der selvfølgelig også
kommet en ny og mindre progressiv borgmester i Paris.
Forretningsmiddage og subversivitet er aldrig gået
godt i spænd. Man kan godt ønske sig tilbage til den tidlige Christos pissen på etablissementet og hans ironi i
gulvhøjde. At putte en souvenirudgave af Kölns domkirke i en frysepose med en enkelt knude på – som Christo
gjorde i 1969 – er måske nok et udtryk for resignation.
Men det er i det mindste en både skarp og vittig form for
selv-erkendelse.
I Christos voksne, forvoksede univers er man nødt til
at være politisk realist for at kunne bryde andres normer.
Det betyder blandt andet, at man forpligter sig. ”I 1981,”
har Christo udtalt, ”var jeg klar til at forlade Rigsdagsprojektet. Men mange mennesker, deriblandt tidligere
kansler Willy Brandt, sagde, at det ikke længere var min
personlige beslutning at droppe ud. At jeg skulle tage
hensyn til de mange, der havde støttet projektet.”(3)

Det er naivt at tro, at den form for hensyntagen kan
forløbe uden kunstneriske kompromiser. Christo, der i
dag er 65 år og blandt andet har store ting i støbeskeen i
Arkansas og New York, ville nok være principielt enig
med Tillmann Buddensieg i, at skjulte dagsordener skal
frem i lyset. Men den gamle provo med martyr-navnet
ville næppe længere være den, der gik forrest. Også i den
politiserede kunstverden er der altid et valg lige om hjørnet, der skal i hus.
Noter:
1. Efterredigeret af hende selv til bogen Christo.The Pont
Neuf, wrapped.
2.Werner Spies: “Einführung” i Schellmann, s. 17.
3. Masahiko Yanagi: “Interview with Christo” (1986) i
Baal-Teshuva, s. 22.
Litteratur:
Jacob Baal-Teshuva (ed.): Christo.The Reichstag and Urban
Projects. Prestel, New York, 1993.
David Bourdon (ed.): Christo.The Pont Neuf, wrapped. Paris,
1975-85. H.N. Abrahams, New York, 1990.
Jörg Schellmann (ed.): Christo and Jeanne-Claude. Prints
and Objects 1963-95. Schellmann, München, 1995.

Rasmus Brendstrup er studerende ved Moderne Kultur og
Kulturformidling, KU.
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Eine Nationale Poesie.
Introduktion

Af Torben Jelsbak
Poeten, matematikeren og litteraturforskeren Jacques
Roubaud, født 1932, tilhører OULIPO-gruppen, Ouvroir
de littérature potentielle (bogstaveligt: Systue for mulig litteratur), der siden dannelsen i 1960 har fungeret som et åbent
forum for tekstproduktion under tvang, dvs. udfra kollektivt fastlagte formelle og/eller matematiske systemer og
regler. De kendteste OULIPO-produkter er nok Georges
Perecs La Disparition (romanen uden e'er) og Raymond
Queneaus Cent mille millards de poèmes (hvor 10 “strimlede” sonetters hver 14 vers lader sig kombinere frit til
1410 mulige digte, jf. titlens 100.000. mia.), mens “tvangsprincippet” i Roubauds tilfælde først og fremmest har
gestaltet sig i en livslangt arbejde med sonet-formen, fra
debuten E (1967) i en lang række digtsamlinger såvel som
i videnskabelige arbejder, bl.a. andet et standardværk om
høvisk poesi, La fleur inverse. Essai sur l'art formel des troubadours (1987).Vi står overfor en repræsentant for en retning i europæisk avantgarde, der kombinerer den tidlige
russiske formalismes legende interesse for litteraritet og
konstruktive fornemmelse for den litterære tradition med
en håndfast matematisk inspiration.
Roubauds foredrag “Eine Nationale Poesie?” er hentet fra Poésie, etcetera: ménage (1995). - Det sidste (ménage)
betyder husholdning og passer godt til bogen, en slags poetik på en usædvanlig mikstur af foredrag, sokratisk dialog
med indlagte poesidemonstrationer, små satirer og
afhandlinger. Et tilsvarende broget, men paragraf-ordnet
tekstkorpus møder én i Roubauds såkaldt autobiografiske
“fortælling” (1989-), der foreløbig foreligger i 4 bind,
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senest Poésie: (récit) (2000). Husholdet er altomfattende og
kunne gælde Roubauds (og OULIPO’s) aldeles uhøjtidelige litteraturpraksis i sin helhed - en poetik og pædagogik (en politik!), der i Danmark har sat sig igennem i
Ø.K. og blandt forfatterskolens seneste årgange og dermed allerede har været genstand for nogen debat. Per
Aage Brandt har stået for introduktionen af Roubaud i
Danmark: han har oversat digte fra E, i Hvedekorn, nr. 3
(1968), og fra Quelque chose noir (1986), i antologien
Noget/Sort. Ny fransk poesi (1987), og hans foredrag “Den
poetiske funktion” i Den blå port 1997 er stærkt inspireret
af Roubauds tanker, som de fremlægges i netop Poésie,
etcetera: ménage.
“Eine Nationale Poesie?” er oversat efter principperne for hvad Roubaud selv i foredraget kalder den “kunistiske” kamp mod det store på vegne af det mindre.Teksten
taler nu generelt om “globalisering”, hvor Roubaud trak
på det franske idioms rige muligheder (mondialisation, planétarisation, globalisation) for stilistisk variation; tilhængerne og modstanderne af GATT (les gatteux vs. anti-gatteux)
er nu ikke længere senile (gateux), men blot gak; andre
små formalismer har måtte lade livet under transporten,
men ellers er teksten forsøgt overleveret med samme fordringsfuldhed som havde oversætteren skrevet den selv.

Torben Jelsbak er studerende ved Nordisk Filologi, KU, men er
for tiden tilknyttet Université Nancière, Paris.

Eine Nationale Poesie?

Af Jacques Roubaud
Osnabrücken, 27. november 1993
@1
@ 1.1 I min familie gjorde telefonen først sin indtrængen i 1945. Jeg var 12 år. Det var et mærkeligt og mistænkeligt apparat, en slags guddom, uden tvivl fjendtlig. Min far ville ikke svare på dens ringen og endnu mindre selv betjene sig af den.
Det var min mors rolle at besværge den. Men heller ikke for hende lykkedes det at beherske den. I virkeligheden gik der
flere år, vi forlod Carcassonne hvor vi havde levet under hele krigen (jeg erindrer om, at der var en krig mellem 1939 og
1945) og havde slået os ned i Paris, og en dag modtog min mor et opkald fra en gammel veninde derfra, fra dengang. De
talte sammen et stykke tid, udvekslede nyt om familie og børn, og da de skulle til at slutte af, sagde min mor: "Lad der
nu ikke gå lige så lang tid uden at tales ved. Tag mit telefonnummer". "ja; lad mig få det", begyndte veninden. I samme
øjeblik brød de begge ud i latter.
@ 1.2 Jeg har for mit vedkommende ikke gjort de store fremskridt i beherskelsen af dette instrument. Og jeg gik
for et øjeblik i panik, da jeg fik et opkald fra Hamburg angående titlen på mit indlæg her i dag. Med tanke på den ufattelige afstand tilbagelagt af den stemme som på denne utrolige måde ankom til mit øre, svarede jeg kort for hovedet, med
en spørgende tøven i stemmen og øret: "en national poesi?". Og det var sådan den kom til mig titlen, og på en måde på
tysk, hvad jeg finder helt passende, hvorfor jeg fastholder den, udtalt på min måde som halvanalfabet i germanske anliggender: "Eine nationale Poesie?"
@ 1.3 Jeg gik frem på følgende vis. Først spurgte jeg til nationens idé. Dernæst spurgte jeg mig selv, hvad poesien kan have at gøre med nationen. Jeg forblev mere eller mindre spørgende, uden at have mange svar at komme med; hvad
der ikke forhindrede mig i at udtrykke mig uigendriveligt som alle andre.

@2
@ 2.1 Inden for de senere år har Frankrig, i sin ivrighed efter at vise at man ikke bærer nag over for Tyskland
over visse misforståelser i den fælles nære historie, lånt idéen om en politisk bevægelse i fascistisk retning, hvis navn er
Front National og hvis leder (det er nødvendigt med en leder) hedder Le Pen.
@ 2.2 En af Front National's bærende idéer er: "Frankrig for franskmænd!" eller "Lad os forblive alene og hytte
vort eget skind". Der er for mange fremmede i Frankrig, siger de, de invaderer os, ligesom tidligere araberne, besejret af
Charles Martel (et æresmedlem af Front National) i Poitiers i 732. De spiser vort brød, ruinerer vor sikkerhed og vor sociale tryghed. Kort og godt, "De kommer i vore arme, myrder vore sønner og vore koner". Symbolsk, i hvert fald.
@ 2.3 Man må altså gøre sig fri for fremmede.
@ 2.4 Her støder man på et problem. Hvis man sender de fremmede tilbage til deres arnesteder, forudsætter dette
at man er i stand til på klar og indiskutabel facon at udskille dem fra franskmændene som skal forblive hos sig selv. Godt.
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Hvad er en franskmand?
@ 2.5 Med henblik på dette spørgsmål har Front National, gennem sin leder (det er nødvendigt med en leder
der taler i alles navn), foreslået en definition på franskmanden.
@ 2.6 Le Pens definition: Franskmand er han eller hun hvis forældre begge er franskmænd.
@ 2.7 I begejstring over denne definition har jeg komponeret følgende digt, allerede oversat til adskillige sprog,
siger jeg stolt (det hænder mig ikke så ofte), heriblandt tysk.
@ 2.8 Bemærk: digtet skal siges meget hurtigt!
@ 2.9. Digt:

Er Le Pen fransk?
Hvis Le Pen var fransk, efter Le Pens definition, ville dette sige, efter Le Pens definition, at Le Pens mor og Le Pens
far var franske efter Le Pens definition, hvilket ville betyde, efter Le Pens definition, at Le Pens mors mor, ligesom Le Pens
mors far ligesom Le Pens fars mor, for ikke at glemme Le Pens fars far, efter Le Pens definition, var franske, og følgeligt at
Le Pens mors mors mor, ligesom hans mors fars mor ligesom hans fars mors mor ligesom hans fars mors mor efter Le Pens
definition var franske og på samme vis og af samme grund at hans mors mors far, ligesom hans mors fars far ligesom hans
fars mors far og hans fars fars far, var franske, hele tiden efter den samme definition, Le Pens
hvoraf man slutter uden vanskeligheder og uden hjælp fra Le Pen blot ved at følge ræsonnementet
at der enten er et uendeligt antal franskmænd som siden tidernes morgen er født franske efter Le Pens definition,
har levet og er døde franske efter Le Pens definition, eller
at Le Pen ikke er fransk efter Le Pens definition.

Jacques Roubaud, provencaler.
@ 2.10 Jeg har måtte titulere mig som "provencaler", da jeg selv ikke er fransk men mere eller mindre provencalsk, i al fald hvis man går et par generationer tilbage. (Jeg henregner gerne troubadouren Rubaut til mine forfædre,
omend det endnu ikke helt er lykkedes mig at bestemme de manglende led i min genealogi).
@ 2.11 Den anden af de to muligheder i ræsonnementet, nemlig at Le Pen ikke er fransk efter sin egen definition, blev for nylig bekræftet på slående vis. Da jeg var i New York for at holde en oplæsning ved St. Mark's Place's Poetry
Project og havde læst mit digt, var der til slut en som gav mig en kuglepen af mærket Le Pen. Da jeg betragtede den nøjere, så jeg at den var "made in Japan". Quod erat demonstrandum.
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@3
@ 3.1 Det er ordet provencalsk som leder mig hen til et nyt spørgsmål. Den situation jeg vil beskrive genfindes
mange steder på jorden, men jeg har valgt et eksempel som er mindre hedt end visse andre, i det mindste lige nu.
@ 3.2 Det er ikke så længe siden, det var på tidspunktet for Berlinmurens fald hvor ingen endnu var begyndt at
kræve en rekonstruktion (en mindre konkret synlig erstatning med en smule forskudte grænser (jeg udlægger det franske
ord "concret" i retning af det engelske "concrete") er nu under opførelse; det er det man kalder Schengen-aftalerne), at
parlamentet i Moldavien annoncerede sit ønske om løsrivelse fra den døende Sovjet-union og for hele verden proklamerede sin fulde suverænitet og uafhængighed. Hele verden anerkendte det, anerkender det.Vi anerkender det. So far so good.
@ 3.3 Kort tid herefter begav en gagausisk delegation sig til det moldaviske parlament for at anmode om autonomi. Gagausierne er, som I alle ved, de tyrkisktalende kristne som bor i landet; der er omkring 150.000 mod 3 millioner
moldavere. Med den ærværdige teori om proportioner kan man sige at gagausierne er i forhold til moldaverne hvad moldaverne er i forhold til franskmændene.
@ 3.4 Moldavernes svar lod ikke vente på sig: "Niet" (på moldavisk). Og for at sætte handling bag ordene begav
moldaverne sig i personbiler til Gagausien bevæbnet med svære kæppe (de rådede øjensynligt ikke over automatvåben, og
Warren Christopher, det amerikanske Senat, Iran, det nye Rusland og andre eksportlande udi krigsførende våben (helst til
begge parter i samme konflikt) var endnu ikke i stand til at tilbyde at bevæbne dem) og gennempryglede rebellerne
omhyggeligt.

@4
@ 4.1 Jeg vil gå lidt tilbage i tiden, til årene 1939-1945. Min far var i disse år hvad man i Frankrig kalder en "frihedskæmper" (og som besættelsesmagten kaldte en "terrorist"). De idéer jeg kan have om det nationale spørgsmål er uden
tvivl præget af hans belæring, af hans eksempel.
@ 4.2 Jeg er ikke, lad os sige, jeg betragter ikke mig selv som "nationalist". Men jeg lærde dengang af min far
hvad jeg med et i dag lidet værdsat ord ville benævne patriotismen. Og jeg er, i en vis udstrækning, forblevet patriot på
en, ville jeg sige, latent måde: min grundlæggende foragt for racismen, for fremmedhadet, for "lepénismen", min skamfølelse over en vis aktuel opinionstilstand i Frankrig finder sikkert her i al fald delvis sin forklaring.
@ 4.3 Jeg forstår denne distinktion-opposition som en overføring af den Sloterdijk i sin "traktat om den kyniske fornuft" har foreslået mellem den egentlige kynisme og det han kalder "kunisme", dvs. kort sagt mellem den der fungerer ovenfra og ned, og den der omvendt ser nedefra og op.
@ 4.4 Jeg anser patriotismen for nødvendig i en nation når denne undertrykkes af en anden. Og det var med en
blændende tydelighed, for min far og hans venner som for de Gaulle, situationen i Frankrig der stod overfor en fuldstændig besættelse.
@ 4.5 Men jeg anser nationalismen for utålelig når den fungerer i den anden forstand. Og de mellemstore eller
små nationer befinder sig ofte, i forhold til deres egne minoriteter, og uden at tage bestik af det, ak, i disse to åndelige positioner samtidig.
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@5
@ 5.1 Vi bevæger os nu i retning af poesien. Hvad kan nationen have at gøre med poesien?
@ 5.2 I Frankrig var der under hele anden verdenskrig (til hvilken jeg konstant refererer, det er alderen; jeg har
alderen til at være bedstefar, og det har jeg været i 9 uger nu) en poesi som gjorde krav på en forbindelse mellem de to,
en "national forbindelse". Man kaldte den for "Modstandens poesi". En af dens mest berømte repræsentanter kaldte sig
Louis Aragon og en af hans, hemmelige, digtbøger havde titlen: På fransk i teksten. En antologi over denne, ligeledes hemmelige, poesi kaldte sig Poeternes ære. At skrive digte på fransk imod besættelsen var at skrive for Frankrig, og dette var,
ifølge samme idé, agtværdigt.
@ 5.3 En af Aragons gamle venner, surrealisten Benjamin Péret modsatte sig voldsomt denne implicitte sammenstilling, fremførte at poesien intet havde at gøre med nationen og skrev en pamflet, Poeternes uære. Under krigsårene havde
han siddet lunt på det amerikansk kontinent, hvilket ikke kastede lys over tingene.
@ 5.4 Det er min opfattelse i dag at der var noget rigtigt i begge positioner. På den ene side gjorde de såkaldte
modstands-poeter rigtigt i det de gjorde (og blandt deres tekster er visse, jeg tænker på dem af Robert Desnos, sandelig
mere interessante end dem den ulykkelige Péret skrev i de samme år), de optrådte, som den shakespeareske Brutus, som
agtværdige mænd.

@6
@ 6.1 Men det der foregik her, i disse "digte", var ikke først og fremmest, var ikke væsentligst poesi. Hvad der
løb igennem poesien, var det der ikke kunne udtrykkes ellers, det der var forbudt at sige. Det var derfor denne form for
digte fandt så stort et publikum, som den selvfølgelig mistede såsnart freden var genvundet.
@ 6.2 Samme fænomen gentager sig sidenhen andre steder, i mange diktaturer. Den poesi som direkte eller skjult
giver stemme til det der ikke kan siges åbent, er en såkaldt "populær" eller "national" poesi. Men det ville være ret lumpent at fundere poesiens glorie og popularitet på folks ulykke.
@ 6.3 Blandt de ting som ofte ikke kan siges, er selvfølgelig de undertrykte minoriteters nationale længsel.Visse
navne i verdenspoesien repræsenterer denne og kun denne.
@ 6.4 De der prøver at imitere dem på en rent udvendig måde, ved at forsøge at "tale for ofrene", frembringer
kun i bedste fald sympatiske og ubrugelige paroler, i værste fald deciderede ligegyldigheder. Man ser hver dag eksempler
(og ikke kun poetiske) på dette i forbindelse med det der foregår i Bosnien-Herzégovina.
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@7
@ 7.1 Mit første svar ville derfor være det følgende: poesien har ikke et mellemværende med nationen, men med
sproget. Altså findes der ikke Eine nationale Poesie?.
@ 7.2 Jeg kunne fremføre et forsvar for den positive del af mit svar, nemlig at al poesi substantielt er bundet til
et sprog, til sprogene, til sproget, at den er et sprogs, sprogenes, sprogets, hukommelse i alle deres aspekter, formelle og ikkeformelle, samtidige og historiske, individuelle og kollektive. Dette er hverken tiden eller stedet. (se længere fremme på disse
sider).
@ 7.3 Jeg stiller mig altså tilfreds med den mest brutale bekræftelse.
@ 7.4 Dog, jeg holder ikke ved den.

@8
@ 8.1 Hvorfor ikke? fordi det er intetsigende som jeg gør at fordre poesiens autonomi og tildele den denne særlige funktion som den (som jeg tror tror) skulle være alene om udfylde, at være sprogets hukommelse, hvis der ikke længere var poesi og, hvad angår den frembragte poesi på et bestemt sprog, hvis dette sprog ikke længere fandtes.
@ 8.2 Det er her at et spørgsmål, i berøring med det om nationen og uløseligt forbundet med dette, atter melder sig.

@9
@ 9.1 I Frankrig er man for tiden meget optaget af agrikultur og kultur uden "agri" (to emner af moderat interesse. "Når jeg hører tale om kultur, sagde én af mine venner, "tager jeg mine ørepropper frem"). Årsagen er den såkaldte
GATT. Der er gattianerne (partisanerne) og anti-gattianerne (som ofte ikke er mindre gak).
@ 9.2 Anti-gattianerne påkalder sig den kulturelle undtagelse, da de kulturelle produkter, ifølge dem, ikke er som
andre produkter. Gattianerne gør grin af anti-gattianerne og siger at de kulturelle produkter er produkter ligesom alle
andre, at anti-gattianerne er kuldskære og usikre på værdien af deres produkter og derfor vil beskytte dem på kunstig vis.
Der er også semi-gattianerne: semi-gattianerne foreslår en kompromisløsning for det kulturelt specifikke, hvilket vil sige
hvad som helst og det modsatte heraf, som sædvanlig.
@ 9.3 Ved at overføre situationen som jeg beskrev før på GATT-problemet, og hvad man i min skoletid kaldte
for Kulturkampf, kunne man sige at gattianerne er som stor-russerne (som gør en bemærkelsesværdig genkomst i disse
tider (jeg anede ikke rækkevidden af mine ord! man talte endnu ikke om tjetjenere - 1995)), anti-gattianerne er som moldaverne
og poesien befinder sig i gagausiernes lidet misundelsesværdige situation (poesien deler således i Frankrig skæbne med
occitanerne (og derfor er visse af mine occitaniske venner indædte gattianere (de gør sig illusioner, frygter jeg))).
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@ 10
@ 10.1 Anskuer jeg rent faktisk spørgsmålet udfra poesiens (og poeternes) interesser, forekommer det mig, at man
i første omgang må skelne dens situation fra den øvrige litteraturs, dvs. først og fremmest fra den store litterære form i markedets tidsalder, romanen.
@ 10.2 Med globaliseringen af profitsamfundet som man kalder, jeg ved ikke hvorfor, markedsøkonomi og som
intet kan matche, som Margaret Thatchers siger med en betagende formulering ("you cannot beat the market") (denne
smukke formulering hører måske hjemme blandt de thatcherske apokryfika, man hvad den siger, siger den godt), er det
sikkert at romanen sejrer stort over poesien.
@ 10.3 Romanforfatterne har altså øjensynlig stærk interesse i markedets generaliserede og grænseløse udvidelse.
Det er den position der fornylig blev forfægtet af en politiker, romanforfatter siger man mig, ved navn Vargas LLorsa, som
har haft lejlighed til at udtrykke sig vidt og bredt om emnet i den engelske presse (det er der jeg har læst det; jeg læser kun
engelske aviser og hovedsageligt The Times) og sideløbende også i den franske presse, har man rapporteret mig. Artiklen er
uden tvivl blevet oversat andre steder.
@ 10.4 Under henvendelse til franskmændene (dvs. i virkeligheden til landets nuværende og forrige regering, til
dets politiske partier og til en del af dets pressionsgrupper som de store landmænd og de små biograf-folk) læser han lektien, på vegne af friheden, på vegne tillige af Flaubert og Proust som ikke havde behov for beskyttelse for at nå et verdenspublikum. Og op af stolper og ned ad vægge. I kan selv rekonstruere argumentationen.
@ 10.5 Men lad os se lidt nærmere herpå. Markedernes generaliserede åbning, som er en kendsgerning (polemikken om gattismen har her noget komisk over sig da den, på dette område, indlysende er langt overhalet af kendsgerningerne), vil gøre poesiens situation yderligere prekær.
@ 10.6 Poesien støder nemlig mod toldbarrierer af en ganske særlig type (og det er en af grundene til at ligningen frihed = frihandel her forekommer mig vildledende og hyklerisk), barrierer som har enorm økonomisk betydning.
Jeg vil tale om grænsen mellem sprog, om nødvendigheden af at oversætte, som gør prisen på transport fra sprog til sprog
decideret prohibitiv.
@ 10.6 Der er to løsninger på dette problem. Den første er radikal: udslettelsen af poesi på dominerede sprog.
@ 10.7 Den anden løsning er i grunden tæt på den første og kan i sin konsekvens føre hertil og endda længere:
udslettelsen af oversættelsens vanskeligheder gennem en generel uniformisering, tillempelsen af poetiske udtryksmåder til
det dominerende sprog i verden, som er engelsk.
@ 10.8 Selvfølgelig opnår man på denne måde kun en relativ overlevelse for poesien, da poesien altid tenderer
mod at forsvinde også internt i sprogene, internt i nationerne, hvad jeg ikke vil diskutere her.

18

Kulturo nr.11/2000

@ 11
@ 11.1 Men lad os nu se hvad der sker og mere og mere vil ske i romanens tilfælde. De samme kræfter er og vil
her være på fære for at tillempe den universelle roman til en enkelt variant, romanen skrevet på engelsk. Enhver fransk
roman som frembyder hvilke som helst formelle eller lingvistiske forståelsesvanskeligheder, er svært oversættelig, i det fleste tilfælde uoversættelig uden umådelige bestræbelser, og jeg vil hermed sige uoversættelig økonomisk.
@ 11.2 Som følge af to forbundne bevægelser, det litterære markeds universalisering og sideløbende hermed litteraturens hastige tab af "andele" inden for det skrevnes i sig selv aftagende segment, kan man i dag mere end nogensinde
sige at uniformiseringens dæmon sejrer. Herom vidner et stigende antal frembudte romaners perfekte ombyttelighed, til
nød dovent maskeret af nogle variationer. Disse er naturligvis fremfor alt af geografisk eller endnu bedre turistmæssig art.
De ledsager romanens globalisering af en accelererende delokalisering af dens sprog, af dens konstruktioner og form.
@ 11.3 Idealet for markedsromanen af idag er at være grænseløs, dvs. at kunne transmitteres overalt uden at støde
på de hæmmende og bekostelige barrierer som besværlighederne ved oversættelse og genskabelse som står over for sprogenes særegenhed. De eneste imødesete forskelle er i den sammenhæng overfladiske, kosmetiske. Aspirin er den samme
kemiske sammensætning i alle verdens apoteker uanset de skiftende indpakninger der møder kunden. Tiden nærmer sig
for produktet litterær aspirin. Det er i øvrigt uvist om romanen selv, trods prisværdige bestræbelser, om endda ved at konvertere sig til noget andet, rejsefortællingen f.eks., er i stand til at tilpasse sig denne situation.

@ 12
@ 12.1 Det er i øvrigt ikke kun poesien, romanen, litteraturen generelt, som indhentes af denne hastige udvikling.
@ 12.2 Som jeg har fremlagt tingene, dvs. ved at indtage synspunktet som fransk-skrivende poet, underlagt
romanens økonomiske dominans som selv er underlagt andre dominanser som det er meningsløst at opregne, hver især
underlagt dominansen fra deres pendanter på et enkelt sprog, engelsk (og det er ikke med puerile reguleringer at nationalstaterne, alle i øvrigt moldaviske overfor deres egne underlagte sprog, undgår denne revolution), kunne man sige "og
hvad så?".
@ 12.3 Man kunne sige at sprogene selv vil blive udvisket til fordel for engelsk (relativt udviskes, det er klart),
og at alle sproglige kunstarter i fred og ro vil fortsætte med at udfolde sig i et eneste og universelt sprog som er engelsk.
Ikke længere nogen gagausisk poesi (eller så lidt at det ikke betyder noget), ikke længere nogen moldavisk roman, men
poesi trods alt, og en roman trods alt, på engelsk (mange forfattere i verden skriver allerede som om denne tilstand var nær;
og mange læsere gør som dem).
@ 12.4 Men jeg mener at udslettelsen af sprog til fordel for det stærkeste i blandt dem svarer til udslettelsen af
det herskende sprog selv. Det er ikke svært at se (og det er faktisk uundgåeligt med på én gang frihandels-organiseringen
af såkaldt kulturelle produkter og situationen med en ubestridelig dominans uden effektiv udfordring) fadhedens og banaliseringens accelererende fremmarch i den engelske verden selv.
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@ 13
@ 13.1 Hvad så? Jeg genformulerer nu spørgsmålet i min titel: ikke "Eine nationale Poesie?", men en lang række
spørgsmål, alle efter samme model: "en poesi på fransk?", "en poesi på tysk?", "på gagausisk eller mohawk'sk eller occitansk
eller swahili eller tamilsk eller latin, eller en poesi på flere sprog på én gang eller på et fantastisk sprog, eller...?".
@ 13.2 Og jeg påtager mig, i al fald hypotetisk, den følgende "position": at bekæmpe, med de våben man råder
det
som er stærkere, på vegne af det som er mindre stærkt. Forfægte muligheden af poesiens overlevelse mod romaover,
nens dominans, af romanen mod reportagen eller Guide Bleu,.... af fransk poesi mod den engelske poesis dominans (den
eneste anstændige måde at gøre det på er at oversætte og udgive engelsk og amerikansk poesi oversat til fransk som var
der tale om fransk poesi, udformet med samme fordringsfuldhed som havde man skrevet det selv, og at præsentere det
sådan, dvs. uden den "tosprogedes" undskyldning og servilitet) men også af den occitanske, eller korsikanske, eller bretonske, eller elsassiske, eller picardiske eller baskiske poesi mod den franske poesis dominans; et cetera; and so on; und so weiter.
@ 13.3 Jeg kunne også beslutsomt engagere mig i kampen om markedsandele og blive en universel poet. Jeg har
i den ånd skrevet et digt som ret let kan passere alle grænserne. Der er en kort version og en lang version. Den korte version er kort men den lange version er meget lang. Jeg læser derfor kun den korte version. Det er en sonet, men man kan
let udelade denne provinsielle betegnelse i oversættelsen til japansk.
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@ 13.4
Livet: sonet
til Pierre Lusson
000000 0000 01
011010 111 001
101011 101 001
110011 0011 01
000101 0001 01
010101 011 001
010111 001 001
010101 0001 01
01 01 01
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01 01
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001

000 1
0 0 0
0

0

0

0

0
0

01 01
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0
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0

0 0 0 0
0

0

0
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0
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@ 13.5 Jeg kunne endelig lade være at spilde min tid i nyttesløse kampe og simpelthen fortsætte med at være det
jeg var og kun kan blive ved med at være.

@ 14
Jacques Roubaud, matematisk og poetisk komponist.

Oversat af Torben Jelsbak efter “Eine nationale Poesie?” fra Poésie, etcetera: ménage, Èditions Stock, Paris 1995, s. 12-33.
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Overvejelser
om etik, demokrati og litteraturens potentiale

Af Thomas Uhd
Det er stadig med en noget underlig smag i munden, at
man lader ordene politik og litteratur komme over sine
læber i én og samme sætning. Efterdønningerne fra de
meget dogmatisk politiserede 70'ere slår endnu knuder på
tungen. Selv om litteraturvidenskaben i noget af 80'erne
og op gennem 90'erne distancerede sig kraftigt fra den
sociale gulvspands realisme og de marxistiske doktriner,
man så udfoldet i de akademiske kredse, ved på den ene
side at dyrke en stadig mere hermetisk og postmoderne
legende litteratur og på den anden side, ved at kaste sig
mere eller mindre hæmningsløst i favnen på både den
franske og amerikanske dekonstruktive bevægelse, så breder der sig alligevel uafladeligt en lugt af betontung terminologi omkring én just i det øjeblik, man poder det
politiske felt med det litterære. 15 års - eller mere - bodsgang har åbenbart ikke kunnet fjerne sporene fra denne
deroute udi sociologi og økonomi. Eller måske har bodsgangen netop blot medført en nypuritan allergi over for
alt ekstra-litterært?
Kan man så overhovedet tale om politik i dag? Og
hvordan i så fald gøre det? Hvordan unddrager man sig de
uheldige associationer? Man kunne selvfølgelig også spørge, om man overhovedet skal tale om det politiske i litteraturen (eller om litteraturen i det politiske), om man
overhovedet skal blande de to områder med hinanden.
Her tror jeg, at man i lang tid har gjort sig selv en bjørnetjeneste ved at tie (eller lade som om man tier) om det
politiske aspekt i litteraturen - af den simple grund, at jeg
vanskeligt ser hvorledes, man kan sætte sig ud over det
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politiske. Er man ikke uafvigeligt altid i det politiske? Det
kan godt være, at der ikke er nogen sammenhæng (à la
overbygning=falsk bevidsthed=anti-revolutionær kunst)
mellem det æstetiske og det politiske, men hænger sammen gør de uundværligt. Om litteraturen og videnskaben
vil det eller ej, så er begge indskrevet i det politiske (og i
alt mulig andet for den sags skyld). En isoleret l'art pour
l'art og en distinkt, autonom nærlæsende kritik er idealiteter af andre verdener, og siden mennesket nu engang er
bundet til ‘en hørelse af sten’, som Højholt bemærker et
sted, så burde det vel være fra dét perspektiv, at forståelsen
af litteraturen tager sit udgangspunkt (eller i det mindste
også med det perspektiv indføjet i forståelsen). Men hvordan?
Hvis både den litterære og den kritiske praksis er
bundet til den kontekst, hvori de udøver deres hverv,
kunne et sted at starte være at definere vores (og her tillader jeg mig den (logocentriske) generalisering at lade
'vores' og 'vi' vise hen til (vest-) europæreen) generelle
politiske felt, som det tager sig ud i dag. Først og fremmest
kan det konstanteres, at vi er demokrater og bor i et
demokrati. Man kan selvfølgelig diskutere hvor meget og
hvor lidt demokrati, der reelt er, og man kan diskutere
forskellige versioner af demokrati (liberalt, socialt, radikalt, etc.) og tilslutte sig - eller lade være - disse overbevisninger, men at vi grundlæggende set lever i et demokrati eller har en version af dette i sigte, forkommer ubetvivleligt. Hvad består så den grundlæggende demokratiscene af, som disse variationer over demokratiet kan

udfoldes på? Det må være noget med ytringsfrihed, valgret og valgfrihed, tolerance og beskyttelse af minoriteter,
noget med åbenhed, gehør for forskellige måder at anskue
verden på og noget med vilje til at forstå det man ikke
forstår - det fremmede og anderledes. Der er ganske givet
flere vigtige elementer, men jeg tror, at de centrale er
nævnt. Med andre ord bebor vi ikke noget totalitært
politisk system.
Selv om den måske ikke var tænkt i totalitære termer,
således som vi karakteriserer den i dag, var Platons ideale
stat en totalitær stat og kan til nogen grad siges at udstikke de arketypiske linier for totalitær politik. Dette aspekt
ved hans filosofi sat i forhold til æstetikken kunne måske
være mere interessant at undersøge end hans mimesis og
sprogopfattelse (den evige Kratylos og repræsentation af
3. grad-diskussion) - i hvert fald hvis ens ærinde er af
politisk art, og netop Platon indså jo klart, at det ene og
det andet ikke kan adskilles. Politik, moral, filosofi, psykologi og æstetik er for Platon alle størrelser, som intrigant
er sammenspundet. Så lad os på det punkt følge hans gode
eksempel og forsøge at holde disse forskellige, men
sammenfiltrede, elementer for eet og samme øje.
Man kunne begynde med at kikke på Platons egen
æstetik og måske derud af destillere - i negativ - en
demokratisk æstetik. Platons æstetik, sådan som den bliver
formuleret i Staten, skulle underbygge den af filosofferne
styrede stat. Den skulle medvirke til, at borgerne ikke
faldt uden for normen og idealet. Med andre ord har hans
æstetik et klart opdragende sigte; børn og andre svage
sjæle (heriblandt især kvinderne!) må ikke fristes til at
indtage andre syn end filosoffernes. Grunden hertil skyldes den menneskeopfattelse, den psykologi og i sidste
ende den moral om det ideale menneske, han lægger for
dagen. Som Platon i Symposion forkaster rapsoden - fordi
han i fortælleakten taler med andres ord og ikke kun sine
egne, fordi han således ikke er herre over sig selv, og fordi
han derfor mister besindelsen og går i eks-tase (ud af sig
selv) - fordømmer Platon også den digtning, som bringer
borgeren ud af fatning. Den ideale borger er i balance,
harmoni og afstemthed - både i forhold til sig selv og i

forhold til det omgivende samfund. Og den ideale digtnings mål er at fastholde disse aprioriske forhold. Den
digtning, som ikke gør det, er et simulakrum, et falsk billede.
Man må beundre Platon hans klarsyn. Han så nemlig
præcis den immanente fare litteraturen udgør for totalitære opfattelser. Men samtidig må man også spørge om
hans æstetik overhovedet lader sig udføre: er digtekunst
ikke netop at tale med andres ord - med alle de konsekvenser dét indebærer? Hans dialoger viser eksemplarisk alle de problemer, han har med at smide andres
mening på porten, og alle de problemer han har med at
opbygge et absolut kohærent tankesystem. Hans skrifter
flagrer rent faktisk i alle retninger, de modsiger mere eller
mindre hinanden og mangler i tydelig grad den postulerede store urørlige referent at forhold sig til.
Læst mod hårene gestalter hans skrifter alt det, de
ikke vil, og alt det som kunsten almindeligvis gør: at få
læserne til at gå i forbindelse med alt det, som de ikke selv
er og dermed lade dem gå i ekstase og blive for-rykte (at
rykke dem væk fra hvor de er, og hvad de er). Er litteratur ikke snarere selvafbekræftigelse end selvbekræftigelse?
Er den ikke en udfoldelse af det, man endnu ikke kender,
og som man måske aldrig når: det anderledes og fremmede? I så fald kan litteraturens væsen siges at være den
praksis, som lader det uafsluttede og uafgørlige være - en
elaborering over de uoverensstemmelser, den måske gerne
vil syntetisere, men ikke kan.
Jeg tror, at litteraturen- sat på spidsen og med fare for
dogmatiske generaliseringer - er demokratisk i sin grund,
at den i sin undersøgelse af tingene rundt omkring sig
med nødvendighed tager dem ind i sig og lader dem
udfolde sig i sig uden at kunne fastholde dem. Med andre
ord tror jeg, at litteraturen i en vis forstand leder hen til
den politiske kontekst, som omgiver os. Ikke at forstå i en
hegelsk, teleologisk forstand, men i den forstand at litteraturen synes at opfylde alle de ovenstående grundkrav, vi
stiller til demokratiet: en fortløbende undersøgelse af alle
livets aspekter, en inklusion af det fremmede, minoriteten,
og dermed en åbenhed over for andres stemmer og posi-
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tioner. Kort sagt en tolerance, en etik, som det totalitære
og moralske kun med hiv og sving formår at dæmpe.
Men glemmes skal det ikke, at af og til lykkes det
totalitæres forehavende faktisk.Af og til bliver Platons stat
bogstavlig talt ført ud i livet med vold og magt. Af og til
optræder der despoter, som ikke afprøver tankens flugt i
porøse dialoger, men derimod i armerede monologer. Af
og til tvinges litteraturens mest intime kerne til stilhed af
censur og ideologisk pres. Den er den tilstand Milan
Kundera taler om i L'art du roman: “Den totalitære
Sandhed eksluderer relativiteten, tvivlen, spørgsmålet og
kan aldrig forenes med det jeg kalder romanens ånd.” Om
romanen er mere demokratisk end andre former for
litteratur står til diskussion, men tvivles kan der ikke om
det totalitæres formåen.
Litteraturen er med andre ord ikke autonom, men
fungerer i niveau med verden. Derfor vil Platon sætte
grænser for den og derfor vil despoten slå den over
munden. Litteraturen er farlig for ethvert forsøg på endeligt at ville bestemme verden og dens sproglige udfoldelse
- den siger nemlig alt det, den ikke må, også selvom den
måske ikke vil. Litteraturen er som små børn: den kan
hverken finde ud af at lyve eller holde sin mund, den
spørger for meget og stiller sig ikke tilfreds med nemme
svar.
Måske burde litteraturvidenskabens politiske sigte i
ovenstående perspektiv fremover være at undersøge litteraturens demokratiske rækkevide; dens måder at være
og ikke være demokratisk på, dens forskellige måder at
gestalte forhåbningen om det demokratiske på og dens
mangfoldige måder at etablere et demokratisk rum på? En
kolossal opgave - for det er jo ikke kun en opgave for kritikere af totalitet at undersøge manglen på demokrati.
Også inden for rammerne af det, vi almindeligvis kalder
demokrati, findes masser af - mere eller mindre synlig diskursiv censur. Der er masser af tavse stemmer og uhørte råb, som fortjener at blive hørt, som bør blive hørt. Det
er dem, vi hører i litteraturen, og det er dem litteraturvidenskaben (blandt andet) er til for at vise frem: hvordan
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håndteres disse stemmer, hvordan er de sat sammen, hvordan fungerer de og hvad siger de.
I denne forbindelse kunne man med udbytte vende
blikket mod Virginia Woolfs forbilledelige både kritiske
og skønlitterære praksis - for hun, om nogen, formår at
lade sine personer og deres partikulære positioner stå
uimodtalte hen og lader dermed et komplekst flerstemmigt virvar komme til syne. Hele hendes virke kan ses
som en stræbelse mod at opnå en engageret neutral
mellemstilling, mod at kunne placere sig medlevende
midt i det hele og samtidig gengive det uden at dømme,
mod at nå det som hun selv kalder “en behersket fraværende tilstedeværelse.” På en gang i og udenfor.
Upersonlig indlevelse. Kunsten må for hende hverken
være maskulin moralsk og belærende, eller feminin følelsesladet og opponerende, men skal derimod være androgyn, fri og rolig i forhold til sit stof - som hun formulerer det i A Room of One's own: “for det [den androgyne
praksis] er den eneste form for skrift, hvorom man kan
sige, at den bærer det bestandige livs hemmelighed i sig”
og hun fortsætter “hele sindet må ligge åbent, hvis vi skal
gøre os forhåbninger om at nå fornemmelsen af at forfatteren kommunikerer sin erfaring med fuldendt fylde. Der
skal være frihed og der skal være ro.”
Meget sigende betegner hun et sted prosaen som
democratic - demokratisk fordi den fleksibelt manøvrerer
rundt overalt og elastisk kan holde det hele inden for sine
rammer. Men demokratisk er litteraturen kun, hvis forfatteren formår at træde tilbage fra alle disse ting, distancere
sig fra dem og fremvise dem med en lige gyldig attitude.
Og præcis dét må være det fuldendte demokrati; at kunne
holde sig det hele for øje. Og dømme om alt det dér, tja,
det må vel være politikkerne, som skal gøre det - den slags
dur digtere vist ikke til...
Hvad de derimod kan gøre er at forfine vores perception af omverdenen og lade os se den i hele dens urenhed og sammenblandethed. Heri ligger litteraturens
demokratiske potentiale.
Thomas Uhd er studerende ved Litteraturvidenskab, KU.

MELLEM RUSTNE
RADIATORER OG TOMME TEGN
Om politikkens understrøm i litteraturen,
som den (ud)arter sig på dansk grund
ved indgangen til det nye årti

Af Thomas Hvid Kromann
-At en eksplicit politisk dimension eller diskurs atter skulle invadere skønlitteraturens rum, som det, temmelig
reduktivt udtrykt, kan siges at være hændt i de
forkætrede danske 1970’ere (med arbejderlitteraturen,
knækprosaen og bekendelsesteksterne: Alt er politik) er
næppe ønskværdigt, endsige nødvendigt. Fortidens
synderegister er som bekendt stort, og står som skamstøtter på landets biblioteker. At det litterære værk (eller en
form, der nedbryder værkkategorien) ikke opererer real politisk og bringer et bud på en borgerlig eller socialistisk
udviklingslitteratur, er jo langt fra det samme som dermed
at kunne fastslå, at værket er adskilt fra virkeligheden. Det er
jo trods alt et minimum af litteratur, der som konkretismen i 1960’erne, med litteraten Tania Ørums ord ”i
stedet for et dybsindigt eller dybfølt indhold satser (…) på
at nedskrive teksterne til det minimumsniveau, hvor de
elementære indhold i skrive- og læreprocessen træder
frem, som ofte overdøves af indholdssidens traditionelle
primat” (fra Ørums efterskrift til Hans-Jørgen Nielsens
samlede digte Nielsen sort på hvidt, 2000). Litteraturen
handler som regel om ’noget’: Der eksisterer et semantisk
niveau, for temmelig sjældent er der tale om konkretistisk
bogstavsdans, grafiske rytmer på papir! Sproget er ikke
adskilt fra socialiteten – sproget er noget socialt,
samfundet eksisterer også sprogligt, en udveksling er
uundgåelig. Kun som konkret handlingsplan lader værket
næsten altid noget tilbage at ønske, hvilket ikke er noget
problem, for omvendt ville den snuble ind på debatbogens, læserbrevets eller kronikkens domæne for endelig
kunstnerisk at implodere i en politisk handlingsplan.

Hvorfor denne trang til opbyggelighed? Enhver forfatter
står det som en demokratisk selvfølgelighed frit for at
agitere for en sag, men det er som borger, at han/hun går
på gaden, ikke som forfatter, med en borgers rettigheder
og forpligtelser. Når sammenhængen mellem politik og
litteratur bringes på banen, deles vandene. Hurtigt viser
det sig, at kampen står mellem litteratur af henholdsvis
realistisk og avantgardistisk tilsnit.
Halvfemserne på dansk grund
I 1990’erne var en let genkendelig virkelighed (læs: et
samtidigt Danmarksbillede) ifølge kritikken en mangelvare på dansk grund. Dette gælder i det mindste for den
minimalistiske kortprosa, der fik særlig medie-bevågenhed i 1990’erne og derfor på forskellig vis kom til at
tegne billedet. Man kunne nævne Christina Hesselholdt,
Kirsten Hammann, Helle Helle og Merethe Pryds Helle,
m.fl. som eksempler på dette. Er andre optikker end
realismens uvirkelige? Er ’realisme’ blot en nutidig version
af Realismen eller findes der forskellige realismer?
Nuvel, virkelighedsfjernt eller ej: Efter adskillige
timers skrivning i Elfenbenstårnet kræver kroppen sit,
maven er utilfreds, skuldrene ømme. Turen går til supermarkedet eller døgnkiosken. Digterne er derude.
Omvandrende cpr.-numre som alle os andre, statistik
udtrykt i kød og blod. Men spørgsmålet er snarere om
sandheden er dér?
Når digterne fra tid til anden ønskes sendt til Ishøj, er
det næppe et besøg på kunstmuseet Arken, der efterlyses,
men et møde med ’Virkeligheden’. ’Virkeligheden’ lader
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sig åbenbart nedskrive i en fin mimetisk form og smager
af asfalt, barnegråd og tørre tæsk (en sammenhæng anes),
arbejdsløse indvandrere, tilfældig vold og punkterede cykler. Et studie af og i livets lidet trøsterige misvækst.
Sandhed er derude, synes devisen at være. På Vestegnen,
bl.a. Indignationen udtrykt i en litterær form. Politik.
Forfattere som de ovennævnte (med flere) kanoniseres i den nyskrevne udgave af Danske Digtere i det 20.
Århundrede med Anne-Marie Mai som redaktør. I dagbladet Information kritiserede kulturskribenten (og gamle,
bestsellende bekendelseslyriker) Kristen Bjørnkær ved
udgivelsen bogens valg af forfattere.Valg betyder selvsagt
fravalg af andre. Dette var dog ikke kun sagen her. For
spørgsmålet lød: Hvor er Sonnergaard? Hvor er et genkendeligt verdensbillede? Engagementet, realismen,
politikken?
Jan Sonnergaard er med sine to novellesamlinger
Radiator (1997) og Sidste søndag i oktober (2000) blevet
båret frem af pressen som pessimistisk, men konkret, samfundsrevser, der ikke kun blev betragtet som en tiltrængt
erstatning for de kunstlede pixibøger, der var kommet fra
Forfatterskolen, men tilmed som en knusende næve gennem disse bøgers latterlige spindelvævstynde lyricismer.
Målet helliger midlet, og gumpetunge kameler skal
sluges, når en hellig ko eller tre får kniven. Sonnergaards
(politiske) kritik er i undertegnedes øjne ikke subtil, langt
snarere er den en voldsom brovten, bestående af
aggressionsudbrud og ynkelig klynken, der savner en
(selv)ironi, som kunne punktere den overlegne, selvretfærdige og sarkastiske tone, der bærer de sonnergaardske
noveller.
Når Sonnergaard i novellen ”NETTO og fakta” indkredser low life i Københavns triste Nordvestkvarter eller
i novellen ”Immatrikuleret 1.9.1982, spøgelse” spidder
universitetet (læs: Institut for Litteraturvidenskab, KU)
med en harme, der kun kan tilhøre den frafaldne
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discipels, beskriver han reelt eksisterende begivenheder og
omstændigheder. Men æres den, der æres bør: For
Sonnergaard har absolut sine kvaliteter, idet han rent
faktisk sætter ord på områder, der i 1990’erne ikke rigtig
er blevet beskrevet. Discountbutikkerne Netto og Fakta
kan med fordel aflæses metaforisk. Underholdende er han
også, det synes i hvert fald denne læser, men som reel
politisk kritik, hvilket er kriteriet her, forfejler litteraturen
sit mål. Hvem kan i ramme alvor tage en sætning som
denne, der sammenfatter universitetslivet, seriøst: ”ingen
fortæller en noget, og man oplever på intet tidspunkt
noget, der blot minder om intelligens og liv”. Det skulle da
lige være Kristen Bjørnkær, der i en diskussion i
Information med Anne-Marie Mai, simpelthen afskriver
hele litteraturvidenskaben og dermed en tænken på
metaniveau. Hvilket ikke engang er dogmatisk, det er bare
dumt. Sonnergaard, derimod, reflekterer dømmende og
dogmatisk og diskvalificerer dermed sit eget, i dagspressen
proklamerede politiske projekt, gennem overdrivelsen
(der som litterært trick i parodiens og komediens klæder
har bragt meget godt med sig), samtidig med, at han diskvalificerer den skønlitteratur, som han jo rent faktisk
skriver, gennem sit projekt, der mindre er en søgen, end
den er en udbasunering af synspunkter fra kronikkens,
læserbrevets og debatbogens territorie. Disse rester sidder
i skønlitteraturen som en bændelorm af meninger og idiosynkrasier. Agitprop og samtidig umoralsk på paradoksal
moralsk vis. I skrivende stund er han blevet tildelt en LOpris for sit opbyggelige kunstneriske arbejde (hvilket ikke
er nogen dårlig vittighed).
Så er en yngre realist som Pablo Henrik Llambias’
flerstemmige, flertydige ’projekt’ (hvis der er tale om et
sådant, jeg er ikke sikker), langt mere prisværdigt.
I romanen Rådhus (1997) undersøger han i en
sprængt form af refleksion, personlige-private notater og
egentlige handlingssekvenser det offentlige rum omkring

rådhuse (!) og den ofte vilkårlige styring af symbolikken
bag. I sin seneste roman A.P.O.L.L.O.N. (2000) udfordres
realismen gennem en mærkværdig blanding af græsk
mytologi og science fiction, der dobbelteksponeret fremviser samtiden, som den er en allegori over. Ikke mindre
’virkelig’, men uden helt at sværge til realistiske konventioner (gør Virkeligheden det?, kunne man fristes til at
spørge). Først og fremmest er der ingen færdige
løsninger, ingen oplagte helte og forbrydere klædt i sort
eller hvidt, men en nysgerrighed, en undren, en virtuos
dilletantisme, der driver værket frem. På sin vis politisk i
betydningen ’statssager’, hvis man skal ud i en umage
abstraktion, men der er ikke tale om en politisk færdigret,
en afgjort sag.
Er magtsprog modsprog (og vice versa)?
Hvordan står det omvendt til med den politiske overeller understrøm i de ”avantgardistiske” strømninger (vi
lader definitions-krigen hvile bare et øjeblik). Den avantgardistiske litteratur vil, i det mindste historisk set, selv
hævde, at den rent faktisk er politisk. Den politiske
dimension ligger i at tale magten imod ved ikke at tale
dens sprog.Ved at fungere som modsprog. Modsat viljen
til forenkling og totalisering, som skulle ligge implicit i
hovedstrømmen, har det avantgardistiske sprog været
præget af sprogbevidsthed, ordspil(d?), metonymier,
betydningsforskydninger, ironi og radikale vendinger.
Litteraritet med andre ord (hvilket passer som fod i hose
med dekonstruktionen og beslægtede retninger, men det
er en anden, den samme, historie). Avantgardens sprogkritiske projekt er indirekte, men i effektiv forstand
politisk, selvom den på sin vis er negationen af den
politiske realisme. Dette er påstanden.
Men kan avantgarden ikke siges at have sejret sig
ihjel, når den ikke kun har dannet skole, men ligefrem
konkret har manifesteret sig som en SU-berettiget sådan

(den ligger i Strandgade, København K, kan vi oplyse herfra til eventuelle interesserede). Eller hvad med digterkollektivet Øverste Kirurgiske, der inden for kort tid imponerende nok har præsteret at stable et regelmæssigt
udkommende tidsskrift såvel som et forlag på benene? De
har som mediefænomen og selvbestaltet avantgarde erobret mangt en spalte og mangt et kulturredaktørhjerte de
sidste tre år, om end originaliteten, hvis man er grov, kan
reduceres til genbrug af visse tresserstrategier og –fjollerier, en uhøjtidelig metatekstuel pludren, hvilket enhver
kan overbevise sig om ved at (gen)læse 1960’ernes
Højholtsamlinger som Min hånd 66 (1966), Show (1966)
og Turbo (1968) samt andre af samtidens genrenedbrydende eksperimenter. Men ret skal være ret: Øverste
Kirurgiske har med deres virksomhed åbnet det snævre,
danske litterære felt i 1990’erne, så også mere skæve og
skøre toner kan klinge, om end man endnu afventer et for
alvor overbevisende (anti)værk fra deres side, der kan rive
sig løs fra avantgardetraditionens tunge byrde, fremfor de
lejlighedsvise og rutinemæssige overskridelser.At Ø.K. fik
Det Danske Akademis debutantpris i 2000 er symptomatisk for institutionens omklamring af udbryderne – og
vice versa! Det samme gælder den tidligere
forfatterskoleelev Ursula Andkjær Olsen og hendes meget
roste digtsamling Lulus sange og taler (2000), der koket og
dygtigt, men også dydigt, lægger sig op af en fragmenteret, filosofisk og tja, avantgardistisk, position, hvilket med
det samme eksponeres i tv-programmet Bestseller og
bringer hende på forsiden af Information. Skriftens modhager uden videre kamp indoptaget af kulturlivets dobbelt-hager.
Nu udmærker en avantgarde sig ikke nødvendigvis
ved dens evne til at forblive upubliceret, fortrængt, gemt
væk, holdt nede og ude og forbigået ved enhver lejlighed.
Denne skæbne tilhører som regel også de dårlige digtere.
Men det helt tydelige genbrug af strategier fra 1960’erne
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har udeladt den politiske dimension i 1990’eraftapningen. Hvorfor?
Måske har det realpolitiske landskabs forandringer og
forskydninger tilvejebragt en ny situation? Og man må i
forlængelse af dette spørge sig selv, om det ovennævnte
”magtsprog”, som det avantgardistiske ”modsprog” prøver
at vige udenom, rent faktisk kan betegnes som lineært,
hvilket er påstanden, og om det ikke-lineære modsprog
på sin side yder en form for modsprog?
”Magtsprog, hævdes det, er lineært, monologisk, logocentrisk; derfor er det også, i alle sine former, præsumptivt
radikale såvel som præsumptivt konservative – i bund og
grund reaktionært. Logikken, hævdes det, ligger til grund
for de rationalistiske systemer, som styrer vores liv. Den
ulogiske, ”ulæselige”, meningsundergravende tekst bliver
opfattet som et utopisk fristed skrevet i et alternativt
sprog, et sprog, som nægter at lade sig styre af logikkens
imperativ. Mere eller mindre abstrakte og/eller begrebskritiske digte og postmoderne og/eller senmodernistiske
romaner bør opfattes som politiske i den forstand, at de på
finurlige og mindre finurlige måder forstyrrer det lineære
magtsprogs undertrykkende potentiale. For at sige det
uhyre enkelt: Jo mere fragmenteret og uregerlig en tekst
er, jo mere kritisk og politisk er den”, skriver John Erik
Riley, forfatter og redaktør af Vinduet i Norge. I artiklen
”Dunkel men klart” (her fra Den blå Port, nr. 52/2000)
ridser Riley den avantgardistiske selvforståelse op, en selvforståelse, der punkteres af den vist almenkendte
konstatering af, at massekulturen indoptager de avantgardistiske strategier. Massekulturen bliver dermed selv
flertydig, formmæssigt og sprogligt radikal, selvundergravende, metonymisk samt indeholder en ironi, der ikke
indeholder nogen retning. Avantgarden indhentes af det
samlede felt og må igen og igen prøve at løsrive sig, men
forgæves: Overskridelsesæstetikken slipper ikke det felt,
hvis grænser den gentagent overskrider, fordi overskri-
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delsen er betinget af feltets grænser. Modsproget er ligefrem blevet hovedsproget, påstår Riley, idet ikke kun massekulturen i stigende tempi, men også (dele af) politikken
indoptager inficeres/inspireres af modsproget. Riley presser (dum?)dristigt sin tese til det yderste ved at bringe
Serbiens tidligere præsident Slobodan Milosevic på
banen. Milosevic er, i Rileys læsning, en opportunistisk
strateg, der repræsenterer en ”mangel på ideologisk
centrum”. Milosevic er ”et tomt tegn”, ideologisk som
personligt, idet han ikke har nedfældet sin Mein Kampf,
men derimod er ”forblevet dunkel og tvetydig ved aldrig
utvetydigt at støtte én ideologi, ved aldrig at lade sine
meninger eller personlighedstræk komme til syne gennem de politiske taler, tv-optræden, forsvarsskrifter og
lign.” Dermed bliver Milosevic sværere at gennemskue,
ikke mindst for Vesten, der kun kan handle forsinket, fordi
Vesten ikke kan forudse Milosevics næste træk. At
Milosevic så i mellemtiden og mens disse linjer skrives, er
blevet styrtet, siger måske mere om styrets stabilitet end
om dets karakter?
Men hvad med litteraturen? Riley ser en udvej af
miseren ved at bygge det nye på det gamle, altså at befinde
sig et sted mellem (ny)realisme og avantgardisme:
”Hvor der findes en modstand, et modsprog, i dagens
litteratur, ligger den ikke i de radikale formeksperimenter
(…) eller i den gode fortælling (…) men et andet sted, i
mødet mellem disse, i det vi i mangel på bedre kan kalde
en holdning. Ikke et budskab, men en holdning. En holdning til verden og til sproget. En holdning baseret på en
ironi, der ikke undergraver så meget som den skaber
mening. En holdning, som er eksperimentel, men henvendende: dunkel, men klar. En åben, men tydelig holdning. En fortællerholdning. En forfatterholdning.”
Man kunne med fordel overføre disse tanker til den
danske litteraturdebat. De avantgardistiske strategier ’bør’
anvendes konstruktivt, men ikke-opbyggeligt, så man

hverken ender i en politisk, pædagogisk litteratur eller i et
avantgardistisk form(løsheds)diktatur, men frasiger sig
begge retningers dogmer. Litteratur af traditionelt avantgardistisk (1920’er, 1960’er) tilsnit vil i en vis forstand
stadig agere modsprog (ironien og stilbevidstheden overtages uden videre i reklamernes billboardtale, der dog selvsagt aldrig når en digter som Simon Grotrians barokke,
bibelske surrealisme, hvad angår kompleksitet og billedmageri), dets politiske projekt er dog tvivlsomt. Sabotage
af hverdagssproget er terrorisme på bogsiden, ikke i gadelivet.
Den æstetiske refleksion kan noget andet end bringe
løsninger, nemlig sætte undren i form, gennem sit komplicerede mellemværende med livet og med litteraturen.
Læserforventninger kan til stadighed og med fordel
undermineres, ikke nødvendigvis i en dramatisk overskridelse, men måske snarere i en dramatisk pressen
grænserne indefra, eventuelt gennem genbrug af gamle
former, måske gennem skaben af nye monstrøsiteter, ikke
så forhippet på at provokere, endsige destruere
traditionen, men snarere på at bryde den redundante
dans. Llambias kunne måske nævnes som et eksempel på
den forfattertype som Riley efterlyser. Llambias underminerer realismens genrekonventioner uden at drukne i
narcissistiske sproglige selvspejlinger. Bøgerne interesserer
sig for samfunds-, køns- og ja, menneskelivets mekanismer uden at markedsføre et budskab i streng episk forklædning. Jeg har på stående fod svært ved at indkredse en
sådan fremtidig litteratur, hvorfor spørgsmålet selvfølgelig
vil være, hvorvidt der er en fremtid for en sådan? Selv
Llambias synes dog ikke at have udnyttet denne litteraturens ’tredje vej’ optimalt. Måske skal traditionen radikalt
anskues gennem en ny optik (f.eks. Henrik Bjelkes viltre
romaner – han har været glemt i lang tid, hvem ved, om
fem år står han måske vitterligt som en dansk mini-Joyce,
med Saturn (1974) som hovedværk?). Men med hele

verdenslitteraturhistorien som et mægtigt Hölderlintårn
drivende i kraniekuplens bristefærdige kalk er det mig en
gåde, hvorfor og hvordan der på dansk grund skrives så
småt, så banalt, så uberørt af alt. Bogreolernes suveræne
mumlen lyder jo uafbrudt! Potentielle Sonnergaard’er
bedes sublimere i kronikform og/eller i partipolitisk tjeneste, før de sætter pennen til papiret. Borgeren bør til
gengæld gå på gaden, hvis der er brug for det. Lidt klingklang, rim og suveræn uforståelighed gør ingen forskel
dér, hvor den er tilsigtet – ude i det faktiske samfundsliv.
At disse stilistiske spidsfindigheder i andre sammenhænge
kan være til stor glæde for nogle, gør jo ikke noget, tværtimod! Men hvorfor denne trang til opbyggelighed?
Heldigvis plejer litteraturen traditionen tro (!) at give
fingeren til de for opbyggelige stemmer (som også denne
artikel kan beskyldes at være udtryk for), fordi enhver forandring skal vokse ud indefra fremfor fra krav udefra – for
hvilken ufarlig og blodfattig litteratur har man ikke, hvis
den underlægger sig andres bestemmelse af inspirationens
ophav og retning; den søgen, der i sin sensible og
uforfærdede vilje til at skabe dét, der måske er
litteraturens og skriftens største force: det aldrig før sete,
som genkendes af et par øjne, der er åbne i mere end én
forstand?

Thomas Hvid Kromann er studerende ved Moderne Kultur og
Kulturformidling. Har udgivet digtsamlingen Vexelstrøm
(1998), novellesamlingen Tilstandsrapporter (2000) samt bidraget til forskellige antologier, herunder Kortprosa 1999 (1999) og
Hvordan Mand (2000). Har s.m. Stefan Kjerkegaard redigeret
dennes bog om og med den danske digter Simon Grotrian:
”Digte er bjergede halse” (dec. 2000)
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- et eksempel

Digtets politik

DU LIEGST im grossen Gelausche,
umbuscht, umflockt.

Durch sein Gedicht stiftet
der Dichter Gedächtnis.
Gadamer

Geh du zur Spree, geh zur Havel,
geh zur den Fleischerhaken,
zu den roten Äppelstaken,
Aus Schweden Es kommt der Tisch mit den Gaben,
er biegt um ein Eden Der Mann ward zum Sieb, die Frau
musste schwimmen, die Sau,
für sich, für keinen, für jeden Der Landwehrkanal wird nicht rauschen.
Nichts
stockt.
Paul Celan

Af Peter Madsen
Hvad betyder dette digt?
Selve spørgsmålet er flertydigt. At betyde nogen
noget vil sige at “tilkendegive en [...] sit ønske om, at han
skal forholde sig paa en vis maade [...]; lade forstaa”
(Ordbog over det danske Sprog). I denne forstand er ‘betydning’ noget aktivt, noget indgribende, en sproglig handling i forhold til andre. Sådan anvender vi ganske vist
sjœldent ordet, men denne brug af det er vœrd at huske
på.Almindeligvis taler vi ikke om at betyde nogen noget,
men om at noget slet og ret betyder dette eller hint, dvs.
at det “tjener som [...] udtryk for et tankeindhold; [...]
betegner; angiver; symboliserer”, for nu igen at citere fra
ordbogen. I forbindelse med litteratur tager vi dette i to
betydninger, som det er vœrd at holde ude fra hinanden.
På den ene side:‘hvad har forfatteren villet sige’ eller ‘hvad
sagde forfatteren’, på den anden side: ‘hvad siger teksten
mig eller os’. Disse spørgsmål har som bekendt givet
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anledning til mange diskussioner, der ofte har vœret prœget af forstillinger om at teksten ‘løsriver sig’ fra forfatteren, danner ‘sit eget’ mønster osv, og derfor må ‘lœses på
sine egen prœmisser’,‘uafhœngigt af tilblivelsen’.Tekstens
‘Geltung’, gyldighed for os, må - som det hedder - ikke
forveksles med dens ‘Genesis’, dens tilblivelse.
Uanset hvordan man opfatter disse forhold, er det
nyttigt at gøre sig klart, hvad det er man taler om.
Spørgsmålet om en teksts betydning for en selv er ikke
identisk med spørgsmålet om dens betydning i dens tilblivelsessammenhœng - for forfatteren eller for
davœrende lœsere. Begge spørgsmål er relevante, men forvirringen breder sig, når de blandes sammen. Og det gør
de gerne, når der bliver tale om at analysere teksten ‘i sig
selv’, som ‘autonomt vœrk’, og hvad der ellers cirkulerer
af formuleringer.

Digtet ovenfor er velegnet til eksemplificering af
nogle sider af disse problemstillinger. Det er skrevet af
Paul Celan (i 1967) og er trykt uden titel i digtsamlingen
Schneepart fra 1971. Peter Szondi, som var nœr ven af
Celan, skrev en af de første kommentarer til digtet, hvor
en rœkke af de elementer, der indgik i digtet, blev lagt
frem, “ikke med henblik på at føre digtet tilbage til de
data og faktiske forhold, de fjorten verslinier blev sat sammen af, men som et forsøg på at følge denne krystalliseringsproces”, som Szondi skriver. Med krystalmetaforen
vil Szondi henvise til den digteriske formning og
resultatets struktur, altså bevœgelsen fra erfaringer og
oplevelser frem til det endelige digt i modsœtningen til
‘realkommentarens’ tilbageføring til erfaringer og
oplevelser. Sondringen er så meget desto vigtigere som de
to analytiske bevœgelser ofte blandes sammen i polemisk
øjemed: enhver sammenstilling af vœrk og erfaring
afvises som ‘tilbageføring’, som ‘opløsning’ af vœrket og
negligering af dets vœrkkarakter. En sådan polemik
lukker af for den erfaring, som vœrket reprœsenterer en
organisering af - i vœrste fald erstattes denne erfaring af
lœserens mere eller mindre interessante private
forestillinger.
Forudsœtningsløs lœsning kan vœre en lœrerig
øvelse, men den er i sig selv et urealistisk konstrukt, som
fortrœnger det forhold, at lœseren har forudsœtninger,
som måske, måske ikke er relevante for lœsningen. Hvis
de er relevante, deler lœseren faktisk kontekst med det
lœste - og så er lœsningen ikke forudsœtningsløs. Hvis de
er irrelevante, men alligevel mere eller mindre bevidst
gøres gœldende, fører de til misforståelser. Et vist sprogligt
fœllesskab mellem tekst og lœser er afgørende for at
lœsningen overhovedet kan finde sted, men dette sproglige fœllesskab er ikke blot sprogligt. Det der i den
sammenhœng kaldes ‘sprog’, er i virkeligheden en fond af
erhvervet erfaring, som muliggør forståelse af andres
udsagn, herunder lœsning af litterœre tekster.

Det bliver tydeligt, når der er tale om navne, eksempelvis stednavne - som i Celans digt. Spree, Havel,
Landwehrkanal: tre navne, som lokaliserer digtet i Berlin.
Uden bevidsthed om denne lokalisering kan digtet ikke
forstås.
Digtet lœgger ud med en henvendelse til et ‘du’, som
ligger (indendørs må vi gå ud fra) omgivet af noget, af
buske og fnug (som må vœre snefnug). Straks opfordres
dette du til at gå til Spree, til Havel. Bevœgelsen går fra
det passivt indadvendte og indelukkede, måske beskyttede, til det aktivt udadvendte, fra at ligge til at gå, fra at
vœre omgivet til at begive sig ud. Dette du ligger ‘im
grossen Gelausche’. Hvad det vil sige, kan man ikke finde
ud af alene gennem et ordbogsopslag, eftersom ordet ikke
findes dér, - og det er ensbetydende med, at heller ikke
tyske lœsere umiddelbart har tilgang til tydning af ordet.
Ifølge brødrene Grimms ordbog betyder ‘in der Lauschen
liegen’ ‘at indtage en afventende holdning’, ‘lauschen’ vil
sige at ‘lytte’ og at ‘lure’, altså at vœre opmœrksom.
Gadamer opfatter udtrykket som “en indadvendt stilhed”.
Hvordan man end tyder ordet, så drejer det sig i al fald
om opmœrksomhed, dette ‘du’ ligger ikke og sover, det er
koncentreret, vågent, måske uroligt. Det meddeles ikke,
hvad det er opmœrksom på, men det kan jo vœre det,
som senere trœder frem i digtet.
Henvendelsen til et ‘du’ er det nœrliggende at tage
som en selvhenvendelse, en dialogisering af et jegs egen
refleksion. Opfordringen til at gå til Havel og Spree, til at
bevœge sig gennem Berlin (mere kan man ikke umiddelbart lœse ud af disse floders navne), følges af en opfordring til at gå “til slagterkrogene, til de røde œblestager fra
Sverige”. Her skal der lidt mere lokalkendskab til for at få
fat i digtet, men nœste linje hjœlper: “Gavebordet kommer”. Sne, gavebord, œblestage fra Sverige: tilsammen
giver dette indtryk af situationen op under jul, hvor der
holdes marked med julerekvisitter fra udlandet, såsom
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røde adventskrandse fra Sverige. Men slagterkrogene
stemmer ikke med julestemningen, œblerne sœttes på
stage, javel, men gennem parallellen (som understreges af
rimet: -haken/-staken) fremmanes det blodige (røde) kød
på slagterkrogene, ja, selve slagtningen (måske det
umiddelbare billede hidrører fra gœs eller lignende på
kroge udenfor forretningerne). En dissonans slås an.
Nu kommer altså “bordet med gaverne, det bøjer
(eller: drejer) om et Eden -”. Den sidste af disse linjer er
vanskelig, men måske lønner det sig at holde fast i, at der
er tale om at gå, således at digtet er en fremmaning af,
hvad der møder den gående, efter slagterkrogene: julemarked med gaver (til salg), markedet fortsœtter om et
hjørne, bøjer uden om en bygning. Det er til at se for sig.
Men ‘biegen’ kan måske også antyde at vige uden om,
undvige. ‘Et Eden’ da. Ja, her lades lœseren uden lokalkundskab i stikken. Men hvis œbler associeres med
Paradis, Eden, så kan modsœtningen til slagterkrogene jo
antyde Edens modsœtning: Helvede.
Herefter skifter digtet brat:“Manden blev til en sigte,
kvinden måtte svømme, soen, for sig, for ingen, for
enhver”. Kvinden kaldes en so og tvinges til at svømme,
manden gennemhulles: voldshandlinger synes at vœre på
tale sammen med forhånelser. Slagtning og gennemhulning - med skud, kan man formode. Alt dette kan vœre i
den liggendes tanker.
Nu dukker så et tredje vandløb op: Landwehrkanal.
Om denne kanal står der, at den ikke vil bruse, den forbliver med andre ord rolig og stille - selv om det måske
var i den, kvinden, der blev kaldt en so, måtte svømme, vil
den forblive rolig. “Intet standser” (men stocken betyder
også: stammer, hakker i det). Kanalen bruser ikke, alt fortsœtter - som intet var hœndt. Voldshandlingerne glemmes.
En kvinde kastet i Landwehrkanal, en mand gennemhullet, et Helvede bag jule-stemningens Berlin, men
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det er glemt. Henvendelsen til dette ‘du’, opfordringen til
at gå til Berlins steder, hvor ugerninger fandt sted, synes
at kunne få en bredere appel, nemlig til lœseren, som
måske ikke ved, hvilken kvinde der blev kastet i
Landwehrkanal. Digtet betyder i så fald sin lœser at
erindre sig Berlins og dermed Tysklands historie - “digtet
vil at man ved, erfarer, lœrer alt, hvad digtet ved - og for
fremtiden ikke glemmer noget af det”, som Gadamer
skriver.
Så langt kan man drive lœsningen af digtet på de
foreliggende prœmisser, dvs uden at inddrage historisk
stof, uden at tage hensyn til hvad der måtte have ligget
forfatteren på sinde. Men ikke mindst dette “Eden” forbliver mœrkvœrdigt, ulœseligt, bortset fra den forsøgsvise
konstruktion af dets modsœtning, begrundet i modsœtningen mellem œblet på stangen og kødet på krogen. Her
kan mere lokalkendskab hjœlpe, men dette lokalkendskab
er ensbetydende med historisk kundskab, med
kontekstualisering af digtet.
I nœrheden af Landwehrkanal ligger en moderne
beboelsesejendom, som bœrer navnet Eden. Førhen lå her
et hotel, hvis navn således er blevet genbrugt. I dette hotel
blev Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht, som var ledere af den radikale venstrebevœgelse i Tyskland, myrdet d.
15. januar 1919, hvorefter Rosa Luxemburg blev kastet i
kanalen. På denne baggrund giver det ekstra mening at se
julemarkedet ikke alene bøje om, men også undvige, altså
fortrœnge, et Eden, som i virkeligheden var et Helvede.
Det er gerningsmœndene, der citeres i digtet:
“Liebknecht er gennemhullet som en sigte”,“Den gamle
so svømmer allerede” - disse udsagn findes i en bog med
dokumentation om drabene, som udkom samme år som
digtet blev skrevet. Szondi beretter, at han lånte Celan
denne bog under hans ophold i Berlin i december 1967.
forCelan overtager elementer fra og tonen i disse
muleringer og indmonterer dem i sit digt.
Men dette er ikke alt.Ved samme Landwehrkanal lå

hovedkvarteret for den militœre opposition mod Hitlers
styre, som blev afsløret i 1944. To af lederne blev skudt i
hovedkvarteret.Andre blev henrettet i et fœngsel, hvor de
blev ophœngt i slagterkroge. To stadier i henrettelse af
oppositionen i Tyskland er altså på tale, måske også et
tredje: i juni 1967, et halvt år før Celan skrev sit digt, blev
en demonstrerende student skudt af politiet. Men
Landwehrkanal vil forblive rolig.
“Nichts / stockt.” Denne rytmisk stœrkt markerede
slutning summerer altså digtets hovedsigte: på én gang at
erindre om momenter i Tysklands historie og opfordre til
ikke at lade det passerede vœre uden betydning for samtiden og fremtiden. Han vil indstifte ihukommelse, som
Gadamer skriver. Men det kan kun ske, hvis der skabes en
forbindelse til fortiden, ikke igennem den blotte
aktualisering.
En egentlig forståelse af digtet forudsœtter således
opsøgning af historisk-politiske forhold, som ikke kan
lœses ud af digtet selv. Men så meget kan lœses ud af det,
at lœsningen kan foranledige en sådan opsøgning, en
aktualisering igennem erhvervelsen af historisk indsigt.
“Intet / standser”. Slutningen ikke alene summerer
digtet, den genkalder også et bestemt sted i tysk litteratur,
en passage fra Büchners skuespil Dantons død. Her siger
Lucile ved tanken om Dantons henrettelse:
“Es darf ja Alles leben, Alles, die kleine Mücke da, der Vogel. Warum denn er nicht? Der Strom des Lebens
müsste stocken, wenn nur der eine Tropfen verschüttet
würde. Die Erde müsste eine Wunde bekommen von
dem Streich.
Es regt sich Alles, die Uhren gehen, die Glocken
schlagen, die Leute laufen, das Wasser rinnt und so so Alles
weiter bis da, dahin - nein! Es darf nicht geschehen, nein
- ich will mich auf den Boden setzen und schreien, dass
erschrocken Alles stehn bleibt, Alles stockt, sich nicht
mehr regt.”

“[...] digtet er ikke tidløst”, sagde Celan i sin tale ved
modtagelsen af Bremens litteraturpris i 1958, “[...] det
bestrœber sig på at gribe gennem tiden - gennem den,
ikke hen over den. Digtet kan [...] vœre en flaskepost, der
er afsendt i den - visselig ikke altid fortrøstningsfulde tro, at den et eller andet sted en eller anden gang kunne
blive skyllet i land [...]. Digte er også i denne forstand
undervejs: de styrer hen imod noget. Hvorhen? Mod
noget, der er åbent [...], måske mod et du, der kan tales
til, mod en virkelighed, der kan påvirkes. Digtet angår,
mener jeg, sådanne virkeligheder.”
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Er det personlige politisk?
Om kønspolitik i samtidskunsten
Rødstrømperne har netop fejret sig selv med 25 års jubilæet for Kvinde, kend din
krop.Tre nyfeministiske bøger - og et mandligt modspil - er udgivet i løbet af året
og tager arven op fra halvfjerdsernes kønsdebat. Der er tilsyneladende stadig en
stor interesse for og bevidsthed om den store kønsforskel og kønnenes indbyrdes
magtkampe. Men hvordan forholder kunsten sig til det kønspolitiske?

Af Birgitte Kirkhoff Olsen
Sidste år blev der afholdt et seminar på Kunst-akademiet
med titlen Mandekunst, hvilket faktisk var en ironisk titel.
Kunstscenen har været domineret af mænd i løbet af
historien og er det stadig i dag. Kunstnere tilhører traditionelt det mandlige køn - ellers hedder det "kvindelige
kunstnere" og "kvindekunst". Man taler aldrig om en
"mandlig kunstner". Det er de kvindelige kunstnere som
minoritet, der beskæftiger sig med det kønspolitiske - og
der er mange, som kalder sig feminister blandt de yngre
kunstnere.
Overordnet set er der to retninger, som den unge
kvindelige kunst tilhører: Den repræsentationskritiske og
den essentialistiske. Hvor førstnævnte i en eksplicit
politisk tone er kritisk over for konstruktionen af
forestillingen om kønnene og prøver at erobre specifikke
mandlige territorier (dvs. forsøger at ophæve (magt)forskellen og dekonstruere gængse forestillinger om kønnene), så indeholder den essentialistiske kunst en tro på en
særlig essens i kvinden, som kommer til udtryk i en
kvindelig æstetik (bevaring af forskellen og konstruktion/opretholdelse af gængse forestillinger om kønnene).
Den sidstnævnte type kunst er mest udbredt og spørgsmålet er, hvorvidt den overhovedet er politisk engageret,
selv om flere af dens udøvere kalder sig feminister. Er man
automatisk feminist og dermed politisk engageret, hvis
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man beskæftiger sig med kvindelige områder – og kan en
type kunst, der ikke ønsker forandringer, kaldes politisk?
En konservativ samtidskunst lyder paradoksalt, så måske
er det i virkeligheden ikke på sin plads at tale om politik,
selv om begrebet ”feminisme” bruges. Essentialisternes
feministiske projekt er modsætningsfuldt og kompliceret
– men ikke mindre interessant. De repræsentationskritiske feminister efterlader ingen tvivl om deres intentioner, hvorfor det er interessant at se essentialisterne i
forhold til dem.
Den repræsentationskritiske feminisme: Kvinder på
Værtshus
På KVINFOs stand på bogmessen i Forum i 1998 hang
en stor plakat med spørgsmålet "Hvem er lægen?".
Spørgsmålet refererede til en gåde fra halvfjerdserne om
en dreng, der kører galt med sin far i en bil. Faderen dør,
men sønnen bringes kvæstet til hospitalet, hvor operationslægen tilser drengen. Lægen siger: "Ham kan jeg ikke
operere! Han er min søn". Gåden lyder således: Hvem er
lægen? (svaret er: Moderen). Badges med spørgsmålet blev
delt ud, så gåden kunne spredes yderligere.
I løbet af sommeren blev der arrangeret særlige
kanalrundfarter: Herstory Tours. Hver søndag i en måned
kunne man, hvis der altså ikke var udsolgt, opleve

København ud fra kvindens historie. Ud fra betragtningen om, at Historien (his-story) er skrevet af mænd om
mænd, så var kanalrundfarten en mulighed for at se den
glemte/oversete historiefortælling.
På dette års Efterårsudstilling på Charlottenborg
handler et værk om vores forhold til kvinder i reklamer.
På væggene er der skrevet referater af reklamer, der her i
en ny kontekst virker endnu mere absurde og påfaldende
sexistiske. Mere information kan fås på adressen
www.sexogpenge.dk
De tre projekter er lavet af gruppen Kvinder på
Værtshus, som består af kunstnerne Kirstine Roepstorff,
Åsa Sonjasdottir, Andrea Creutz, Katya Sander, Marika
Seidler og Lisa Strömbeck. Gruppen blev dannet som en
feministisk studiekreds i 1997 og tog siden sit markante
navn fra det første projekt Kvinder på Værtshus: De blev
samme år inviteret til at udstille på en bar i København og
ønskede at lade kvinder få oplevelsen af at være majoriteten. Derfor inviterede de kunstnere, kunsthistorikere, venner, mødre og kvinder fra forskellige organisationer
(Vagina Dentata, Kvindenetværk, Kvinfo), som sammen
kunne drøfte strategier og udveksle erfaringer om det
mandsdominerede kunstmiljø og samfund.
Det kønspolitiske i disse kunstprojekter er ikke til at
tage fejl af, ligesom navnet Kvinder på Værtshus også signalerer, at kvinderne prøver at overskride kønsbarrierer
ved at synliggøre sig på mandsdominerede områder. Den
historiske forudsætning for denne form for kunst blev
dannet i halvfjerdserne, hvor den feministiske kunst
begyndte at politisere kunstværket og kunstnerrollen i
forhold til kønnet. Da var den repræsentationskritiske
kunst optaget af kønsforskellen som en biologisk forskel
og ikke en psykologisk forskel (1).
De feministiske kunstnere fik teoretisk fundament
med bl.a. Laura Mulveys Visual Pleasure and Narrative

Cinema fra 1975, som omhandler blik- og magtpositioner
mellem kønnene. I Hollywoodfilm bliver kvinden objektiveret af et mandligt blik, som beskueren - der indskrives som mand - identificerer sig med. Kvindens bliveset-på-hed er en position, som kvinden kun kan bryde ud
af, hvis hun dekonstruerer repræsentationelle stereotyper
i den visuelle kultur. Særligt i den amerikanske body art
forsøgte man at blotlægge forestillinger om kvindekroppen og synliggøre kroppens repræsentationsstrukturer.
F.eks. Martha Roslers video Vital Statistics of a Citizen
Simply Optained fra 1977, hvor man ser to kittelklædte
mænd opmåle en nøgen kvinde og føre målene til protokols for at standardberegne kvindens idealmål. (2)
Den essentialistiske feminisme
En anden retning inden for halvfjerdsernes feministiske
kunst er som sagt den essentialistiske. Hvor repræsentationskritikerne opretholdte den biologiske forskel som
den eneste, så mente essentialisterne, at kvinden skal fastholde og synliggøre det specifikt kvindelige, som udover
biologien adskiller os fra mændene, dvs. en psykologisk
forskel. Kunstnerne arbejdede med særlige kvindelige
former (f.eks. cirklen) og materialer (bløde, transparente,
sarte), som udtryk for en kvindelig æstetik og transcendens, der kunne forbinde kvinder på tværs af historisk tid
og rum (3).
Som nævnt er den essentialistiske feminisme repræsenteret i dag i langt højere grad end den repræsentationskritiske, hvorfor den er mere interessant at fokusere
på som udtryk for en ny ”tidsånd” . En ny type kunst,
"New Sensibility", har vundet indpas i både USA og
Europa i løbet af halvfemserne, og i Danmark er det
hovedsageligt kvinder, der har gjort følsomheden til deres
område (med undtagelse af Kaspar Bonnén). Det er
kvinder, der iscenesætter sig eller blot filmisk registrerer
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sig selv i hjemlige omgivelser. De broderer (Maria Finn,
Sophie Thorsen), gør rent (Lisa Strömbeck, LAB
(sammenslutning af Maria Finn; Lisa Strömbeck, Marika
Seidler, Katya Sander, Andrea Creutz og Annika
Lundgreen)), passer børn (Lisa Strömbeck, Andrea
Creutz), synger (Lisa Strömbeck, Annika Ström), bager
kager (Maria Finn, Lisa Strömbeck, Cecilia Wendt),
undersøger deres relation til familien (Marie Rømer
Westh, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Lisa Strömbeck,
Annika Ström, Maria Finn).(4) Dokumentargenren er
den mest udbredte, men også fotografier, tegninger og
performances benyttes. Kunstneren optræder selv og
bruger sig selv som objekt for sine undersøgelser. Dermed
bliver kunsten et udtalt selvbiografisk projekt.
Repræsentanter for den essentialistiske tanke
Lisa Strömbeck og Maria Finn, begge fra Sverige og
bosiddende i Danmark, bagte syv slags kager til familien i
Sverige. Sju sorters kakor var et projekt, der genoplivede en
gammel svensk tradition, der har været borte siden
kvindebevægelsen. Den domesticerede kvinde som tema
fortsatte i Strömbecks video Lady in Red, hvor man ser
hende gøre rent i sin lejlighed iført en rød t-shirt med
baggrundsmusik af Chris de Burgh. Hjemme er et andet
projekt, hvor man ser ind i hendes venners hjem, hvor de
gør rent, ordner vasketøj, laver kaffe. Og rengøringstemaet blev fulgt til dørs med de alternative pjecer fra udstillingen LAB (gruppe af Maria Finn, Marika Seidler, Katya
Sander, Annika Lundgreen, Andrea Creutz) i 1999, hvor
rengøringstips udgjorde en stor procentdel af materialet. I
videoen Keen Competition konkurrerer Strömbeck og
Andrea Creutz om et spædbarns opmærksomhed og om
hvem, der udgør det bedste modermateriale.
Forholdet til familien undersøgte Srömbeck i fotoserien Parents, hvor deres daglige rutiner, indbyrdes kær-
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lighedsforhold og forholdet til deres døtre belyses i kommentarer til billederne. Marie Rømer Westh har ligeledes
undersøgt forholdet til familien i videoerne Familie I & II,
hvor hun dokumentarisk registrerer familien i højtiderne:
Beskueren er med i forældrenes soveværelse om
morgenen, ser mormor tilberede anden, hører om søstrenes kærlighedsliv og går med rundt om træet. Og Lilibeth
Cuenca Rasmussen har i sin nye dokumentariske video
Edita, Aida &Teresita registreret moderen på indkøbstur
med sine veninder – foruden tidligere projekter med
familien, hvor hun har koreograferet en dans, som de
udfører (Family Shalala), og optaget faderen og moderen,
der fortæller om deres forhold og historie sammen (dette
var fiktivt) i videoen Livet er ikke en dans på roser.
Foruden rengøring, madlavning, familiebesøg og
børnepasning som er specifikke kvindelige områder, må
broderi også siges at være emblematisk for kvinden. Maria
Finn har i fotoserien Coverversions ladet forskellige mænd
tegne et motiv, som hun efterfølgende har broderet på
deres t-shirt. På en udstilling i Nikolaj Kirke, som var forbeholdt kvindelige kunstnere, kunne man opleve hende
brodere live. Kunstneren har også broderet læbestiftnavne
på t-shirts til kvinder.
Der er mange eksempler i disse kunstneres produktion, hvor et kvindeligt domæne æsteticeres og synliggøres. Beskueren er ikke i tvivl om kønnet bag kunsten –
denne type kunst laves ikke af mænd. Det er en specifik
kvindelig æstetik, brug af materiale og valg af indhold,
som viser en tro på en særegen essens, der transcenderer
tid og rum og skaber et slags åndeligt fællesskab med
kvinder gennem historien. Ideen om kvindelig essens er
et romantisk konstrukt, hvorfor deres idégrundlag har
meget til fælles med romantikken og kunsten med forrige århundredes intimsfærekult.

Foto: Lisa Strömbeck

Den kvindelige essens og intimsfærekultens
historiske baggrund
I fotoserien Parks and Summer Games fra 1999 viser Maria
Finn billeder fra parker med børn, hunde, gamle mennesker, samt billeder af hende selv oppe i og omkring træer.
Billederne forestiller barnets leg, og Finn har hele tiden
bortvendt ansigt for at sløre, om det er hende selv eller et
barn på fotografierne. Billederne udfordrer forholdet
mellem kvindelighed og barnlighed ud fra idéen om, at
man skal bevare et barnligt tankemønster.
”Det er mig selv på billederne, og serien handler om,
at det er vigtigt at bevare en åbenhed ligesom barnet, der
jo lærer verden at kende gennem legen. På den måde kan
du blive ved med at udfordre dig selv, men det gør dig
selvfølgelig også mere sårbar over for folks kritik, fordi du
hele tiden er åben og tilgængelig”, siger Maria Finn (5).
Dette citat afslører en romantisk subjektopfattelse –
en opfattelse af det ægte, oprindelige og emotionelt værdifulde i barnet, som er tættere på de sande følelser i livet.
Romantiske forestillinger om naturen, barnet, kvinden
afspejles i en påberåbelse af barndom og nostalgi – og
forestillinger om, at socialiteten svækker individet. Særligt
digteren og kunstneren har en ”imagination”/indbildningskraft, ifølge Gaston Bachelard (en tanke, der fører
tilbage til romantikken), som er en speciel evne til at
frembringe billeder fra et før-sprogligt plan. Det er drømmeagtige strukturer, som frembringes i billeder; kropslige

erfaringer, der ligger uden for sproget, bundet til tidlige
affektive erfaringer. Hjemmet er for ham det mest elementære billede og erfaringsskema for subjektet; et skema
som vedbliver at danne grundlag for indbildningskraftens,
sprogets og billeddannelsens arbejde senere i livet.(6)
Ifølge psykoanalytikeren Donald Winnicott ligger kimen
til kunst og leg i barnets overgangsobjekt, så det er det
hjemlige/heimliche, det identiske fra barndommen, som
danner baggrund for kvindernes undersøgelser af dem
selv og deres kvindelige identitet.
Kernefamilien fik sin form for ca. 200 år siden og er
uløseligt forbundet med det industrielle samfund. Det
særlige intime og i positiv forstand følelsesmæssige ved
familien opstod i sidste halvdel af 1700-tallet og fandtes
ikke tidligere. I adlen var der nemlig ingen tradition for at
adskille det offentlige fra det private, idet tjenestefolk var
til stede i soveværelset, og ægtefolk boede på hvert deres
gods med deres offentligt kendte elskere. Hos den lavere
stand var der heller ingen skarp adskillelse mellem det
intime og det offentlige, idet man spiste, sov, havde afføring og sex i samme rum. Med arbejdsdeling og den tiltagende undertrykkelse/disciplinering af det kropslige og
det sanselige sker der en specialisering og intimisering af
hjemmets funktioner, hvor hjemmet nu ruminddeles i
sove- og børneværelser, spisestue og toilet pga. en ny blufærdighed. Med denne fysiske opdeling af interiøret
opstår følelsen af at ”ville være alene”, og man vil nødigt
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forstyrres under udførelsen af sine intime funktioner. Det
er altså den sanselige seksualitet og kropslighed, der
undertrykkes og disciplineres samtidig med, at familiens
medlemmer besættes med et affektivt, følelsesmæssigt
inderliggjort ideal.
Romantikken, som slog igennem som kulturel bevægelse omkring 1800, forsøgte at isolere intimsfæren,
beskytte den fra overgrebene fra det kapitalistiske samfundssystem og troede, at den kunne eksistere i sig selv,
ved siden af resten af samfundet. Romantikernes forestillinger om f.eks. den guddommelige natur i mennesket og
subjektet som kraftcenter for følelser og begær, hang sammen med den følelsesmæssige intensivering i intimsfærens
kernefamilier, men kunne desværre ikke bruges som
reflekteret modstand over for samfundet.
Naturen blev normen, og kapitalismen blev opfattet
som ødelægger af den menneskelige natur. Børn blev
anset for at være i overensstemmelse med naturen – og
børneopdragelsen skulle sørge for at bevare denne overensstemmelse iflg. Rousseau. Følelser og spontanitet, som
var knyttet til barnet, blev opfattet som grundlæggende
og værdifuldt for mennesket. Menneskets egentlige og
oprindelige væsen var udtrykt i kvinden og barnet som
de fornemste repræsentanter for subjektivitet, følelser,
spontanitet, hjerte, sjæl, det indre og åndelige liv.
I romantiske utopier blev intimsfæren udvidet til en
paradisisk naturverden, der hvilede i sig selv og var foruden den virkelige verdens kolde beregninger. En sådan
paradisisk tilstand må betegnes som narcissistisk. For at
realisere dette paradis, måtte man genfinde de sande
følelser fra før materialismens syndefald – og det blev
digterne og kunstnerne, der tildelte sig selv rollen som
connaisseurer af det sande følelsesliv (7).
I 1990erne talte man i kunsten om nyromantik og ny
sensibilitet – hvilket er tydeligt i den affektive skildring af
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familie, barndom og parforhold, som de kvindelige kunstnere benytter sig af. Det er slående, at ikke én af kunstnerne f.eks. arbejder med den kvindelige seksualitet (når
de nu tenderer mod en personlig bekendelseskunst),
hvilket både kan ses som udtryk for en nyromantisk forestilling om familien som affektivt ideal og samtidig udtryk
for en nypuritanisme, som er opstået på baggrund af
AIDS i firserne. Når intimiseringen af kulturen gentager
sig i 1990erne, og den romantiske subjektopfattelse tilsyneladende stadig lever i bedste velgående, kan man
måske fristes til at sige, at halvfemserkunsten er en længsel efter intimsfæren i gammeldags forstand. Det er dog
ikke tilfældet, idet kunstnerne i så fald ville spænde ben
for sig selv og offentliggøre det, som de længes efter at
bevare og opretholde i et særligt intimt rum.
Essentialisterne mener derimod, at den specifikke kvindelighed og erfaringsdannelse stadig skal forstås i forhold til
intimsfæren – og det er ikke, fordi intimsfæren ikke har
ændret sig siden romantikken, tværtimod. Der er sket
store ændringer i løbet af århundredet af intimsfæren, som
alt i alt også baner vej for at kvinderne laver den kunst, de
gør.
Politiseringen af intimsfæren
De sidste 50 år har intimsfæren forandret sig meget. Som
Habermas skriver i Den borgerlige offentlighed fra 1962 er de
tre sfærer (cirkulations-, produktions- og intimsfæren)
blevet udflydende og svære at adskille. Intimsfæren er ikke
længere et serviceorgan for de andre sfærer, og styrkeforholdet mellem kønnene har siden kvindebevægelsen
ændret sig. Intimsfæren er blevet en politisk kraft, hvor
flere partier henter deres stemmer, men den er ligeledes
blevet udsat for en stadig højere grad af kapitalisering.
Med kvinderne på arbejdsmarkedet er det nu institutioner, der sørger for den daglige pasning af børnene; der
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ansættes rengøringshjælp og købes færdigretter. Kvinden
varetager ikke madlavning, børnepasning og rengøring i
samme omfang som tidligere. Men også fritiden er
kapitaliseret i form af fitness-centre, sportshaller og aftenskoler.
Industrialiseringen fremstår som en epoke i historien,
der er afsluttet med informationstidsalderen, for nu
hænger arbejdet i højere grad sammen med fritiden. Der
findes eksempler på jobsamtaler, hvor ansøgeren udspørges om seksuelle præferencer, vaner (rygning, alkoholindtagelse) og fritidsinteresser, for at firmaet får en
ansat, som er en værdig repræsentant for dem døgnet
rundt – og hvor de endvidere kan styre medarbejderens
fritid fremover. Endvidere kommer fremtidens arbejdsplads for nogle funktioners vedkommende til at være
hjemmet, idet IT-udviklingen ikke fordrer den ansattes
fysiske tilstede-værelse, men kan styres fra hjemmecomputeren.
Intimsfærens intensivering offentligt og privat
Ændringen af intimsfæren har naturligvis forplantet sig til
andre områder af det offentlige liv, f.eks. bærer medierne

en del af ansvaret for ”offentliggørelsen” af almindelige
menneskers intimsfære og privatliv. Fokusering er på de
private fortællinger i Homo Sapiens, virkelighedens barske hverdag i 48 timer, docusoaps som Stripperkongens
Piger, livet på Bellevue strand eller på guideskole, de personlige bekendelser i talkshows, Robinsonekspeditionen og
nu også snart Big Brother. På internettet kan alle følge med
i uredigerede live-optagel-ser fra unge pigers hjem, f.eks.
Jennycam. Udviskningen af grænsen mellem offentlig og
privat kan også ses i den overvågning, vi er udsat for i det
offentlige byrum – og i de mange private mobilsamtaler,
som man ufrivilligt kommer til at lægge øre til på restauranter, busser, osv.
Hjemme i parforholdet er der kommet nye demokratiske værdier ind, ud fra devisen ”give and take” (fremfor ”ære og elske”) og en større grad af refleksivitet. Det
moderne parforhold er monogamt, men serielt – og dermed mere intenst, fordi partneren kan udskiftes, hvis
han/hun ikke lever op til kravene. Det afholder dog ingen
fra at gifte sig og få børn, så vi har i halvfemserne set en
intensivering af intimsfæren og dens institutioner i form
af parforhold, ægteskab, babyboom.
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Endelig kan man på et overordnet, politisk plan fremhæve ideologiernes forfald. Det handler ikke længere om
proletariatets befrielse, men om realpolitiske løsninger, og
her henter politikerne stemmer hos kvinderne ved at
betone de nære værdier. Som bekendt var kvinderne
sværest at overtale ved euroafstemningen. Kvinde-frigørelsen, konjunkturforandringer og intimsfære hænger
også sammen, fordi kvinder under et konjunkturopsving
hentes ud på arbejdsmarkedet under påberåbelsen af den
liberalistiske subjektopfattelse (ligestilling, selver- hvervende), men under en lavkonjunktur sendes de til-bage til
intimsfæren under fremhævelsen af den humanistiske
subjektopfattelse (kvindelighed og moderskabets velsignelser). (11)
Det tautologiske greb og ironisk distance
Vi har i dag et mediebillede, som hylder realisme, individualisme og privatisme, og hvor talkshowværten og
kameraet yder akut psykologhjælp. Den finkulturelle
parallel til mediebilledet er tydelig, når kunstnernes personlige baggrund/hverdag/problemer bliver offentligt
kendt i kunstrummet, ofte som led i et terapeutisk bekendelsesprojekt. Halvfjerdserfeministernes slagord var ”Det
personlige er politisk”, og det burde man vel mene også
gælder for essentialisterne i halvfemserne. Men ud fra et
repræsentationskritisk, feministisk synspunkt er intimsfærekunst en regression. En regression tilbage til kødgryderne, og der er ikke meget der peger på, at kvindekampen overhovedet har fundet sted.Værkerne synes ikke at
indeholde et politisk engagement. Hvis man tager deres
udsagn for pålydende eller bogstaveligt, så ville nyfeminisme være en forfejlet betegnelse – og i stedet er der en
kvindelig æstetik, videreudviklet fra halvfjerdserne, som
meget tydeligt transcenderer den historiske tid og peger
tilbage på kvinden som domesticeret natur i romantikken
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og husmor før kvindekampen. Men hvis beskueren derimod indtager en ironisk distance til værkerne, så er det
muligt at se kunsten som en politisk, kritisk kommentar
til kvindens position i intimsfæren, hvor hun stadig er
defineret som den, der laver mad, gør rent, køber ind, passer børn.
Selve grebet synes at være det vigtigste, nemlig synliggørelse, højnelse af det hverdagsagtige til kunst. I brugen af virkeligheden og hverdagen som objekt for deres
identitetssøgning overfører kvinderne personlige kontekster til en større kunstkontekst og indskriver deres personlige baggrund og liv i en kulturel betydningsfuldhed.
I iveren efter at forankre kunsten i virkeligheden, genopdage referenten, bliver det færdige værk en tautologi – en
dokumentarisk genskabelse af virkeligheden. Cecilie
Høgsbro Østergaard skriver: ”I dag bliver det at etablere
referens (forbinde ens egen/kunstens virkelighed med
virkeligheden) tilsyneladende vigtigere for nogle kunstnere end at præcisere, hvad man i grunden ønsker at sige.
Således forekommer den virkelighedssøgende kunst mere
at være en stil, en gestus end et udtryk for f.eks. kritik,
analyse og betydnings- og meningsdannelse, ligesom subjektet og kunstrummet uproduktivt næsten udelukkende
bliver betragtet som et sted for indskrivning af kulturelle
koder.”(12)
Tautologien skaber umiddelbar genkendelse og er
derfor en formidlingsmetode, hvorigennem beskueren
hurtigt kan identificere sig med værket og dermed empatisk indleve sig i det. Men netop det tautologiske værk
lader beskueren stå alene med tolkningen – er det kritisk,
humoristisk eller bogstaveligt? Er det en æstetisering af
hverdagen – eller er det en kritisk kommentar til
kvinderne og deres såkaldte kvindelighed eller en synliggørelse af den kvindelige essens (der således ikke har
undergået de store forandringer siden romantikken)?
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Hvis beskueren indtager en metaposition og indskriver
ironi som kunstnerisk greb, så er den essentialistiske nyfeminisme eksplicit politisk. Måske er denne metabevidsthed påkrævet i og med værket placeres i en kunstkontekst, hvor ironi til stadighed blev mere og mere tydelig i den unge kunst fra halvfemserne. En ting er dog sikkert: Hvis værkerne var lavet af en mand, så er der vist
ingen tvivl om, at han ville blive anklaget for mandschauvinisme.
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Det æstetiskes dobbelte potentiale
- om politik, æstetik og symbolik

Af Kirse Junge-Stevnsborg
Politik?
Indenfor det politiske felt forekommer det af og til at en
aktuel debat berøres, nuanceres eller sættes i gang af æstetiske eller direkte kunstkritiske problemstillinger og
spørgsmål. Oftere sker det imidlertid, at politiske kritikker
og temaer fra kunst-og kulturverdenen overhovedet ikke
intervenerer i den politiske debat. I takt med tendensen til
at de kunstneriske og kulturelle markører og virkemidler
tilsyneladende bliver stærkere i bestræbelserne på at påberåbe sig opmærksomhed i den offentlige debat, mindskes rummet paradoksalt nok også for den politiske gennemslagskraft. Omvendt kendetegnes det politiske felt tilsyneladende af en stigende æstetisering og kulturalisering,
og ikke sjældent ses det, at en politisk debat ikke vurderes ud fra rent politiske argumenter, men ud fra aspekter
som billeddannelse, symbolik, sprog, kommunikation og
stil.
Umiddelbart kan dette virke modstridende og forvirrende. Men det synes at bunde i, at vi i krydsfeltet
mellem den kulturelle sfære og den politiske sfære på én
gang ser en tendens til kritisk politisk kunst, som primært
er indholdsorienteret, og samtidig ser en æstetiserende
politik som er formrelateret.
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Med afsæt i dette dobbelte perspektiv, må man spørge sig selv, om ikke tendensen til at bruge stærkere og
mere markante virkemidler i kunsten fungerer omvendt
proportionalt og dermed som afgørende faktor i det
æstetiserede politiske spil? Bliver kunstens rolle i det samfundspolitiske felt således indgrænset til primært at omfatte æstetiseringer uden kunstkritisk potentiale? Og
fungerer det politisk orienterede kunstkritiske værk kun
inden for kunstens eget fortolkningsfelt, hvorved det
unddrager sig politiske erkendelsesinteresser og
refleksion, som potentielt kunne indvirke på samfundets
fortolknings- og handlingsmønstre?
Et lige-nu-og-her og ret omdiskuteret eksempel på
den kunstkritiske iscenesættelse af det politiske kunne
være Maurizio Cattelans La nona ora(1999) på udstillingen Apocalypse (efterår 2000) på Royal Academy of Arts i
London. I Cattelans installation er pave Johannes Paul II
fremstillet liggende med sit kors - slået til jorden af en
meteor, der ramte ned gennem glastaget. Således ligger
paven på det røde gulv i den store sal ganske alene, tilsyneladende uanfægtet af meteoren som holder hans ben
nede og omgivet af glassplinter. Med sin italienske baggrund henviser Cattelan satirisk og utilsløret til den reli-

gionspolitiske strid og kommenterer gennem sit værk den
politiske orden, hvori paven ‘stadig’ har magt, og hvor end
ikke en meteor kan forstyrre hans overbevisning om ret
tro. Og dog. Paven indhentes intetanende af sit eget
sprængte magtrige - himmelrummet. Som Kristus på
korset tvivlrådig inden genopstandelsen råber i mørket:
“Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?” bliver
også Paven ramt i niende time, som titlen indikerer. De
kunstneriske udtryk og virkemidler er stærke, men er de
pågående nok til at rejse politisk debat? Eller måske for
pågående?
Betragter vi dette værk fra den politiske side, kan
spørgsmålet være: Nok vækker det opsigt og furore, men
indvirker denne type kunst direkte på den politiske
debat? Fra et kunstkritisk perspektiv giver det politiske
tema værket signifikation, skaber rum for refleksion og
opfordring til overvejelse over politiske problematikker.
Denne dobbelthed i iscenesættelsen mellem det
æstetiserende og kunstkritiske gør sig også gældende
inden for eksperimenterende teater.At de æstetiske virkemidler er blevet mere markante, kan blandt andet ses af,
at hvad der engang var rystende, gruopvækkende og provokerede til politisk debat, ikke har samme gennemslagskraft idag. Et eksempel kunne være Pip Simmons 20 år
gamle ramaskrig An die Musik, som blev vist som
Københavns Internationale Teaters (KIT) 20-års jubilæumsforestiling, oktober 2000. Som stand-ins for SSofficerens underordnede bliver vi belært om jødernes
skæbne. Først tortur og ydmygelser blandet med fragmenter af Anna Franks dagbog, siden kropslig udmattelse
af jøderne (der er ingen subjektiverede karakterer) via SSofficerens fysiske træningsprogram akkompagneret af
underholdning: Jøderne tvinges til at synge og spille
Hitlers favoritter: Schubert, Wagner og Beethoven.Vi er
således tilskuere til en transformation fra menneske til

undermenneske. Afslutningsvis dræbes jøderne i
gaskammeret.
Ved de første opførelser for 20 år siden var effekten lammende og ingen klappede. Som anmelderne påpegede
ved den nylige opførelse - og som jeg ved selvsyn
erfarede - var forestillingen langtrukken - ja, nærmest
kedelig - og forestillingen blev afrundet med stor applaus.
Den fysiske udmattelse og tortur vises i dag ikke blot
mere spontant (hvis jeg kan tillade mig at kalde det det),
men også mere enkelt og subtilt - skrækindjagende og
fængslende - i enhver Hollywood produktion.
Skønt forestillingen ikke længere er adækvat i sit
udtryk og dermed ikke forholder sig til en nutidig kontekst, rummer den foruden den voldsomme ophobning af
iscenesatte virkemidler også implicit muligheden for
mobilisering af kritisk refleksion betragtet i et forskudt
neo-nazistisk perspektiv. En forestilling som An die Musik
er ikke ‘farlig’ længere, og selvom virkemidlerne havde
været mere tidsmæssige, havde de nok heller ikke skabt
debat. Er problemet herved, at fornyelsen af det kritiske
potentiale ikke længere er mulig i formen, men alene kan
legemliggøres via indholdet? Kan man da forestille sig
som konsekvens heraf, at det eksperimentelle indhold, og
samtidigt den underspillede form, har størst politisk gennemslagskraft?
Det er ikke vanskeligt at finde eksempler på kunst,
som skriver sig ind i en politisk kontekst, idet tendensen
til at stille politiske og kritiske spørgsmål er ligeså fremtrædende i dag, som den var det i slutningen af 60’erne
og begyndelsen af 70’erne. Således ser vi mange kunst- og
kulturudtryk, som enten direkte eller via kontekstualisering kommunikerer og kommenterer politiske problemstillinger. Kunst og kulturelle begivenheder intensiverer i
stadig vekselvirkning enten det autonome aspekt, l’art
pour l’art idealet eller dialogen med andre af samfundets
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sfærer (1.). Hvis vi som Habermas betragter det politiske
rum som et sted, hvor modsatrettede sociale strukturer
kæmper om udfoldelse, er kunsten en potentielt frisættende aktør i den politiske offentlighed. Den æstetiske
sfære rummer mulighed for en sanselig og emotionel
livsudfoldelse og erfaringsproduktion; hvor det politiske
stræber mod stabilisering af hverdagens mønsterdannelse,
stræber det æstetiske modsat mod forandring.
Som nævnt rummer den æstetiske sfære både et æstetiserende potentiale og en kunstkritisk tendens. Og begge
æstetiske former interagerer med det politiske både i
kunsten og samfundet generelt. Hvor den politiske kunst
påpeger komplekse problemstillinger og rejser kritik,
dæmper og iscenesætter den æstetiserede politik budskabet. Den politiske kunst er indholdssøgende, mens den
æstetiserede politik er formorienteret.
Æstetik?
Udstillingen En rejse som ingen anden på Nationalmuseet
tager som kulturudtryk radikale, direkte og interaktive
midler i brug for at kommunikere omkring en politisk
påtrængende tematik. Herved søger udstillingen at skabe
en nærværende dialog med ‘betragteren’ omkring flygtningens status i den vestlige verden. Men lykkes det?
Udstillingen En rejse som ingen anden var et led i festivalen Images of the World (2000) og blev til i samarbejde
mellem Dansk Flygtningehjælp, Mellemfolkeligt
Samvirke, Amnesty International, teatret Terra Nova og
Nationalmuseet. Der er tale om en udstilling, hvis koncept er udviklet af den belgiske Flygtningehjælp CIRE
og siden købt og nyopsat/-iscenesat. Også andre større
byer i Europa har vist udstillingen. En rejse som ingen anden
er en interaktiv udstilling med levende aktører. Det er det
flerkulturelle teater Terra Nova (2.), som arbejder intermedialt med en blanding af video, film, installation,
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tekster, interaktion og dans, der animerer udstillingen.
Udstillingen kan bedst karakteriseres som et rollespil,
hvor både skuespillere og udstillingsgæster tager del og
fungerer som hinandens med- og modspillere. Der er ca.
10-15 deltagere i hvert spil, og alle udfylder en plads i en
iscenesættelse af det at være flygtning og komme til
Danmark i dag som asylansøger. Der er således aktiv deltagelse af alle gæster, der undervejs - fra flugten i hjemlandet til det endelige svar på asylansøgningen - er
tvunget til at bruge og bearbejde den givne information
om de faktiske politiske og familiære forhold samt de
specifikke uroligheder og krænkelser for så at sige at ‘slippe’ gennem udstillingen. Er man ikke i stand til at svare
fyldestgørende omkring familiære og personlige forhold
samt skildre den kulturelle og politiske situation, bliver
man sendt tilbage til udstillingens begyndelse, pasudstedelseskontoret, og så starter ‘en rejse som ingen
anden’ forfra. Alle elementer i udstillingen er iscenesat så
virkeligt som muligt i henhold til procedurer og regler i
det danske asylsystem, hvor alle aktører i udstillingen fungerer som enten flygtning, grænsevagt, voldsmand, terrorist, politi, sagsbehandler, smugler eller psykolog.
Flygtningehjælpens
informationsarbejder
Kit
Jørgensen har udarbejdet udstillingens 14 imaginære
flygtningebiografier ud fra en række virkelige politiske
begivenheder og dokumenterede historier. Der er således
tale om en iscenesættelse af noget ‘virkeligt’, og rollespillet placerer sig som genre mellem fiktion og virkelighed,
mellem teater og udstilling, mellem deltagelse og observation. Når man har valgt sin identitet, stiller man sig op
i pasudstedelseskøen og redegør for den identitet, som
skal følge én gennem den næste 11/2 time. Jeg er en
somalisk kvinde sidst i tyverne. Jeg har oplevet klankrige,
tørke og hungersnød, drab på mine familiemedlemmer, år
i landflygtighed, mit hus er brændt ned, og nu er jeg på
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flugt med min datter, mand og svigerfar. Således præget af
turbulente vilkår, når jeg ikke længere end til grænsen,
førend min mand bliver skudt, og jeg bliver fængslet og
voldtaget. Somalia er et af verdens brændpunkter, som
Flygtningehjælpen betegner det. Somalia blev et selvstændigt land ved en sammenlægning af en italiensk og en
engelsk koloni i 1960. Alle somaliere taler samme sprog,
og næsten alle er sunni-muslimer. Befolkningen er delt i
seks klaner, der siden 1988 har kæmpet en blodig strid om
territorier. I begyndelsen af 90’erne blev det borgerkrigshærgede land ramt af tørke og hungersnød. FN og USA
iværksatte en humanitær aktion, men kom i strid med
klanerne, og i 1995 blev FN-tropperne trukket ud af
Somalia. Kun i Somaliland i nord er der fred i dag.
Med min nye identitet står jeg således med en bagage af traumer og omskiftelighed og skal nu finde et sikkert sted i verden. Med min datter og svigerfar rejser jeg
efter mange strabadser til Moskva, hvor vi gennem en
smugler køber flybilletter til København. Her møder jeg
paskontrollen, som skeptisk lukker os ind i landet, og politiet, som tager fingeraftryk, udsteder udlændingenummer
og mistænker mig for at være kriminel. Vi sendes til
Sandholm Modtagelsescenter, har samtaler i
Udlændingestyrelsen, og jeg har en lang samtale med en
psykolog, hvor vi aftaler, at jeg skal komme igen hver uge.

I Danmark er det muligt at opnå to typer af asyl. 135
lande inklusive Danmark har underskrevet FN’s flygtningekonvention fra 1951. Dvs. at personer som frygter
forfølgelse pga. race, religion, nationalitet, tilhører en
bestemt social gruppe eller har en bestemt politisk overbevisning, kan opnå asyl. Derudover kan andre, som af
tungtvejende grunde, f.eks. traumer eller personlig forfølgelse, ikke kan vende tilbage til hjemlandet, opnå asyl.
Det er de såkaldte de facto flygtninge. Jeg fik asyl efter de
facto-reglen pga. traumer og borgerkrig i mit hjemland.
Udstillingen rejser debat om flygtninge- og indvandrerproblematikken i Danmark, idet den iscenesætter
en tematik, som i stigende grad optager den politiske
debat - hvilket også blev understreget af, at indenrigsminister Karen Jespersen besøgte udstillingen. Med afsæt
i udstillingen kan det diskuteres, om vi modtager for
mange flygtninge, for få, om vi skal hjælpe i nærområderne, eller om vi skal have flere kvoteflygtninge fra
FN. Siden starten af 70’erne har der været indvandrerstop
i Danmark, hvilket vil sige, at vi har opereret med kvoteordninger og udelukkende ydet hjælp til spontane flygtninge. Udstillingen er ikke blot pågående og nærværende, men også meget ‘let spiselig’ på grund af den
æstetiske totaliscenesættelse. Men er det nødvendigt i den
grad at æstetisere det politiske budskab for at skabe debat
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omkring den aktuelle flygtningesituation? Svaret er tilsyneladende ja. Ifølge Dansk Flygtningehjælps informationsmedarbejder har udstillingen skabt meget opmærksomhed omkring den aktuelle tematik og selvom flere af
de besøgende rollespillere blev direkte skræmte af den
voldsomme iscenesættelse, rummer udstillingens form for
interaktivitet et dannende og opdragende aspekt, idet rollerne ligger så forholdsvis tæt på de virkelige skæbneforløb. På trods af udstillingens aktualitet og gennemslagskraft er det seriøse budskab pakket ind i en spændende og
sjov konstruktion som æstetiserer perspektivet mellem,
hvad der er fremmed og hvad der er velkendt, men ikke
går i en egentlig refleksiv dialog omkring de anslåede
tematikker.
Symbolik?
Relationen mellem det æstetiske og politiske er ofte af
symbolsk karakter. Med symbolsk karakter forstår jeg
tegnudtryk, som er konventionelt bestemte og som rummer et syntetisk forbindende potentiale (hos Peirce
mellem det ikoniske og indeksikalske, hos Cassirer
mellem det partikulære og det universelle)(3). Betragtet i
dette perspektiv er det måske netop gennem det symbolske, at frugtbar udveksling mellem den politiske sfære og
kunsten finder sted? Den politiske kunst opererer gerne
symbolsk, og når vi skal forholde os til forskelligartede
politiske aspekter, er det historiske, narrative og
symbolske tolkningssystemer, som giver mulighed for
indlevelse og stillingtagen. Den stigende æstetiseringstrang er udtryk for en fokusering på de symbolske
former, som er knyttet til iscenesættelsen. Men hvordan fungerer symbolet som mediator mellem det æstetiske og
politiske?
På verdensudstillingen Menneske, Natur og Teknik i
Hannover (2000) var en af pavillonerne indrettet som et
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politisk forum. Temaet var menneskerettigheder. Og en
vifte af forskellige optiker var sat iscene således, at den
besøgende tog interaktivt del i den politiske debat bl.a.
ved, at det var muligt at faxe protester til menneskerettighedskrænkende nationer. Det var også muligt at
komme i kontakt med politiske fanger samt ‘opleve’ forskellige samvittighedsfangers historier. Endvidere kunne
man orientere sig om den nye, endnu ikke vedtagne EUmenneskerettighedskonvention, som er langt mere omfattende end både den politiske og den økonomiske FNmenneskerettighedskonvention plus den Europæiske
Menneskerettighedstraktat. Der var her ikke tale om en
egentlig politisk debat, men snarere en æstetisering af det
politiske. Den symbolske ordning af temaet er på linie
med opsætningen i En rejse som ingen anden, men hvor det
politiske fungerer som pejlemærker i en kulturel manege
i En rejse som ingen anden, fungerer det kulturelle her som
pejlemærker i et politisk rum.
Det forbindende symbolske samt det interaktive
element giver på denne måde mulighed for, at det
kulturelt orienterede publikum kan forholde sig til en
samfundspolitisk problematik – om end ikke egentligt
kritisk, så forholdsvis aktivt.
Et eksempel på et kunstudtryk, som fungerer medierende symbolsk via underspillede virkemidler og med
fokus på et direkte politisk indhold, kunne være Jens
Haanings værk Ma’lesh (2000), produceret med henblik
på at blive vist i det offentlige rum i et indvandrerkvarter.
Ma’lesh er et eksempel på et værk, der er subtilt dobbelt
- både politisk og kunstkritisk. Uden iscenesættende
elementer stiller værket spørgsmål til, hvordan vi i den
vestlige verden indretter vores samfund og forholder os til
os selv og ‘det fremmede’. Værket består af et neonskilt
med det arabiske ord: Ma’lesh. Ordet har en dobbelt
betydning og betyder både i en positiv og i en negativ

arbejdet med kunstnerisk iscenesættelse og aktuelle kulturpolitiske problemstillinger.
3. Se Charles Sanders Peirce: Collected Papers of Charles
Sanders Peirce, bind: I-VI, 3. oplag, The Belknap Press of
Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts,
1965 og Ernst Cassirer: An Essay on Man - An Introduction
to a Philosophy of Human Culture, New Haven, Yale
University Press, 1945.

forstand ‘who cares’. I en latinsk skriftsproglig kontekst
fungerer ordet som et billede eller et symbol. Men det
fungerer også som en potentielt politisk dagsorden med
spørgsmål som immigration, dialog mellem kulturer og
’the other’ som et altid relativt begreb. På samme måde
som når Roland Barthes i I tegnenes vold læser Tokyo som
en strukturophobning af tegn, der i en vesterlændings
øjne er både ‘fremmede’ og ‘tomme’, men også
’potentielle’, således er Ma’lesh ved sin underspilning et
værk, som både fungerer symbolsk via sin afhængighed af
kontekst ved afkodningen, politisk og kritisk. Samtidig
hermed udfordrer værket betragteren til at reflektere
omkring en række samfundspolitiske problemstillinger. I
Ma’lesh ser vi således en gennemslagskraftig sammenkobling af det kunstkritiske og det politiske, hvor det
symbolske fungerer som medierende rudiment for kommunikationen mellem den æstetiske sfære og den
politiske sfære.
I dette perspektiv kan det måske konkluderes, at nok
fungerer tendensen til i stigende grad at bruge stærkere
æstetiserende virkemidler; men når kunsten skal række ud
over sit eget fortolkningsfelt, står den politiske kunst i dag
stærkest når den ikke forsøger at iscenesætte og
æstetisere, men derimod underspiller virkemidlerne - og
via det symbolske forbinder det æstetiskes dobbelte
potentiale med det politiske.
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Noter:
1. Jeg trækker her på Habermas’ teori om det uddifferentierede samfunds frisættelse af de tre overordnede handlingsrationaliteter: videnskab/teknik (kognitivt-instrumentelle handlingsrationalitet), politik/moral (moralskpraktiske handlingsrationalitet), kunst/kultur (æstetiskeekspressive handlingsrationalitet).
2. Det flerkulturelle teater Terra Nova har siden 1985
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Spørgsmålene,

der kommer efter det politiske

Interview med Jens Haaning

Af Thea Juhl-Nielsen
I online-kataloget til udstillingen Omstilling i København
1999 efterlyser Mette Sandbye en avantgarde med større
ambitioner end de berømte ‘små ryk’, ‘skred’ eller ‘forskydninger’ som kunstverdenen tilsyneladende selv er så
begejstret for. Hun reflekterer i den forbindelse over forskellen på vor tids avantgardekunst og den historiske
avantgarde, og slutter af med at citere Breton, der i Det
andet surrealistiske manifest skriver: “Den simpleste surrealistiske handling består i at gå ned på gaden med en revolver i hver hånd og skyde alt hvad man kan på må og få
ind i mængden”.
Hvis det overhovedet giver mening at overføre dette
statement til samtidskunsten, der opererer indenfor helt
andre felter, vil jeg mene, at én af dem, der i dag kommer
tættest på at udvise samme form for ukontrolleret kompromisløshed i provokationen, er den danske kunstner
Jens Haaning (f. 1965). Ved ikke at forklare sine værker,
om de så fremviser unge indvandrere, der fremstiller
våben, eller består af en plakat med en side-ni-pige omgivet af vittigheder på arabisk, rammer han med løst krudt
tilfældigt ind i mængden af uforberedte bedsteborgere og
tilfældige forbipasserende, og konfronterer, uden at belære eller oplyse, den enkeltes egne idealer og angstforestillinger.

48

Kulturo nr.11/2000

Det politiske aspekt, der ligger i denne måde at bruge
kunsten til at diskutere samfundsmæssige problemstillinger, adskiller sig fra den ideologiske politiske kunst, som
dominerede i 70'erne, ved ikke at præsentere nogle løsningsforslag, men derimod at opfordre den enkelte til at
stille spørgsmål. Alligevel giver det fortsat mening at tale
om politisk kunst i forbindelse med værker som Jens
Haanings, da de opfordrer til refleksion, kritik og i sidste
ende handling. Det viser sig dog, at Jens Haaning ikke er
helt enig. Uden at fornægte det politiske aspekt i værkerne påpeger Haaning igen og igen i løbet af vores samtale,
at for ham er det interessante de spørgsmål, der kommer
efter det politiske.
Det politiske
TJ-N: Mange af dine værker tager specifikt politiske
temaer op. Ser du dig selv som en politisk kunstner?
JH: Nej, jeg ser mig selv som en politisk engageret person
og som en person, der er interesseret i politik, men egentlig ikke som en politisk kunstner. Med de værker jeg
laver, så debatterer jeg og stiller spørgsmålstegn ved politik, men der er jo ikke nogen løsninger indbygget i det.
Der er ikke noget i værkerne, der siger: ‘det her er godt
og det her er dårligt’, eller: ‘skulle man ikke tage at gøre

sådan og sådan’. Jeg ser mine værker som baseret på, at jeg
har en vis politisk forståelse af verden og en vis politisk
atti-tude som menneske, og værkerne er så baseret på de
spørgsmål, der kommer efter - når man lige går det skridt
længere.
TJ-N: Ser du indvandrerproblematikken, som du har forholdt dig til i flere værker, som symptom på problemer i
samfundet eller er det præcis denne problematik, du
interesserer dig for?
JH: Jeg vil nok sige, at det specifikt er den problematik jeg
interesserer mig for, fordi det, i mit liv, nok er et af de
områder, hvor jeg undres mest, hvor jeg synes paradokserne er størst, hvor jeg virkelig støder ind i nogle ting.
Når jeg ser, hvordan vi omgås indvandrerne, tænker jeg:
‘jamen det er da utroligt, at vi ikke reflekterer det nærmere eller, at vi ikke har et mere nuanceret syn på det’.
Og det har ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvad
der ellers bliver debatteret i samfundet. Men på et etisk
menneskeligt plan, der synes jeg, det er her, der ligger de
største konflikter og de største spørgsmål.
TJ-N: Hvad er det så du prøver at sige i de værker, der
omhandler indvandrere?
JH: Jeg prøver at stille spørgsmålstegn. Og for mig er det
meget slående, at hvis nu man siger at indenfor
ideologier, der har vi i vores kultur haft en højkonjunktur i tresserne og halvfjerdserne, og den selvforståelse vi
som kultur har opbygget, med f.eks. feminisme, har fået
en utrolig indflydelse på vores samfund siden dengang.
Det er godt nok gået tilbage med udviklingen af ligestilling, men kvinders selvbevidsthed og dermed placering i
samfundet, er meget større end før. Men med indvandrerproblematikken, som har været meget present i
Danmark i de sidste 150 år, der er vi simpelthen gået så
langt tilbage. Der stopper hele den der liberalisme, vi har
opbygget, med respekt for andre mennesker, humanismen

og sociale forhold og staten som den store almoder og alt
sådan noget; den stopper lige præcis der, hvor folk ikke
har et dansk pas. Det synes jeg er slående, og jeg ser det
som om, at idet samfundet har opbygget sådan nogle
ideologiske værdier, så er det også svært at se ud af dem.
Og det er mit indtryk at lige med indvandrerne, der
sælger man endnu mere ud af idealerne. Også når man
tænker på, hvad folk i det politiske system kan slippe godt
fra at sige om indvandrerne, deres attitude overfor dem, så
får den bare for fuld skrue. Det er lidt svært at forstå for
mig.
TJ-N: Så du vil gerne stille spørgsmål til de fordomme vi
har om indvandrere?
JH: Ja, men også til, hvad det er for et behov, vi som kultur har for at være så hårde overfor andre.
Kommunikation
TJ-N: Et af de værker, hvor problematikken kommer
meget tydeligt frem er værket Arabiske vittigheder der
består af en plakat med en side-ni-pige, hvorpå der er
skrevet arabiske vittigheder. Hvad handler det om?
JH: Et værk som det, det er så åbent, at det i virkeligheden grundlæggende handler om kommunikation, at man
sætter nogen kommunikationskoder sammen, og så læser
folk det i forhold til, hvad de tror det kunne være. Det er
klart, at folk der kan arabisk, de læser det, fordi de kan forstå de der vittigheder. Men for dem bliver det jo også
absurd, fordi der er den der afsenderproblematik: hvem
har sat det her op, hvad skal det gøre godt for. Alle andre
bliver i virkeligheden konfronteret med deres forestillinger om problematikken.
For mig var det værk jeg lavede to år tidligere, der
hedder Tyrkiske vittigheder meget vellykket. Det bestod af
en megafonhøjtaler som afspillede vittigheder på tyrkisk
og var sat op ude på gaden. Da var jeg udsat for, efter jeg
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havde sat det op og gik rundt og tog billeder af det, at der
kom nogle Hells Angels Supporters. Jeg blev sådan lidt
bange, du ved, og tænkte shit, skal jeg nu have røvfuld,
eller hvad skal jeg sige. De kunne godt se, at jeg havde
noget med det at gøre. De spurgte, hvad fanden er det for
noget og jeg svarede så, at det var vittigheder på tyrkisk.
Det synes de var enormt sjovt, for de var da sikre på, at
jeg tog pis på tyrkerne og det synes de var helt vildt fedt.
Siden hen, to måneder efter, blev jeg kontaktet af noget,
der hedder Akademisk Forening i Lund, som består af
professorerne fra Lunds universitet, og de ville gerne have
mig til at sætte værket op som del af en antiracistisk kampagne. Og det er for mig meget flatterende, for det der
sker, det er, at værket i virkeligheden ikke er udsagn om
noget som helst. Det udgør en ramme for, at folk kan
reflektere deres eget forhold til forskellige ting, så det
samme værk blev set som racistisk af dem, der var racister
selv og dem der var antiracister, de mente, at det var antiracistisk. Og det er jo rimelig besynderligt samtidig med,
at det er et ret stærkt udsagn.
Intentionen med sådan et værk, det er, i virkeligheden, selvom det arbejder med nogen meget konkrete
ting som sprog, arabiske vittigheder på koranens sprog
osv., bare at stille en refleksionsramme eller terapeutisk
ramme op, hvor folk med den bagage de nu har, kan gå
ind og lave deres egen læsning.
Kunsten og det politiske
TJ-N: Og det er jo dér dine værker kan virke meget
provokerende. Man kan jo ikke vide, om du understøtter
fordomme eller forsøger at reflektere dem i værker som
Tyrkiske vittigheder og Våbenproduktion, hvis man ikke ellers
kender noget til, hvad du beskæftiger dig med. Synes du,
at provokationen i sig selv kan noget som traditionel politisk-ideologisk kunst ikke kan?
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JH: Ja, det synes jeg den kan.
Men i forbindelse med forholdet mellem kunst og
politik, så er min historie lidt omvendt. Jeg kan se mange
af mine jævnaldrende kunstner-kolleger, gå ind i den
politiske kunst, som om de tænker: ‘Gud, hvad skal den
der kunst handle om?’Hvis de er piger, bliver de så feminister og hvis de er drenge, så bliver det socialpolitik eller
boligpolitik eller et eller andet. Min historie er lidt
anderledes, på den måde, at jeg først har haft en politisk
karriere, og derefter gik jeg i gang med at lave kunst. Dvs.
at jeg har været i det politiske system meget kort og
meget succesfuldt. Da jeg var teenager blev jeg involveret i politisk arbejde og jeg prøvede så det der med, at
man laver et statement og kommer i tv-avisen. Men jeg
synes overhovedet ikke, at det kunne give svar på de
spørgsmål, jeg havde. Det blev for mig meget hurtigt, dvs.
indenfor et år eller to år, alt for banalt; den måde at finde
patentløsninger på, at sige det her, det er det gode og det
her, det er det onde, hvis folk får længere barselsorlov og
7 % mere i løn, så bliver vi alle sammen lykkeligere. Og
hvor jeg meget hurtigt har spurgt, hvorfor er det ikke 6
% eller 13 %, hvorfor er det to ugers ekstra barselsorlov
og ikke to måneder. Det kunne ikke opfylde de spørgsmål, jeg gik rundt med inde i hovedet og så endte jeg ovre
i kunst. Så det vil sige, at for mig, og det lyder jo mærkeligt med det jeg laver, men for mig er det med politik et
overstået kapitel. Det er noget jeg har lavet engang.
Men det er klart, at så er det kommet ind senere hen.
I lang tid lavede jeg kun kunst-kunst, men på et tidspunkt, så var de politiske spørgsmål alligevel så presserende i min måde at forstå tingene på, at jeg tog dem op
igen. Men ikke sådan, at jeg vil lave kunst, der understøtter en eller anden ideologi. Jeg bruger et sprog, et
billedsprog, hvor jeg låner fra noget meget, meget ladet.
Det er et meget konfronterende sprog. Men selvom det

på overfladen godt kunne ligne noget rigtig propaganda,
så er det måske bare en effekt, der er kørt oveni. På det
seneste er jeg blevet meget rost for at gå ud i det sociale
rum og lave kunst andre steder og blablabla. Det har også
min store interesse, men for min praksis er det andet også
nødvendigt. Dvs. jeg er afhængig af kunstinstitutionen, og
jeg sætter meget pris på ikke kun at lave ting i det
offentlige rum. Min interesse for det kan ikke bære altid
at skulle ligge og flagre ude i det offentlige rum.
Kunstens potentiale
TJ-N: Men synes du, at kunsten kan sætte en vinkel på de
her problematikker, som man ikke kan ved at gå ud og
lave en ungdomsklub?
JH: Helt sikkert. Og det er jo fordi, at vi læser tingene
anderledes, hvis det er kunst, end hvis det ikke er. Tager
man f.eks. plakaten Arabiske vittigheder igen. Hvis man ser
den på gaden, så er det klart, at der er en masse mennesker, der ser den uden at få nogen nærmere forklaring på,

hvad det er for en plakat. Hvis den var opsat i et kommercielt øjemed, så ville den straks blive krediteret for det
og stoppe refleksionen der. Så ville der være en meget stor
forskel på om den var opsat for prostitution eller for en
indvandreklub. Men idet den bliver lavet som kunst, så
bliver den ligesom fri af det der, så kan du reflektere, hvad
vej ind i det du vil. Samfundsmæssigt har kunsten en
kæmpe funktion. Og ikke mindst også en potentiel funktion. Det er et tilbud til folk, der står med lidt flere spørgsmål end de fleste. Det kan være identitetsspørgsmål eller
eksistentielle spørgsmål eller spørgsmål fra den, der måtte
betvivle sin nationalitet. Og dér vil jeg vove at påstå, at
kunst har lighedspunkter med religion og med psykoanalyse. Det er et område som kan træde til, hvis man har
et behov.
Identitet
Kunst er meget vigtig for at opbygge et lands eller en
nations identitet.Vi lever mærkeligt nok i en kultur, hvor
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vi er meget lidt tvivlende på vores egen kulturelle identitet. Man skal langt ud i Asien for at møde nogen, der er
så selvtilfredse som danskerne. Jeg må stille mig fuldstændig uforstående overfor de der argumenter som meget
ofte kommer op med, at 'vi har det så godt her', eller 'det
ville jo aldrig være sket i Danmark'. Og det er ikke fordi,
at der ikke er noget om snakken eller jeg vil sige, at
Danmark er et forfærdeligt land, men det er fordi jeg
synes, at det er meget uambitiøst, som nation og individ
at sige sådan. Som jeg ser det, kunne det blive meget
bedre.
Det er klart, at der er andre steder i verden, hvor
kunst er mere nødvendig. Og igen kan man sammenligne kunsten med religion og psykoanalyse. Der er nogle
steder, hvor det er mere nødvendigt end andre. I et land
med krige og tortur og alt mulig er der mere brug for
religion og psykoanalyse, og for den sags skyld også kunst.
I Tyskland har kunsten været enormt vigtig, fordi de
har større problemer med deres nationale identitet og de
derfor er mere reflekterede omkring identitet.Tyskland er
også stadig ekstrem vigtig for udviklingen af kunsten.
Spørgsmål
TJ-N: Hvordan synes du, at kunsten kan rykke ved faste
strukturer i samfundet, som det politiske ikke kan?
JH: Det mener jeg, at den kan ved at stille spørgsmål. Man
kan sige, at jeg på en måde laver politik, som man laver
filosofi.Altså, hvor filosofi er baseret på spørgsmål, spørgsmål, spørgsmål og ingen løsninger. Og der kan man godt
drage nogle paralleller mellem mine værker og det politiske. Søren Kierkegaard f.eks. som er den dansker jeg
holder mest af, han præsterer virkelig at indkredse noget
og aldrig nogensinde at opstille løsninger for sig selv eller
for andre. Hans værker udgør jo et stort spørgsmålstegn.
Men det gør det jo ikke ligegyldigt.
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Egentlig vil jeg sige, at den kunst jeg laver har politiske aspekter, men den er ikke at forveksle med egentlig
politisk kunst, traditionel politisk kunst. Det har måske
kun virkemidlerne til fælles. I min opfattelse af at være i
verden er der simpelthen så mange ting som den traditionelle politiske kunst aldrig nogensinde berører. Derfor må
jeg forkaste den - eller i hvert fald erkende dens
begrænsninger. Men det er jo ikke muligt at bevæge sig
rundt uden at have en holdning til tingene. Jeg kan ikke
orientere mig uden at have en holdning eller en politisk
opfattelse af tingene. Jeg kan ikke bare lade det flyde. Jeg
har ligesom alle andre mennesker visse etiske rammer for,
hvad der er og hvad der ikke er acceptabelt. Men
spørgsmålene kommer så rullende bagefter, hvis man
reflekterer over tingene. Men der vil jeg ikke sige til folk,
hvad jeg nu er nået frem til, selvom jeg måske nok er et
menneske, der reflekterer mere over tingene end dem jeg
normalt møder. Jeg synes det er mere interessant at dele
mine spørgsmål end mine svar med andre.
De menneskelige relationer
TJ-N: Er du aldrig bange for at udfordre et område som
i forvejen er meget betændt, som f.eks. indvandrerspørgsmålet?
JH: Jo, det er jeg. Og jeg spekulerer meget over det både
før og efter jeg laver værkerne. Der er perioder indimellem, hvor jeg virkelig er parat til at svare på spørgsmål,
hvis der skulle komme nogen. Men med årene vender jeg
mig også til at tage den risiko. Den der plakat er jo 4 år
gammel, og så kan jeg blive usikker og tænke, ‘jamen er
det for meget at sætte den der side-9-pige op sammen
med noget arabisk’, eller ‘er det tarveligt overfor de der
fotomodeller at udstille dem, mens de stiller sig naive op
og fortæller, hvad for noget tøj de har på?’ Og så bliver det
bare til sådan noget kunst, hængt op på gallerier, hvor
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bedsteborgere går ind og kigger. Er det forsvarligt? Og
der tror jeg, at for mig, der er de menneskelige relationer
blevet meget vigtige. Jeg kan ikke overskue de yderste
konsekvenser af alle mulige læsninger og mislæsninger af
værkerne. Det, der betyder noget er, om jeg kan få min
egen tolkning til at fungere, og hvis de folk, der har noget
med det jeg laver at gøre, er o.k. med det og trygge i situationen. Det er sådan set det eneste jeg kan gøre. At sætte
porno op med arabisk skrift, det skal man lade være med
at tænke for meget over, for så gør man det jo ikke.
Etikken
TJ-N: Hvor går grænsen for at bruge i forvejen udsatte
grupper i kunsten, du har f.eks. også fotograferet gale?
JH: Der er vi jo så inde på harddisken. Det er jo så perso-

nens etik. F.eks. de gale, der i denne her forbindelse er
mere interessante end indvandrerne, for indvandrerne
ville egentlig gerne stille sig frem og fyre den af som
fotomodeller, men med de gale var det sværere. Jeg var
rundt og kigge og overvejede, hvor jeg skulle tage fotografierne. Skulle jeg gøre det på den lukkede afdeling, på
en åben afdeling, og der endte jeg med at lave det ude hos
galebevægelsen i stedet for. Det er nogle folk, der kan
svare for sig selv. Det er folk som er invalidepensionister
og som ikke har nogen andre muligheder for at overleve,
men som samtidig har det rimelig godt. Der må man
spørge sig selv, hvad det er for en virkelighed man vil
indkredse, og i den sammenhæng var jeg mere interesseret i den frygt, som vi alle sammen har overfor folk, der
er anderledes tænkende.
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TJ-N: Føler du som kunstner en solidaritet med marginaliserede grupper eller betragter du dem udefra med
bedsteborgerens øjne?
JH: Nej, det vil jeg ikke sige. Men på en måde så gør jeg
da, for jeg færdes på de bonede gulve og i kunstsammenhænge. Den måde man ekskluderer almindelige
mennesker, det være sig ikke-akademikere, sindssyge eller
indvandrerne, er jeg meget mistænksom overfor. Det
verdensbillede passer ikke til, hvordan jeg ser verden, og
jeg synes f.eks. ikke, at det er særlig reflekteret, at en
verden som kunstverdenen har så meget brug for at
distancere sig fra almindelige mennesker .
Kunstinstitutionen
TJ-N: Du bruger et klart kunstnerisk udtryk, hvad mener
du, at kunsten kan som den direkte intervention i det
offentlige rum ikke kan?
JH: Idet jeg ikke har nogen direkte parole, der kan realiseres ude i virkeligheden, så er det klart, at mine projekter altid foregår i kunstinstitutionen, også når de foregår
ude på gaden. Jeg holder meget af den refleksion, der sættes i gang når vi ser på noget som kunst. Det har andre
perspektiver at se på noget som kunst. Jeg gør heller ikke
oprør mod kunstinstitutionen. Jeg reflekterer dens greb
enormt meget, men det gør jeg hovedsageligt af to
grunde. For det første fordi, at hvis man taler i et medie
som folk ikke er vandt til, så kan du tale mere direkte.
Med et maleri skal man først forbi den barriere, det er at
forstå værket som maleri, men hvis det er malet direkte
på væggen så kommer du tættere på. Jo mere dagligdags
et sprog du taler i, jo mere direkte kan du tale. For det
andet er det en smart måde at få opmærksomhed på som
kunstner. Det virker jo.
TJ-N: Stiler du dine værker mod en bestemt gruppe eller
til den enkelte?
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JH: Det er ikke nødvendigvis intentionen, men jo, jeg kan
se på modtagelsen, hvem de får i tale og jeg må så erkende, at der er en kæmpe fokusering på min egen race, en
hvid centraleuropæisk kultur. Jeg har et stort behov for at
kommentere den og gøre op med den. Men jeg har et
ønske om, at mine værker bliver mere almene.
Det uaktuelle
TJ-N: Ville du gerne udstille i andre kulturer, i
Mellemøsten f.eks.?
JH: Det er klart, at det for mig som person er det spændende at komme nogle eksotiske steder hen, men jeg har
ikke noget specielt ønske om, at det skal være til særlige
brændpunkter. Jeg synes også, at der er mange relevante
historier at fortælle andre steder. Men jeg ser da, at mange
kunstnere søger brændpunkter for deres aktiviteter. Men
eksempelvis så takkede jeg klart nej til den akademiske
forening i Lund. Jeg har ikke lyst til at blive udstillet som
et propagandaprojekt.
Der synes jeg, at man har en fordel som kunstner, idet
man kan tillade sig at snakke om ting, der ikke er aktuelle. Da jeg begyndte det der indvandrefidus i ‘95, var det
ikke noget kæmpestort emne. Det blev det først senere.
Der synes jeg, at kunsten har en virkelig kvalitet. Den
behøver ikke stå i kontakt med mediestrømmen. Men det
er jo også en mærkelig måde at forholde sig til politik.
Men jeg bakker hvis nogen synes, at det er oplagt, at jeg
skal lave noget om et politisk emne.
TJ-N: Så du har en opfattelse af, at omverdenen ser dig
som politisk kunstner?
JH: Ja, og jeg vil også godt medgive, at man kan se mig
som politisk kunstner. Men problemet er så spørgsmålet
derefter, at fordi jeg betragtes som politisk kunstner, så vil
folk straks fordre entydige statements: at jeg er for noget
og mod noget andet. Kunst er jo blevet brugt i det
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politiske system, har indgået i det politiske system og har
agiteret for alt muligt mærkeligt. Jeg er kun interesseret i
det der rent faktisk foregår. Ikke i løsningsmodeller.
TJ-N: Hvad inspirerer dig til dine værker?
JH: Det er kulturer og hvordan vi omgås dem. Og der er
et tema som f.eks. Jugoslavien jo bare et udslag af nogen
store forviklinger, og på en måde ikke stort nok til mig.
Det er mere vores kultur på et større plan. Jeg indhenter
materiale hele tiden og nogen gange er det sket, at
oplysninger, tanker og iagttagelser har været 6-7 år
gennem systemet, før jeg konkret bruger dem i et værk.
Derfor er det svært at sige, hvad der inspirerer mig. Jeg har
heller aldrig lavet noget, som jeg helt konkret kan sige,
hvad handler om. Det jeg laver nu er baseret på, at jeg
arbejder i mange forskellige lande. Det er centraleuropæisk, men det er ikke nødvendigvis dansk.
Det danske
TJ-N: Hele sommeren har der kørt en serie i Information
om dansk identitet. Og når du nu selv kommer ind på
det, så kan jeg ikke lade være med at spørge: Hvad mener
du dansk identitet er?
JH: Det der irriterer mig mest ved dansk, og så gider jeg
ikke tage ‘identitet’ med, for det bør stå åbent for enhver,
det er, at det er sådan en hippie-religion. Det seneste der

er sket, hvor jeg bare tænker, ‘hvad fanden er det, der
foregår’, det er med de der dogmefilm, hvor man
opstiller regler for at lave film, og det med kollektivet som
støttepædagog og politimand. Inde i mit hoved der ser jeg
Grundtvig, Lars von Trier og en masse hippiebørn stå og
slå på nogen bønder, der er for dumme til at forstå den
store hellige kultur.
Den mistillid der er overfor kunsten og det at lave
kunst i Danmark, den oplever man ikke andre steder. Man
mistænkeliggør jo ikke, at folk laver mad eller cykler. Jeg
har min scene andre steder, men at vokse op på denne her
kunstscene og skulle prøve at skabe en karriere herfra og
ud, det ser jeg som stort set umuligt. Og det vil jeg godt
have lov til at sige, selvom det forlyder sig at dansk kunst
bare speeder derudaf. Jeg synes, at kunst er godt ‘mudret
til’ her i landet og jeg synes billedkunst burde vises samme
respekt som andre erhverv.
Interviewet fandt sted d. 13. 11. 2000 i København.
For mere information om Jens Haaning se
www.nicolaiwallner.dk

Thea Juhl-Nielsen er studerende ved Moderne Kultur og
Kulturformidling, KU.
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Urbane brændpunkter i Berlin

Laden-Kette, butikskæde, er et udstillingsprojekt i Berlin, der ligger på
grænsen til at være et byudviklingsprojekt. Laden-Kette har just fundet sted
i ti tomme butikslokaler i Kreutzberg og jeg har talt med initiativtager og
kunstner Heidi Walter, bl.a. om at arbejde med udstillingsprojekter, hvis
formål rækker ud over kunstens ansvarsområde.

Af Solvej Helweg Ovesen
Urban Dialogues - baggrund
Laden-Kette (16.9. – 23.9.2000) var en stedspecifik udstilling i Kreutzberg i Berlin, en bydel, der har et udpræget
multikulturelt islæt. Mange mindre butikslokaler står
tomme i bydelen og 16 unge kunstnere skabte her installationer, aktioner og mødesteder i et forsøg på at fremvise stedets rum/pladsmæssige og kulturelle potentiale.
Samtidig løb den årlige Kunstmesse af stabelen i
resten af Berlin. Laden-Kette stod med sit sociale sigte i
tydelig kontrast til messen, som selvsagt præsenterede
kunst, der opererer på markedets betingelser.
Laden-Kette var et initiativ, der kom fra organisationen Urban Dialogues, som blev startet af Heidi Walter i
1998. Som det fremgår af Urban Dialogues’ hjemmeside
(www.urbandialogues.de) er organisationens formål
”[…]som mellemled at sætte en dialog mellem kunstnere, beboere og ejendomsejere, brugere og arkitekter,
politikere og akademikere i gang – kort sagt; mellem de
mennesker, der præger det urbane rum”. Dette mål arbejder Urban Dialogues sig hen imod via intervenerende og
stedspecifikke kunstpraksisser, som ”[…]griber fat i
vekselvirkningen mellem det urbane rum, menneskelig
virkelighedsopfattelse og kommunikation i byrummet”.
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Laden-Kette er desuden et forsøg på at kombinere
kunst og erhverv, idet én del af projektet fungerer som
udstilling, mens den anden del udgøres af et centrum for
udlejning af og handel med butikslokaler i Wrangelkiez
på Kreutzberg. Sidstnævnte del af projektet består i indsamling af informationer om, hvordan man lejer sig ind i
de forskellige lokaler samt, hvordan man skaffer penge til
at starte en forretning. Alle informationerne er lagt ud på
Urban Dialogues hjemmeside.
Under udstillingen Laden-Kette var der tillige opstillet et info-kontor, som både fungerede som formidlende
instans mht. udlejning af lokaler og som centrum for
udstillingen. Før Laden-Kette åbnede havde man - på baggrund af en rundspørgeundersøgelse hos områdets
beboere - opstillet en ønskeliste over manglende butikker
og fritidsaktiviteter i området. Denne ønskeliste blev præsenteret i infokontoret.
Laden-Kette blev støttet af MicroPolis og Aktionfonds
des Quartiersmanagement Wrangelkiez, som begge er
instanser, der giver penge til lokal byudvikling. MicroPolis
er en pulje, der hører under EU, hvis formål det er at støtte mindre virksomheder i bestemte lokalområder i en
opstartsfase. Quartiersmanagement Wrangelkiez giver til-

skud til initiativer af social eller erhversmæssig art i
Wrangelskiez. Det vil sige, at Laden-Kette ikke blev støttet
af traditionelle kunst- og kulturfonde.
Heidi Walter er i midten af trediverne og kommer fra
Bayern, men har boet 13 år Berlin og har fulgt byens
udvikling nøje i den tid, hun har boet her. Hun har arbejdet med dans og teater i ti år, men bestemte sig for at
bevæge sig væk fra scenen og ud i byrummet for tre år
siden. I 1998 tog hun initiativ til Urban Dialogues, som
hun arbejder for på fuld tid. Urban Dialogues har tre lønnede medarbejdere og et netværk af frivillige medhjælpere.
Wrangelkiez
Solvej Helweg Ovesen: Hvad er det, der primært har
interesseret dig ved Wrangelkiez som sted for en udstilling
– er det de folk, der bor der?
Heidi Walter: Det er rummene i Wrangelkiez, der
interesserer mig. Jeg reagerer på rum - de mange tomme
rum fascinerer mig. Men menneskerne – det ved jeg ikke
- jeg vil næsten sige, at når man interesserer sig for noget,
lærer man helt automatisk folk at kende. Det er egentlig
lige meget, om det er russere eller tyrkere. Lad mig sige
det på en anden måde; jeg tager ikke til Wrangelkiez, fordi
jeg interesserer mig for multikulturelle problemer. Det er
for fortænkt. Det er nærmere den anden vej rundt; der er
forhold, som påvirker mig sanseligt; rummene og området.
Så er der også praktiske grunde til, at det blev det sted
fordi, at folk fra Quartiersmanagement [bydelsrådet] spurgte os, om vi ville samarbejde og om vi havde nogle ideer
til at lave et projekt i området. Sådan gik det faktisk til.
SHO: Hvad var målet med Laden-Kette? At gøre disse rum
tydelige eller at finde lejere til lokalerne?
HW: Selvfølgelig er der større og mindre mål. Det helt

nærliggende mål var at ændre måden at se på. Når jeg,
som arbejder eller bor i kvarteret, går forbi alle disse
tomme butikker hver dag, så hører de så meget til mit billede af stedet, at jeg ikke længere ser, hvad det egentlig
betyder. Det drejer sig om, at pirre folks opmærksomhed
og sensibilitet.
Vi nøjedes egentlig med bare at vise noget frem med
Laden-Kette; vi havde en model stående i vores infokontor, hvor de tomme rum i området var markeret med
rødt. Det er det herlige ved kunsten - man skal nogle
gange ikke gøre andet end blot at vise noget frem. Man
behøver ikke at finde løsninger, det er nok bare at pege
på, hvad der er og så bliver folk totalt forbløffede. Og det
er de virkelig blevet i denne omgang. Det var en side af
sagen.
Hvad det satte i bevægelse, kan man ikke styre; det er
forskelligt hvordan folk reagerer - nogen synes, at der må
ændres noget og andre synes det ikke, men der rækker ens
ansvar som kunstner eller arrangør ikke længere.
Men det Urban Dialogues forsøger at gøre i forhold til
Wragelkiez, er ikke at lave et rent kunstprojekt, men også
på langt sigt at skabe en forbindelse til erhvervslivet.
Samtidig med at Laden-Kette-udstillingen fandt sted
åbnede vi det vi kalder ’Ladenbörse’ [butiksudlejning], som
findes på vores hjemmeside. Her kan man hente information om alle ledige lokaler i området, hvad de koster, hvor
mange kvadratmeter, hvem der er udlejer osv. Denne
’børs’ præsenterede vi også i info-kontoret. Folk kom vitterligt ind og fandt et butikslokale - der er lejet to
lokaler ud på nuværende tidspunkt. Det betyder, at der
virkelig er interesse for, at vende situationen; at åbne
butikker i området.
Vi vil også gerne opbygge et netværk af tjenesteydelser - der mangler ret mange servicefag i kvarteret.
Der er behov for vejledning - mange folk ved ikke, hvor
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de skal søge penge, hvis de vil åbne en butik og vi har
fundet folk udefra, som vil tilbyde deres hjælp. Men det
hele er i gære nu, så nu må vi se, hvad der sker. Der kommer også en internetcafé, for der er mange, der ikke har
adgang til nettet i området og som ikke har en computer
til rådighed. Så der bliver sat noget i gang på det område.
Vi vil ændre stedets ry, så folk tør åbne en butik der.
Butiksejere vil ikke åbne forretninger i Wrangelkiez, fordi
de tænker, at der alligevel bare bor socialhjælpsmodtagere
og at det derfor ikke kan lade sig gøre, at have en forretning der.
Projekter
SHO: Urban Dialogues måde at gribe ind i situationen på,
er ifølge jeres eget udsagn, at arbejde med dialogiske,
intervenerende eller stedspecifikke praksisser. Har I valgt
de kunstnere, der deltog i Laden-Kette ud fra de kriterier?
HW: Ikke udelukkende – det er forskelligt i forhold til
hvert af vores tre udstillingsprojekter. I år har vi fundet
folk, der som udgangspunkt arbejder på den måde.Vi har
selvfølgelig taget fat i folk, som vi allerede kendte – Johan
Holten (dansk kunstner bosat i Berlin, SHO) har jo allerede arbejdet for Urban Dialogues.
Men det er ikke et princip, vi har.Vi forsøger nærmere så hurtigt som muligt at finde ud af, om folk er i
stand til at arbejde med stedet, for vi har også dårlige
erfaringer med kunstnere, der ikke kunne finde ud af det.
Det svære ved denne type kunst er, at man skal forsøge at
bringe to svært forenelige ting sammen. På den ene side,
skal man som kunstner beholde sin egen identitet og
følge sin tråd, og på den anden side er der kravene, som
kommer udefra, som man skal forholde sig til. Den sidste
del bliver ofte for direkte i politiske værker. Det sker når
man indlader sig på sociale problemer osv. – den politiske
kunst synes jeg er dødkedelig.
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Jeg søger altid folk, der kan lege med tingene. Jeg tror
ikke på en socialrealistisk fremstilling af tingene. I et
område som Wrangelkiez finder du socialrealismen på
gaden – der har du ikke brug for billeder. Derfor drejer
det sig om at lege med den og bringe andre ting ind uden
at være overfladisk. Det er en svær opgave.
SHO: Kan du nævne et eksempel fra Laden-Kette, hvor en
kunstners værk virkelig har fungeret på den måde du
omtaler?
HW: Projekterne havde forskellig styrke, hvad angik
interaktionen. Johan Holten havde lavet et vidunderligt
rum og der var interaktionen med stedet og rummet
meget klar – han fik skabt et godt billede, men der var
ingen interaktion med folk.(1)
Men der hvor interaktionen med folk fungerede godt
og hvor værket samtidig var noget i sig selv, var Christian
3 Rooosens installation i en tidligere cykelbutik. 3
Rooosen beskæftiger sig med én-streg-tegninger. Han
arbejder altid med denne form og tilpassede den så til
vores projekt. Vi gav ham et forum; en tidligere cykelbutik, hvor han åbnede en butik, Einstrich-Fahradladen.
Rent visuelt var det fantastisk og interessant, men også
udviklingen i projektet. Vi bad kunstnerne om at holde
deres rum lukket i den første uge af projektet, så man kun
kunne kigge ind ude fra. 3 Rooosen projicerede 60 forskellige cykleltegninger op på en stor skærm i vinduet.
Projektionerne blev ved den halve nat igennem og i den
sidste weekend, hvor rummene blev åbnet for publikum,
tegnede han live over en overheadprojekter og her kunne
folk se, hvordan han bar sig ad. Han tegnede efter en
cykel, som folk kunne stille i forskellige positioner
samtidig med, at de kom med på tegningen. Det synes jeg
var meget vellykket.
SHO: Du deltog også selv med et værk, som du kaldte
chat-room. Et værk, hvor folk sad udenfor på gaden med

høretelefoner på og overhørte samtaler mellem folk, som
sad indenfor og snakkede om et eller andet emne, som du
havde udstukket. Hvordan har du valgt de emner, som
folk skulle tale om?
HW: Når jeg vælger temaer, eksperimenterer jeg. Jeg har
lavet chat-room to gange – først i Rathaus Passagen (2) og
nu her i Schlesische Strasse. Jeg vælger altid temaer, som
jeg tænker berører alle. Banale emner som ethvert tidsskrift skriver om - f.eks. noget, der har med kærlighed at
gøre eller kan man købe lykke? Men folk der var derinde
sagde, at det sjove var at snakke med mennesker man
overhovedet ikke kender om de emner. Det er det særlige ved værket. Når jeg taler med venner om de ting, er
det noget helt andet. Man kan selvfølgelig have forskellig
tag om et emne, men det var ret brede emner.
SHO: Så det drejer sig om at finde en åbning til et møde
med en anden person…
HW: De emner jeg med sikkerhed går udenom, er emner,
der fører direkte ind i en politisk diskussion eller som
fører ind i en diskurshistorie, som igen leder over i en diskussion om, hvad SPD og CDU er uenige om. Mange
folk havde forventet, at jeg ville stille den slags spørgsmål
i forhold til omgivelserne i Wrangelkiez, for her findes
der stridspotentiale f.eks. om, hvem er for og hvem er
imod et nyt indkøbscentrum.
SHO: Hvordan forholdt de tyrkiske mænd sig til dit chatroom?
HW: Folk tog emnerne meget alvorligt og mange blev

hængende så længe, at jeg måtte smide dem ud. En
tyrkisk eller arabisk mand gik derind fire gange, og han
syntes det var så godt og sagde, at ”Sådan et rum burde
der altid være – det er ufatteligt - så kan man jo altid
snakke med nogen. Det kan man jo overhovedet ikke
normalt”. Jeg tror ikke, at folk, der ikke er klar til at lave
sådan noget, går derind.
Ansvar
SHO: Hvad bliver dit næste projekt? Går du specifikt
efter randområder, så det næste bliver i Pankow eller skal
det være Potzdamer Platz i centrum? I jeres manifest, fastslår I, at målet med Urban Dialogues er, at vise alternative
potentialer i oversete områder af Berlin…
HW: Det passer også, men jeg tror, at man må bearbejde
forskellige steder i forskellig længde. Jeg har en fornemmelse af, at vi har overtaget et vist ansvar i Wrangelkiez,
som vi på nuværende tidspunkt ikke kan give fra os. Jeg
vil ikke bare et eller andet sted hen som kunstner, udstille og lave en fest, hvilket jo er det vigtigste for mange i
dag. Det er ikke målet med Urban Dialogues. Det kan
være, at vi bliver nød til at forlade Wrangelkiez af økonomiske årsager og ok, så må vi starte et nyt sted og søge nye
midler, men hvis vi bare forlod Wrangelkiez nu, ville jeg
have følelsen af, at smide et barn ud af reden, før det er
voksent. I det her tilfælde har vi et relativt stort socialt
ansvar. I Rathaus Arkaden forsøgte vi at lave kunst og
igangsætte dialoger med beboerne og så var projektet
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ovre. Men i Wrangelkiez har vi startet sådan noget som
Ladenbörse, som er social kapital, som løber ud i sandet,
hvis man holder op med at bekymre sig om den.
Ladenbörse er ikke så vidt, at vi kan videregive den. Man
bliver nød til at finde mulige overtagere – eller man
behøver ikke, men jeg vil gerne.
Hvert projekt er forskelligt og det er første gang, at vi
har involveret os så meget. Denne gang vil jeg gerne følge
projektet så vidt, at jeg kan se, at der kommer initiativer
til at føre ideerne videre ud i livet.
SHO: Mener du, at man har et særligt ansvar, når man
laver den slags kunst, hvor man arbejder dialogisk og samarbejder med lokale instanser eller beboere?
HW: Det er et svært spørgsmål. Det kommer an på, hvor
du får pengene fra. Helt enkelt. Der findes jo tusindvis af
forskellige fonde. Når man f.eks. bliver betalt for at lave
ungdomsarbejde, så må man lave ungdomsarbejde og når
man bliver betalt for at lave kunst, så er man ansvarlig for,
at levere kunst af høj kvalitet. Når man bliver betalt for at
lave sociokultur, så skal man lave det.
Og hvis jeg nu vil lave sociokultur, så må jeg gøre mig
umage for, at det er det jeg bliver betalt for – og ikke kun
for kunsten. Det betyder, at når jeg bevæger mig i et
sociokulturelt felt, må jeg tage et bestemt ansvar. Det
kommer virkelig an på, hvordan jeg går til projektet; hvad
jeg regner med, at jeg skal lave. Hvis jeg nu sagde, at det
kun drejede sig om, at der stod en fed installation i et af
de tomme rum på Kreutzberg, så ville jeg bare have mit
kunstneriske ansvar, fordi det interesserer mig som kunstner. Så ville jeg måske få penge fra Verrat für Bildende
Kunst og så kunne jeg overveje, hvilket kunstnerisk ansvar,
der hviler på mig eller hvad jeg vil udtrykke indenfor
rammerne af mit kunstneriske arbejde. Men jeg ville ikke
behøve at beskæftige mig med bydelen, jeg udstillede i –
det ville ikke nødvendigvis være en del af mit arbejde.
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Men som vi er gået ind i Laden-Kette, har vi gjort os
umage for at kombinere kunst og erhverv – og vi har fået
pengene for at gøre det. Og så er jeg ansvarlig for det.
Interviewet fandt sted 12. 10. 2000 i Berlin. Det er redigeret og oversat fra tysk til dansk af Solvej Helweg
Ovesen.
Noter:
1. Johan Holten (1976) lavede et værk til Laden-Kette, som
hed Ausschnitte einer Bewegung, 2000, som bestod af
sort/hvid fotografier taget oppefra af mennesker, der
kommer op ad trappen fra undergrunden. Alle går i
samme retning. Fotografierne var præsenteret i fire lyskasser på ca. 1.70 cm X 80 cm i et rum tildækket med
sort plastik, som udslettede rummets identitet.
Lyskasserne var hhv. hængt op i vinduet ud til gaden, på
gulvet i udstillingsrummet og på væggene. Ausschnitte
einer Bewegung satte sig udenfor konteksten i Wrangelkiez
og introducerede generelle historiske begreber som
masse, bevægelse, udvikling og fællesskab, som er uundgålige så snart man beskæftiger sig med kunst og politik i
sammenhæng med en by som Berlin.
2. Sidste år arrangerede Urban Dialogues en udstilling i det,
der hedder Rathaus Passagen, som ligger ved Alexander
Platz. Rathaus Passagen var et stort indkøbscenter under
DDR-tiden, men komplekset står nu næsten tomt.
For mere information
www.urbandialogues.de
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Solvej Helweg Ovesen er studerende ved Moderne Kultur og
Kulturformidling, KU. For tiden tilknyttet Institut for
Kulturvidenskab, Humboldt Universitet i Berlin.

ARKITEKTUR SOM KRITIK ?

Af Trine Fogh Petersen
Som kunstart er arkitekturen forpligtet af såvel sin funktionelle som sin æstetiske dimension. Mens arkitekturen
på én gang er bevidst formgivning, og dermed må betragtes som udtryk for sin kulturelle kontekst, tidens formvilje og tilværelsestolkning, er den samtidig bundet af sin
funktion som ramme om menneskelige aktiviteter. Det er
dette spænd mellem heteronomi og autonomi, der gør
arkitekturens mulighed for at stille sig kritisk overfor det
omgivende samfund særlig interessant.
Arkitektur er som formgivning af rum den sociale
kunstart par excellence. Arkitektur er kondensering af en
kulturs tradition og historie, udtryk for dens selvforståelse
og ramme om dens materielle eksistens, hvilket betyder,
at arkitekturen har særlig gode muligheder for at gribe
direkte ind i hverdagslivet. Derved rummer bygningskunsten et særligt revolutionært potentiale, idet den har
mulighed for at gennemtvinge fysiske ændringer i den
daglige tilværelse og dermed forandre dens vante mønstre
radikalt. Samtidig betyder det arkitektoniske værks
uomgængelige tilstedeværelse i et landskab eller byrum, at
det besidder et unikt potentiale for politiske manifestationer og holdningsbearbejdning. Således er arkitekturen
på én gang forbundet med etableringen af et sæt kollektive eller individuelle praksisser, mens den på den anden
side udgør et særligt privilegeret redskab for den kritiske
holdning til – eller ændring af – disse praksisser.

Haus Müller og den moderne urbanitetserfaringen
Villaen Haus Müller kan anskues som en sådan kritisk
overvejelse over sin samtid. Den er opført i perioden
1928-30 i Prag, og kan ses som et udtryk for Adolf Loos´
bestræbelse på at opnå en ny ærlighed i formsproget. I
stærk kontrast til samtidens historicistiske arkitekturs ornamenterede facade fremtræder Haus Müllers med sin enkle
stereometriske form som lukket, afsondret og udtryksløs.
Haus Müller fremstår som en hvidpudset, kubisk blok
placeret på en skrænt, hvis hældning, det følger. De fire
facader fremtræder som immaterielle skærme frem for
massive stenmasser og det flade tag bevirker, at villaen
giver indtryk af blot at være en todimensionel flade frem
for at udtrykke et indre rum.
På villaens nordlige og østlige facade er kvadratiske
blokke placeret, der skyder sig ud i rummet i forhold til
murfladen, men ses bort fra et diskret murbånd på husets
øverste kanter, er der ingen udsmykning eller ornamenter
til at opdele facaden eller artikulere bygningens indhold
eller idé.
Samme nøgenhed præger udformningen af vinduerne, der uden nogen form for medierende udsmykning af
overgangen mellem inde og ude, fremstår som sorte
huller skåret direkte ind i murens flade. Selve glasset er
trukket tilbage fra murens yderste grænse, hvilket
understreger villaens lukkede karakter. Vinduerne er af
skiftende størrelse og anbragt i forskudte og tilnærmelses-
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vis symmetriske formationer, men det lader sig ikke
direkte aflæse af deres placering, hvordan etagerne og
rummene er organiseret bag den glatte murflade.
Endnu et signifikant udtryk for husets utilgængelige
karakter er hovedindgangens placering og udformning.
Den findes på den sydlige facade, men er på karakteristisk
vis placeret under gadeniveau og forskudt i forhold til
åbningen i den om grunden sluttende mur, således at
vejen over grunden mod huset forlænges. I sin fremtoning er døren upåfaldende og diskret, og af de to
enheder er døren endvidere placeret længst væk i forhold
til grundens indgang.
Haus Müllers lukkede og tavse eksteriør kan således
anskues som en understregning af hjemmets private
karakter og dermed som en reaktion på - og et æstetisk
udtryk for - oplevelsen af den moderne storbytilværelse.
Som arkitekturteoretikeren Beatriz Colomina hævder er:
”The subject of Loos´ architecture....the metropolitan
individual, immersed in the abstract relationships of the
city, at pains to assert the independence and individuality
of his existence against the levelling power of society.”(1)
Med Haus Müller kan Loos siges at have skabt en arkitektur, der i udpræget grad maskerer den private eksistens, og dermed skaber et rum for individualitetens udfoldelse. Bag de skærmende mure gives rum for personlighedens særegne træk, ligesom de følelsesmæssige bånd har
mulighed for at etablere sig i det private rums ro.
Haus Müller og det intime
Det modernistiske og industrielle præg der kendetegner
Haus Müllers ydre, står i skarp modsætning til interiørets
polstrede og sanselige karakter. Modernismens fortalere,
der har fremhævet villaen som et af den moderne bevægelses hovedværker, har da også generelt betragtet interiøret som anakronistisk; f.eks i forhold til de ”bomaski-
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ner” der på samme tidpunkt blev skabt af den fremtrædende arkitekt Le Corbusier. (2)
Set fra en anden synsvinkel er det imidlertid netop
denne radikale forskel mellem eksteriør og interiør, der
giver Haus Müller dets enestående og enigmatiske
karakter. Den faste grænsedragning, der præger villaens
ydre, afløses i dens indre af en fri og organisk tænkning i
rum, der muliggøres af Loos´ udvikling af begrebet
Raumplan. Raumplan-princippet er formgivning af arkitekturen udfra en tredimensionel tænkning i rum frem
for som en todimensionel repræsentation på en flade, der
først i anden omgang omsættes til rumlig form.
Begrebet Raumplan kan med Anders W. Munchs ord
betragtes som en ”emancipation af rummet”(3), idet det
giver mulighed for at anskue husets indre som flydende
og amorft. Samtidig er det dog karakteristisk, at rummenes placering på traditionel vis fastholdes hierarkisk,
begyndende med tjenestefolkenes værelser i kælderen og
derefter med en stigende grad af intimitet, der placerer de
selskabelige og sociale rum som hall og spisestue nederst,
mens de intime og seksuelt ladede soveværelser gemmes
væk længst oppe under taget.
På trods af Raumplanens åbne karakter fremstår villaens interiør som helhed med et intimt præg. Den ydre
murs skarpe afgrænsning fra omgivelserne understreges af
de indre rums disponering. Rummenes indadvendte
karakter skabes af de indbyggede sofaer, der er placeret
mod ydervæggene, hvorved den siddendes fokus vendes
ind mod rummets centrum. Hermed vendes blikket
samtidig bort fra vinduet, der ofte er dækket af et tyndt
gardin, og derved, som Beatriz Colomina fremhæver, fungerer som lyskilde frem for som en åbning udad til: ”In
this space, the Window is only a source of light (not a
frame for a view).”(4)
Endvidere underbygges det intime og indhyldede

præg i brugen af rige materialer som marmor, ædeltræ og
vævet tapet til beklædning af den indre væg. Hos Loos
træder beklædningen tydeligt frem som beklædning,
hvorved rummene fremstår som forede og omsluttende.
Samtidig anvendes de forskellige materialers karakteristika til at artikulere hvert rum som en individuel kube i
villaens flydende og amorfe rum. Fremhævelsen af hvert
rum som en selvstændig enhed kan eksemplificeres ved
forskellen mellem forhallens vægbeklædning i hvidlakeret træ og garderobens varmt tonede citrontræ, mens de
to rums fælles gulvbelægning omvendt tjener til at fastholde rummene som del af et organisk forløb.
Prioriteringen af det omsluttende og tætte viser sig
ligeledes i valget af polstrede møbler, samt forkærligheden
for plystekstiler, læder og vævede tæpper. Som i
udformningen af rumforløbet fremhæves den enkelte
enheds individualitet i valget af møbler, der i Haus Müller
er foretaget af Adolf Loos selv. Et billede af hallen, mens
denne stadig fremstod med sit originale interiør, viser et
udvalg af forskellige siddemøbler, der udmærker sig ved
deres forskellighed fremfor deres plads i et overordet system(5). Som begrundelse herfor fremhæver Loos i essayet

Der Sitzmöbel vigtigheden af brugsgenstandens funktion
frem for dens udformning i en bestemt stil: ”Dem grundsatze gemäss, dass jede art der ermüdung einen anderen
sessel verlangt, zeigt das englische zimmer nie einen
durchgehend gleichen sesseltypus.”(6)
Ved således at fremhæve det særegne og unikke ved
genstandene fremstår Haus Müllers interiør som rum for
individualiteten og stiller sig dermed i modsætning til det
industrielle samfunds rationalisering og standardisering.
Sin intime karakter til trods fremstilles det indre rum
imidlertid ikke som det omgivende samfunds antitese,
idet det intime præg samtidig problematiseres og undermineres gennem rumforløbets udformning.
Haus Müller og individets fremmedgørelse
Med sit smalle indgangsparti og den lange vej fra entré til
selskabsrum virker Haus Müller umiddelbart labyrintisk,
og vejen mod husets intime kerne er præget af kontrol og
styring af den indtrædendes bevægelse.
I passagen fra entréen til husets sociale kerne, hallen
og spisestuen, føres den udefrakommende af en trappe
med to knæk, hvorved kroppen drejes. Herved vendes
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blikket rundt fremfor at blive rettet fremad, og subjektets
følelse af at kunne overskue og beherske rummet forhindres. Følelsen af uigennemtrængelighed øges yderligere,
idet blikkets retning og kroppens bevægelsesfelt ofte
skilles fra hinanden, som det f.eks er tilfældet i hallens
marmorbeklædte halvvæg, der er formet, så den mimer
trappen bag sig. Her kan blikket frit pendle mellem
spisestue og hall, mens kroppen må tage omvejen
omkring trappen, hvorved villaen diskret synes at gøre
opmærksom på sig selv som ramme om subjektets
bevægelse.
Styringen af den udefrakommende kommer ligeledes
til udtryk i Haus Müllers ganglinier. I sin bevægelse gennem huset forskydes subjektet gang på gang og henvises
til at bevæge sig i rummenes periferi, frem for at besidde
dem fuldt og helt som centrum for deres aktivitet.
Kontrollen af subjektet opnår sit højdepunkt og
bliver til overvågning, idet den besøgende trænger forbi
husets funktionelle zone og ind på dets socialiseringsområde. Denne kontrol muliggøres af husets dameværelse, der hænger som en kube over forkammeret. Med
et vindue ud mod hallen er dameværelset artikuleret som
et indre i husets indre og bevirker en kompleks indlejring
af forskellige intimitetsniveauer i villaens private rum. Fra
sin placering i den indbyggede sofa bag vinduet kan
dameværelsets beboer fra sin ophøjede og privilegerede
position opdage og overvåge enhver indtrængende, inden
denne opdager det kontrollerende blik. Med sin placering
i det private rum, på grænsen mellem dettes sociale og
mest intime områder, fungerer dameværelset som en
sidste grænse mellem individets sociale og private
eksistens og understreger husets på én gang intime og
kontrollerende karakter.
En lignende dobbelthed gør sig gældende for villaens
status som objekt og dermed absolut grænse mellem ude
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og inde. Gennem den hyppige brug af spejle, som f.eks i
herre- eller morgenmadsværelset på villaens øverste
etage, samt gennem forkærligheden for blanke og
reflekterende overflader, undermineres væggenes karakter
af håndgribelige og absolutte skillelinier, idet væggen
afspejler og tilbagekaster det indre rum, og opløser
dermed tendentielt sin egen materialitet.
Med sin problematisering af den absolutte grænsedragnings mulighed, samspillet mellem subjekt og objekt,
og sin refleksion over det intime og fremmedgørelsens
gensidige dialektik, tilbyder Haus Müller sin beboer langt
mere end en ramme om livets fysiske behov. Husets
æstetiske overskud sætter sig igennem som en refleksion
over betydningsdannelsens betingelser og dets egne
muligheder for at udgøre et alternativ til det offentlige
rum. Denne refleksion over erfaringens mulighed
gennemføres uden at kompromittere villaens intime
karakter, og således uden at husets funktionsdimension
undermineres. Iværksættelsen af det intime i en rationel
og anonym ramme bevirker, at Haus Müller både
fungerer som rum for individualiteten og som refleksion
over industrisamfundets betingelser. Herved placerer
huset sig mellem den stil-imiterende historicisme og den
senere funktionalismes blotlæggelse af privatlivet, og
medierer dermed mellem arkitekturens funktion som
skærm om den enkeltes eksistens og dens rolle som
refleksion over en periodes eksistensbetingelser.
Den samfundsomstyrtende arkitektur
Traditionelt har netop kravet om arkitekturens funktionalitet stået i vejen for dens kritiske potentiale.
Problemstillingen er blevet bearbejdet af Loos, der drager
en skarp skillelinie mellem kunstens avantgardistiske og
kritiske potentiale på den ene side og arkitekturens
forpligtelse overfor det levede liv på den anden: ”Das

Haus hat allen zu gefallen. Zum unterschiede vom kunstwerk, das niemann zu gefallen hat...Das kunstwerk ist
niemandem verantvortlich, das haus einem jeden. Das
kunstwerk will die menschen aus ihrer bequemlichkeit
reissen. Das haus hat der bequemlichkeit zu dienen. Das
kunstwerk ist revolutinär, das haus konservativ. Das kunstwerk weist der menschheit neue wege und denkt an der
zukunft. Das haus denkt an der gegenwert.”(7) Loos’
æstetik betragter kunsten som revolutionerende og forud
for sin tid, hvoraf det følger, at den nok kan have en rensende og nyskabende effekt, men at den altid vil forekomme den brede befolkning at være oprivende og antagonistisk. Eftersom privatboligens rolle er den præcis
modsatte, at skabe tryghed og velbehag og danne ramme
om alle livets aspekter, kan boligarkitekturen i Loos’ optik
ikke besidde kunstens kritiske potentiale.
Gennem det tyvende århundrede findes imidlertid

flere eksempler på samfundskritisk boligarkitektur, mest
potent illustreret gennem periodens utopiske arkitekturprojekter, hvoraf de fleste udelukkende har eksisteret på
papir. Kendetegnende for disse projekter er ønsket om at
eliminere fortidens strukturer, for derved at skabe en
samfundsorden uden den eksisterendes fejl og mangler.
Med deres tabula rasa-bestræbelse bærer disse arkitektoniske utopier præg af at være et overordnet ideologisk
system udtrykt i byggeriets materialer. Som eksempel kan
fremhæves Le Corbusiers byplanlægningsprojekt Plan
Voisin, hvis totale opbrydning af eksisterende bystrukturer til fordel for veldefinerede zoner til arbejde, hvile og
rekreation, ufrivilligt antyder den utopiske arkitekturs
problem. Som ramme om det levede liv i alle dets
aspekter, må en overordnet planlagt og stærkt ideologisk
arkitektur nødvendigvis komme til kort, og de rammer,
der var tænkt til at generere frihed, må nødvendigvis virke

Kulturo nr.11/2000

65

totaliserende og begrænsende. Behovet for en fleksibel
arkitektur peger på, at planlægningen af byggede miljøer
til den menneskelige tilværelse er af et omfang og af en
karakter, der kræver medvirken fra flere formskabere, for
at opnå den diversitet, der gør en sådan struktur egnet
som ramme om et samfunds hverdagsliv. Som helhed bør
et samfunds arkitektur afspejle forskellige perioders og
individers måde at orkestrere tilværelsen på, hvis ikke de
fysiske rammer skal blive ensrettende og danne grundlag
for at samfund baseret på ufrihed.
Det utopiske arkitekturprojekt kan således anskues
som en kritik af den sociale orden, men på paradoksal vis
kun så længe det forbliver urealiseret. I det øjeblik den
arkitektoniske utopi opføres, udgør den ikke længere et
alternativ til den sociale orden, men bliver selv en sådan
orden, mod hvilken kritik skal kunne rejses: ”Was als
Utopie sich fühlt, bleibt ein Negatives gegen das
Bestehende, und diesem hörig. Zentral unter den gengenwärtigen Antinomien ist, dass Kunst Utopie sein muss
und will und zwar desto entschiedener, je mehr der reale
Funktionszusammenhang Utopie verbaut; dass sie aber,
um nicht Utopie an Schein und Trost zu verraten, nicht
Utopie sein darf.”(8) Idet arkitekturens manifeste karakter udnyttes til at gennemtvinge sociale forandringer, mister arkitekturen det kritiske potentiale, den besad, mens
den befandt sig i opposition til det omgivende samfund,
og bliver selv undertrykkende og totalitær.
Paradokset mellem arkitekturen som norm og
alternativ synes således at støtte Loos’ diktum om kunsten
og arkitekturens grundlæggende forskellighed og pege på
den modsætning, der eksisterer mellem traditionens
tilvante sikkerhed og behovet for forandring. Den revolutionerende og samfundsomstyrtende bestræbelse lader sig
dårligt forene med boligarkitekturens forpligtelse overfor
nytteværdien og samhørighedsfølelsen. På trods af denne
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forpligtelse peger arkitekturens forbindelse med identitetens genese på, at boligbyggeriet besidder et kritisk
potentiale i kraft af sin rolle som rum for individualiteten.
Ved at forbinde individet med en kollektiv og personlig
historie bibringer boligarkitekturen den enkelte en
identitet som privatmenneske, der kan danne udgangspunkt for samlingen af enkeltindivider til en kritisk
ræsonnerende offentlighed.(9) Imidlertid må arkitekturens rolle for den sociale og individuelle erindring og
samhørighedsfølelse ikke overskygge det faktum, at traditioner forældes, og at det langt fra er alle traditioner, det
er ønskeligt at forankre sig i.
Arkitektur som kritik og intimitet
Tilbage står imidlertid spørgsmålet om, hvorvidt arkitekturen som formgivning af rum for den menneskelige tilværelse kan siges at være i besiddelse af et kritisk potentiale. Som brugsgenstand er formgivningen af det arkitektoniske værk underlagt en lang række begrænsninger,
der fjerner det fra den autonome kunsts område.
Omvendt kan et arkitektonisk værk aldrig siges at falde
sammen med sin funktion, idet dets funktionelle elementer altid vil opstå af et frit formskabende arbejde med
materialet, og således indeholde et autonomt aspekt. Med
Adornos tanke om den frie formgivnings udsigelseskraft
nuanceres Loos’ skarpe skillelinie mellem kunst og nyttegenstande, idet kunstens æstetiske frihed hentes ind i
brugsgenstandens formgivning, mens omvendt ingen
kunst er fuldstændig uden formål: ”Deshalb aber auch
keine chemisch reine Zweckmässigkeit als Gegenteil des
Ästhetischen. Selbst die reinsten Zweckformen zehren
von Vorstellungen...die als aus künstlischer Erfahrung
stammen; keine Form ist gänzlich aus ihrem Zweck geschöpft.”(10) Gennem dette autonome element forenes
arkitekturen med en mimetisk evne, idet den, ved at

transcendere sin rene nytteværdi, må betragtes som en
repræsentation af sin omgivende virkelighed snarere end
udelukkende som en præsentation af en objektiv nyttestruktur. I repræsentationens frie formgivning åbnes
mulighed for gennem indlemmelsen af det omgivende
samfunds normer, at bekræfte dette samfunds orden eller,
ved tværtimod at tage afstand fra disse, at pege på alternativets mulighed.
Kritikkens spillerum kan således udfoldes på utallige
måder gennem iværksættelsen af ligheder og forskelle til
den herskende sociale orden, og ikke blot som utopiens
tabula rasa bestræbelse. I modernitetens formålsrationelle
produktionslogik kan værkets besiddelse af et sansemæssigt og æstetisk overskud således tolkes som en kritik af
det samfund, hvoraf det udspringer. Som Adorno
fremhæver, må man bygge til en bedre virkelighed end
den eksisterende, idet man ellers fuldstændig underlægger

sig den herskende logik: ”Menschenwürdige Arkitektur
denkt besser von den Menschen, als sie sind; so, wie sie
dem Stand ihrer eigenen, in der Technik verkörperten
Produktivkräfte nach sein könnten.”(11)
Som fremhævet i analysen er Haus Müller et værk,
der frasiger minimaltænkningen og forviser formålsrationaliteten fra den menneskelige tilværelse. Gennem sin
sanselige formgivning tillader villaen subjektets forankring i traditionen, mens dens rationelle og fremmedgørende træk på samme tid udgør en refleksion over de
betingelser, hvorunder den er opført. I Haus Müller
demonstreres en mediering mellem form og funktion, der
antyder at disse i beboelsesarkitekturen ikke lader sig
betragte som antitetiske modsætninger, men snarere
udgør nødvendige forudsætninger for en boligarkitektur,
der både fæstner og udvikler individet.
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Arkitektur, dagligliv og tilværelsestolkning
Haus Müller eksemplificerer således, at beboelses-arkitekturens mulighed for at stille sig kritisk overfor det omgivende samfund hverken er direkte udelukket med henvisning til boligens forpligtelse overfor identitetens stedfæstelse, eller henvist til utopiens samfundsomstyrtende
bestræbelse. I arkitekturen er intimitet og kritisk afstandstagen ikke nødvendigvis modsætninger, idet byggekunsten må medtænke tilværelsens basale funktioner, dens
sanselige aspekter og dens metafysiske dimension, for derved at være arkitektur for hele den menneskelige eksistens. Af byggekunstens omfattende rolle for det menneskelige dagligliv og tilværelsestolkning følger, at der ikke
lader sig opstille eviggyldige regler for, på hvilken måde
den bedst griber den menneskelige tilværelse i alle dens
aspekter. Arkitekturens rolle som ramme om det levede
liv er et problemkompleks, hvis løsning hvert enkelt værk
må bestræbe sig på udfra sin specifikke placering i en
temporal kontekst.
Noter:
1 Beatriz Colomina: “The Split Wall: Domestic
Voyeurism”, i Sexuality and Space, Princeton Architectual
Press, New York, 1992. s.93.
2 Leslie van Duzer & Kent Kleinman: Villa Müller – A
Work by Adolf Loos, Princeton Architectual Press, New
York, 1994. s.16.
3 Anders W. Munch: ”Rumsansen og livsformerne”, i
Slagmark nr. 27, Forlaget Modtryk, Århus, 1997. s. 24.
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4 Beatriz Colomina: ”The Split Wall: Domestic
Voyeurism”, s.78.
5 Se: Leslie van Duzer & Kent Kleinman: Villa Müller - A
Work of Adolf Loos, s.1.
6 Adolf Loos: ”Ins Leere Gesprochen”, i Die Schriften von
Adolf Loos in zwei Bänden, Band. 1, Brenner Verlag,
Innsbruck, 1948-49. s.51.
7 Adolf Loos: ”Trotzdem” s.101. Citeret fra: Hilde
Heynen: Architecture and Modernity – A Critique,
Massachusetts Institute of Technology, USA, 1999. s. 239.
8 Theodor W. Adorno: ”Ästhetische Theorie”, i
Gesammelte Schriften, Band 7, Suhrkamp Verlag Frankfurt
am Main, Frankurt, 1970. s.57.
9 Se: Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffenlichkeit.
Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen
Gesellschaft, Hermann Luchterhand Verlag, 1962. kap.I,II
og V.
10 Theodor W. Adorno: ”Funktionalismus heute”, i
Gesammelte Schriften, Band 10 (1), Suhrkamp Verlag
Frankfurt am Main, Frankfurt, 1972. s.378.
11 ibid. s.389.

Trine Fogh Petersen er studerende ved Moderne Kultur og
Kulturformidling, KU.

Dans

& tanke

Af Rune Søchting
Man kan forestille sig, at det kulturelle udtryk i hvert fald
har to niveauer: dels det, der udtrykkes og hvad det betyder og dels måden det bliver udtrykt på. I forbindelse med
måden vil jeg her tale om gestik, forstået som en kropslig
artikulation, der har en særlig effekt. Denne effekt giver
selv anledning til en erfaring, hvilket særligt rendyrkes
indenfor dansens undersøgelse af bevægelsens formsprog.
Samtidig går den erfaring som en given håndbevægelse
(et kærtegn, en lussing) giver anledning til, ikke nødvendigvis op med en entydig betydning. Snarere skaber den
mulighed for en bestemt type betydning, som på forskellig
vis understøttes af effekten. Det interessante er selvfølgelig, hvordan dette fungerer. For at starte med et par
banale betragtninger:
Rum, krop, udtryk
Det at slå ud med armene, at danse, i det hele taget at
udtrykke sig gestisk, er forskellige udtryk for samme krop.
Dette gælder også det kunstneriske udtryk: et strøg på et
lærred kan opfattes som et spor efter en bestemt bevægelse.
Kroppens udtryk kan siges at være determineret af
omgivelserne i en bestemt situation, fysiske som imaginære. Rummet er en fysisk begrænsning – i et lille rum
er mulighederne for store armbevægelser selvsagt
begrænset. Omvendt synes et større rum at kalde på store
bevægelser – måske udfra et ønske om at udfylde
rummet.

Afpasningen af kroppens bevægelser efter omgivelserne synes også at gælde et imaginært rum. En følelse
af at være nedtrykt eller depressiv bærer på en impressiv
erfaring af rummet, som om det fysisk presser sig på og
sætter imaginære grænser for kroppens udfoldelse.
Modsat den begejstrede eller desperate ekspressive gestik,
der udtrykker oplevelsens intensitet i fagter, der tegner
følelsens rumlige udstrækning. (1)
Ligesom kroppens bevægelse er bestemt af omgivelserne, finder der også i kulturen en tilpasning af de
fysiske omgivelser til bestemte bevægelser sted.
Arkitektur, design og scenografi er udformning af specifikke rammer, der giver mulighed for en bestemt type
kropslig udfoldelse i forskellige skala-forhold (i stor skala
vil landegrænser udgøre en sådan fysisk ramme).
I forbindelse med den ekspressive gestik som kommunikation vil det være naturligt at opretholde denne
forbindelse imellem det imaginære og det fysiske rum.
Det imaginære rum realiseres i det fysiske som udtryk.
Dirigentens stav tegner musikkens imaginære rum som
aflæses og udfyldes af orkestret.
Kærtegn, vold og magt
Som yderpoler for den kropslige ekspressivitet finder man
kærtegn og vold. Hvor kærtegnet udtrykker et ønske om
at skabe små intime rum – man forsøger at minimere
rummet – opstår volden udfra et ønske om at skabe
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afstand. Det store rum (Lebensraum) skabes ved at sætte
grænser for en anden. (2)
Kærtegnets gestik er kendetegnet ved intimitet og
berøring. Berøringens nærhed skaber typisk en manglende klarhed (hvor går grænsen mellem berører og berørt?).
I kunstnerisk praksis tilstræbes nærhed mellem beskuer og
værk f.eks. ved brug af personlige egendele, man fokuserer på en sanselig materialitet – tingene bringes tæt på,
hvorved beskuerens tilstedeværelse tematiseres.
I den politiske kunst synes den ekspressive gestik særligt at forholde sig til et spørgsmål om magt. Barbara
Krugers billboard-æstetik er et eksempel, hvor billedet
med reklamens virkemidler fungerer som en retorisk
invasion af synsfeltet. Den politisk motiverede kunst tager
hyppigt udgangspunkt i en ”presset” situation, hvor
omgivelserne (fx et politisk-økonomisk tvingende normsæt) opfattes som uacceptable og hæmmende, hvorfor
man med nødvendighed må møde presset med modstand
eller modtryk.Ved, som Kruger, at benytte modstanderens
retoriske kraft oplyses publikum ved at blive fremmedgjort – ild bekæmpes med ild.
En anden strategi som ligeledes fungerer som modtræk til alt for påtrængende omgivelser finder man bl.a. i
Roland Barthes’ (3) beskrivelse af et fotografi af en ung
mand, hvis halvåbne hånd særligt tiltrækker sig opmærksomhed. Gestikken er her uafgjort, ikke entydig – hånden
har endnu ikke antaget en betydningsfuld form – den har
endnu ikke indikeret et rum. Hermed gives der plads
(rum) til beskueren.
En sådan gestik vil være voldens (og kærtegnets)
modsætning. Håndens manglende artikulation udtrykker
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muligheden for flere artikulationer, flere rum, som der gives
plads til beskueren frit at forestille sig. Det frit at forestille sig noget, selv at skabe imaginære rum, er hos Barthes
forbundet med lyst - heraf billedets erotiske kvalitet. I
modsætning til voldens grænsesættende udtryk, lukker
den halvåbne hånd i fotografiet op for et væld af mulige
betydninger, som beskueren lystfuldt kan bevæge sig
rundt i.
Selvsagt er problemet her, at den grænseløse frihed
som Barthes finder i det flertydige udtryk, alene kan
realiseres i beskuerens imaginære. Kun ved at afskære sig
fra det fysiske rum og vælge isolationen i det mentalt
imaginære, bliver man fri for et oplevet ydre rums
tvingende pres.
Dans
Anderledes forholder det sig i Michel Serres’ meditationer over dansen som fænomen i Genese (4). Dansen er,
mens den udfoldes, altid endnu ikke afsluttet. Mens der
danses er bevægelsen endnu ikke underordnet en koreografi eller en betydning. Dansen er for Serres ren ekspressivitet før en artikuleret betydning. Der udtrykkes, om
noget, muligheden af flere betydninger. Det karakteristisk
dansable er den rene gestik. Den gør opmærksom på
betydningens tilblivelse og peger hermed på en forudgående mangfoldighed, som er utilgængelig for tanken.
Dansen må enten udføres eller erfares før en meningsfuld
forklaring eller fortolkning kan indtræffe. Dansens udtryk
er, modsat en taktfast gang, for så vidt åbent: bevægelsesmønsteret kan ikke forudsiges, men må erfares konkret.
Dansen er ikke, som gangen, på vej et bestemt sted hen –
den er det ”at træde til side”, som det hedder.

Hvor vold og kærtegn kan siges retorisk at lukke for
betydningen (sætte grænser i beskuerens imaginære),
opstår dansen i en tilstand af stadig udfoldelse – den forbliver indetermineret, uafgørlig og uforudsigelig. Hermed
er det umuligt mentalt at sætte grænser for dansens udfoldelse. At fiksere dansens (og danserens) betydning i et
enkelt rum, at gøre den til genstand for en afsluttende læsning, vil være at øve vold på bevægelsens mangfoldige
udtryk. Ligeledes vil dansen miste sin kvalitet af ren
ekspressivitet i det øjeblik, den vil være udtryk for noget
bestemt. Bevægelsen tager herved form efter en forudsat
betydning. Den ophører med at være noget i sig selv og
bliver symbol for noget andet.
Symbol og affekt
Ekspressiviteten må her forstås udfra skellet mellem en
aflæsning af gestikken som udtryk for noget, og en umiddelbar kropslig baseret erfaring af det ekspressive. Serres
søger at give et billede af dansen som et sted, hvor sanselighed og betydning, materie og ekspressivitet hænger
sammen. Der er umiddelbar nærhed mellem det mangfoldigt sansede rum og tankens baner. Barthes’ fokusering
på den unge mands halvåbne hånd tager udgangspunkt i

en grundlæggende afstand mellem tanken og det sanselige. Ekspressiviteten er hos Barthes per definition
symbolsk, hvorfor tankens vold er uundgåelig. De mangfoldige muligheder kan derfor kun realiseres ved at
afskære sig fra det sanselige.
Spørgsmålet er altså, hvorvidt en mental proces er tæt
på eller fjernt fra en sanset erfaring. Hvorvidt må tanken
bruge vold for at skabe afstand og klarhed og give mening
til mangfoldigheden, eller hvorvidt er tanken i stand til at
opretholde en nærhed til den sansede erfaring. Hvis det
sidste er tilfældet vil tanken i højere grad være åben for et
sanseligt erfaret mangfoldigt fysisk rum. Hvor den første
skaber klarhed og fornuft, grundlaget for en diskursiv
meningsdannelse, fremstår den anden mangetydig og
uklar, men med stærk individuel affektuel prægnans.
Den ekspressive gestik kan således forstås dobbelt:
dels som symbolsk – der er altid en kontekst for en hvilken som helst artikulation, kropslig som kulturel.
Kroppens og dens udtryks muligheder og begrænsninger
er gennemkultiverede og må derfor forstås udfra en kulturel kontekst (f.eks. opretholdende eller overskridende
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en kulturel norm); dels udfra kroppens ekspressive kraft,
hvilket ligger til grund for fascinationen af en hvilken
som helst manifestation, politisk som kunstnerisk (herunder dansen). Det gælder både en sanselig opmærksomhed på dansens bevægelse, men også en mere subtil følelse
af nødvendighed i udtrykket, mest radikalt i den politiske
vold, f.eks. terroristens.
…Og kulturen
En diagnose på et bredt kulturelt niveau må her være
fundamentalt splittet. Den massemedierede, billedlige
kommunikation synes i stadig højere grad at betone det
ekspressive, hvilket bl.a. viser sig i en æstetisering af det
politiske og politikeren som menneske. Dette skaber
affekt (nærhed mellem krop og tanke), men medfører
samtidig uklarhed, et manglende overblik også hvor der
burde være et. På dette punkt er kritikkens indsats nødvendig. Omvendt vil samme kontekstbaserede kritiks
eftersøgning af fornuft og formål øve vold (skabe afstand
mellem krop og tanke) mod det sanselige –
ekspressivitetens og erfaringens kropslige fundament –
ved kun at ville forstå det ekspressive symbolsk.
Spørgsmålet er, hvornår en sådan reduktion af affekt til
klarhed er påkrævet og hvornår man må forholde sig
åbent for en sanselig erfaring.
Dette synes igen at være et territorialt spørgsmål med
flydende grænser. En ren ekspressivitet i Serresk forstand
er, ligesom den rene fornuft, sjældent erfarede fænomener. Kulturen består af blandingsformer som giver anledning til et væld af specifikke situationer, som hverken den
ene eller den anden indfaldsvinkel kan belyse helt.
Den kulturelle kontekst, indkapslingen af objekter i
bestemte rum, medier og institutioner, danner bestemte
territorier eller forhold, hvori erfaringer kan gøres. En
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politisk kunst eller kritik kan belyse og forholde sig til
disse territoriers grænser udfra en given institutionel
intention med eller holdning til erfaringen, men ikke den
specifikke erfaring selv. Den tilhører kun en sansende
krop tæt på en åben tanke.
Noter:
1 Også bevægelsens hastighed, samt typen af bevægelse
(f.eks. sluttede eller uafsluttede former), vil i denne optik
være bestemt af omgivelsernes begrænsning.
2 Disse pointer er videre udfoldet i en nærmere analyse
af det imaginære i Per Aage Brandt: ”Det imaginære”, i
Almen Semiotik nr. 4, 1991
3 Roland Barthes: Det lyse Kammer, Rævens Sorte bibliotek, Politisk Revy, 1983
4 Michel Serres: Genese, Gyldendal, 1988

Rune Søchting er studerende ved Moderne Kultur og
Kulturformidling, KU.

Hvordan det sanselige deles
Introduktion til Jacques Rancière

Af Monica Cariola Garrido
Da den franske filosof Jacques Rancière (f. 1940) først
gjorde sig bemærket i Danmark, var det fortrinsvis som én
af perlerne i rækken af unge, franske filosoffer, der i årene
omkring ’68 forsøgte at sammentænke inspirationen fra
hhv. marxismen og strukturalismen. (1) Siden da har han,
uden at forlade sit udgangspunkt i filosofien og politikken, bevæget sig ind på en ny boldgade, nemlig æstetikken. I løbet af 1990’erne har Rancière således arbejdet på
at indkredse en teori om forholdet mellem politik og
æstetik, som i 1995 blev lanceret i bogen La mésentente
(2). Det er hérfra, udtrykket ”le partage du sensible” – hér
oversat til ”delingen af det sanselige” - stammer, som
senere skulle blive udgangspunktet for den lille bog af
samme navn, hvorfra det følgende uddrag er hentet. (3)
Delingen af det sanselige præsenteres i La mésentente
på én gang som et filosofisk begreb til forståelse af
politikken, og som en ny- eller gentænkning af æstetikken som et privilegeret domæne indenfor politikken. Til
begrebet hører en særlig forståelse af politikken som et
område, der rækker langt udover den politiske institution
og dens regler og love. Ifølge Rancière bliver mennesket
til et zoom politikon, ikke på grund af konflikter eller interesseforskelle, men i kraft af dets evne til at tale. Den strid,
som indvarsler politikken, opstår, idet menneskerne giver
sig til at diskutere de forhåndenværende regler, definitionen og brugen af ordene, og frem for alt diskussionen
selv og dens funktion. Demokratiet og dets fordring om
lighed er ifølge Rancière et eksempel på en politisk indretning, hvis konsekvenser helt og holdent er prisgivet
fortolkningen af de tilsyneladende utvetydige grundprincipper. Hvis slaverne i Platons bystat ikke havde
stemmeret, var det ikke fordi demokratiet ikke fungerede,
men fordi slaverne slet og ret ikke regnedes som borgere;

uantastet deres faktiske tilstedeværelse i den græske bystat,
var slaverne i politisk henseende usynlige og stumme, og
dermed ikke-eksisterende for det græske demokrati.
Herfra adskilte sig de borgere, som i kraft af denne status
både var synlige og havde retten til at tale, og dermed en
plads i demokratiet. Et ord som ’lighed’ viser sig således at
være et tomt, etisk eller filosofisk begreb, der først får
politisk betydning, når man rejser spørgsmålet om, hvem,
hvor og under hvilke omstændigheder, denne lighed skal
gælde. Eller med andre ord: når man knytter begrebet til
det sanseliges område: det, der høres, det, der ses, og selve
rummet, der deles.
Det er denne forestilling om politikkens på én gang
meget abstrakte og meget konkrete forankring i det sanselige, der gør det muligt for Rancière at sammentænke
det politiske felt med det æstetiske i begrebet om det sanseliges deling. Det abstrakte eller metaforiske niveau er
f.eks. billedet af det græske demokrati, med borgerne i
forgrunden af den politiske scene og slaverne gemt langt
bort i kulisserne. Det sanseliges område skal hér forstås
som det politiske rum, som først bliver fælles i kraft af den
særlige måde, som dette fællesskab deler rummet på. (Man
bemærker hér dobbeltheden i ordet ’deling’ – det franske
’partage’ – som både betegner en ’opdeling’ i betydningen adskillelse, splittelse af noget; og en ’deltagelse’, for så
vidt som ordet ’dele’ også kan betyde det at tage del i, og
dermed være fælles om noget.) Denne måde at dele rummet på, beskriver Rancière som en kollektiv erfaringsform, og det er netop forestillingen om en sådan, der
udgør forbindelsen til det æstetiske område, hvor en mere
konkret forankring af politikken finder sted. I det kunstneriske arbejde – eller ”de kunstneriske praksisformer”,
som Rancière ynder at kalde det – finder der nemlig en
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deling sted af rum og pladser i den konkrete formgivning
af værkerne. Et kunstværk skabes i en proces af valg: af
kunstart, materialer, former, etc., og indebærer dermed
også et fravalg af andre. Kunsten udgør for så vidt altid en
proces eller et produkt af en deling af det sanselige, som
er med til at forme de kollektive erfaringsformer, der er
afgørende for den måde, den politiske praksis udøves på.
Med denne kobling mellem æstetik og politik for øje
indleder Rancière i bøger som La parole muette og La chair
des mots en selvstændig undersøgelse af de æstetiske diskurser og det, han kalder deres ”artikulation” i værkerne.
I disse bøger er det først og fremmest litteraturen, der
interesserer ham, og i særlig grad forholdet mellem skrift
og tale, som han da også vender tilbage til i Le partage du
sensible. Denne problematik knytter sig til spørgsmålet om
repræsentation og mimesis, idet skriften ud fra et historisk
perspektiv har indtaget en sekundær rolle i forhold til
talen, der på sin side er blevet betragtet som ’originalen’.
Således har både skriften og malerkunsten været indspundet i den samme myte, som efter mange århundredes tag
i de vesterlandske kulturer har fået os til at betragte formen som et gennemgangsled for indholdet, – hvad enten
dét nu kaldes stemmen, idéerne, signifiéen, ratio, eller den
virkelige virkelighed. Med fare for at falde i den modsatte
grøft, har den moderne kunst, og ikke mindst den moderne, æstetiske tænkning, sat sig for at gøre opmærksom på
kunstens og litteraturens materiale. Derved har kunsten
sat spørgsmålstegn ved den hidtidige inddeling af verden
ved så at sige at gøre det usynlige – den transparente form
– synligt.
Det er i sådan en sammenhæng, at den deling af det
sanselige, som kunsten foretager, bliver mere end blot en
reproduktion af erfaringsformer, og intet mindre end en
politisk begivenhed. Ikke fordi formens fremrykning på
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den æstetiske scene skulle have nogen direkte forbindelse
til bestemte politiske begivenheder, men fordi kunsten er
ét af de steder, hvor det sanseliges indretning bliver synligt som en sådan, og dermed bliver mulig at strides om.
Det, der interesserer Rancière, er ikke så meget det
synliges synliggørelse eller det stummes tale, som den
enestående begivenhed, hvormed en kollektiv erfaringsform ser sin egen blindhed i øjnene, og kravet om forandring bliver indlysende og uomgængelig. En sådan begivenhed er starten på ethvert politisk paradigmeskift. Og
en sådan begivenhed kan også kunsten være, og endda det
enkelte kunstværk, såfremt det formår at udfordre en
given deling af det sanselige.
Noter:
1. Jvf. den hidtidig eneste danske oversættelse:
Kritikbegrebet og kritikken af den politiske økonomi fra
Parisermanuskripterne til Kapitalen, Modtryk 1973.
(2) La Mésentente. Politique et philosophie, Galilée, Paris
1995. Der henvises desuden til følgende værker: La parole
muette. Essais sur les contradictions de la literature, Hachette,
Paris 1998; La chair des mots. Politique de l’écriture, Galilée,
Paris 1998; og Le partage du sensible. Esthétique et politique,
La fabrique-éditions, 2000.
(3) Le partage du sensible er blevet til på baggrund af en
række spørgsmål, som oprindeligt blev stillet af filosofferne Muriel Combes og Bernard Aspe til deres tidsskrift
Alice. Bogen er en redigeret udgave af disse skrevne interviews og udgør i alt 4 kapitler med hver ét spørgsmål og
svar, foruden en kort indledning. Det oversatte uddrag
udgør 1. kapitel.
Monica Cariola Garrido er DEA studerende ved Lettre
Moderne, Paris VII, Paris.

Om delingen af det sanselige
og om de forhold, den etablerer mellem politik og æstetik

Af Jacques Rancière
I La Mésentente undersøges politikken ud fra det, som De kalder ”delingen af det sanselige”. Giver dette udtryk i Deres øjne
nøglen til den nødvendige forbindelse mellem æstetiske praksisser
og politiske praksisser?
Det system af sanselige kendsgerninger, som på én
gang synliggør eksistensen af noget fælles og de opdelinger, som definerer de respektive pladser og dele deri,
kalder jeg for delingen af det sanselige. En deling af det
sanselige bestemmer altså både noget fælles, som vi deler,
og de forskellige dele. Denne fordeling af dele og pladser
hviler på en deling af rum, tider og aktivitetsformer, som
determinerer selve den måde, hvorpå noget fælles bliver
til et fællesskab og måden hvorpå hver især har del i
denne deling. Borgeren har, siger Aristoteles, del i det at
herske og i det at blive behersket. Men en anden form for
deling går forud for denne haven-del-i: den, der determinerer dem, som har del i den. Det talende dyr er et
politisk dyr, siger Aristoteles. Men skønt slaven forstår
sproget, ”behersker” han det ikke. Håndværkerne, siger
Platon, kan ikke beskæftige sig med de fælles anliggender,
fordi de ikke har tid til at hellige sig andet end deres arbejde. De kan ikke være andetsteds, fordi arbejdet ikke venter.
Delingen af det sanselige synliggør hvem, der kan have
del i fællesskabet i kraft af det, han laver, og i kraft af den

tid og det rum, hvori denne aktivitet udøves. At have
denne eller hin ”beskæftigelse” definerer således kompetencer eller inkompetencer i forhold til det fælles. Det
definerer den kendsgerning at være eller ikke være synlig
i et fælles rum, begavet med en fælles tale, etc. Der er altså
en ”æstetik” til grund for politikken, som intet har at gøre
med den ”æstetisering af politikken”, som Benjamin taler
om, og som er kendetegnende for ”massernes tidsalder”.
Denne æstetik skal ikke forstås som en pervers beslaglæggelse af politikken, fremkaldt af en vilje til kunst eller af
forestillingen om folket som et kunstværk. Holder man
fast i analogien,, kan man forstå den i kantiansk forstand
– eventuelt med en omvej over Foucault - som det system, der a priori bestemmer det, der gives at sanse. Det er
en deling af tid og rum, af synligt og usynligt, af ord og
støj, som både definerer politikkens sted og det, den sætter på spil, som en erfaringsform. Politikken angår det,
man ser og det, som man kan sige derom; den angår den,
der har evnen til at se og er i stand til at tale, rummenes
egenskaber og tidens muligheder.
Det er ud fra denne primære æstetik, at man kan stille spørgsmålet om de ”æstetiske praksisser”, sådan som vi
forstår det, dvs. om det, der er synligt af kunstens praksisformer, om det sted, disse optager, og om det, som de
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”gør” ved det fælles. De kunstneriske praksisser er ”gøremåder” som intervenerer i den generelle fordeling af
gøremåder og i deres forhold til værensmåder og synlighedsformer. Inden den tager fablernes amoralske indhold
til grundlag, bygger den platonske bandlysning af digterne på umuligheden af at gøre to ting på én gang.
Spørgsmålet om fiktion er først og fremmest et spørgsmål
om fordelingen af steder. Teaterscenen, som både er en
offentlig aktivitets rum og stedet for udstillingen af ”fantasmer”, forplumrer i Platons øjne delingen af identiteter,
aktiviteter og rum. På samme måde med skriften: mens
den tumler til højre og venstre, uden at vide hvem den
skal eller ikke skal tale til, ødelægger skriften ethvert legitimt grundlag for talens cirkulation, for forholdet mellem
talens virkninger og kroppens plads i det fælles rum.
Platon udleder således to store modeller, to store former
for eksistens og for talens sanselige virkning, skuespillet og
skriften – som også bliver til de strukturerende former for
kunstarternes generelle indretning. Disse viser sig imidlertid fra starten at stå i ledtog med en særlig indretning
af politikken, hvori identiteterne er ubestemte, talens
pladser er aflegitimerede, og delingen af tid og rum er
ophævet. Denne æstetiske indretning af politikken er i
egentlig forstand den demokratiske, det er håndværkernes
forsamlings, de ubrydelige, skrevne loves og teaterinstitutionens indretning. Overfor skuespillet og skriften stiller
Platon en tredje form, en god kunstform, den koreografiske
form, hvori fællesskabet synger og danser sin egen forening. Kort sagt udleder Platon tre måder, hvorpå talens
og kroppens praksisser opstiller figurer for fællesskab. Der
er de stumme tegns overflade: en tegnoverflade, der ifølge
Platon er som malerier. Og der er kroppenes bevægelsesrum, som for sin part opdeles i to antagonistiske modeller. På den ene side er der bevægelsen i scenens simulakrer, frembudt til offentlighedens identifikationer. På den

76

Kulturo nr.11/2000

anden side er der den autentiske bevægelse, bevægelsen i
de forenede kroppe.
De ”malede” tegns overflade, teatrets fordobling, rytmen af det dansende kor: man har hér tre former for
deling af det sanselige, som strukturerer den måde hvorpå
kunstarterne kan opfattes og tænkes som kunstarter og
som former for indskrivning af fællesskabets betydning.
Disse former definerer de måder, hvorpå værker eller
forestillinger ”bedriver politik”, uagtet i øvrigt de erklærede intentioner, kunstnernes sociale integration eller den
måde, hvorpå de kunstneriske former afspejler de sociale
strukturer eller bevægelser. Da Madame Bovary eller
>L’éducation sentimentale< udgives, bliver disse værker øjeblikkeligt opfattet som ”demokratisk litteratur”, til trods
for Flauberts aristokratiske holdning og politiske konformisme. Selv hans afvisning af at tillægge litteraturen noget
som helst budskab bliver betragtet som et tegn på demokratisk lighed. Han er demokrat, siger hans modstandere,
i kraft af hans beslutning om at beskrive i stedet for at
belære. Denne lige-gyldighedens lighed er konsekvensen
af et poetisk valg: ligheden mellem alle subjekter er negationen af ethvert nødvendighedsforhold mellem en
bestemt form og et bestemt indhold. Men hvad er denne
lige-gyldighed i grunden, andet end ligheden mellem alt
det, der sker på en skriftside, modtageligt for ethvert blik?
Denne lighed ødelægger alle hierarkier for repræsentation
og indstifter også læsernes fællesskab som et fællesskab
uden legitimitet, et fællesskab, der alene tegnes af bogstavets uberegnelige cirkulation.
Således tilskrives de store former for deling af det
æstetiske, såsom teatret, siden eller koret, allerede fra
begyndelsen en sanselig politiskhed [policité]. Disse
”politikker” følger deres egen logik og tilbyder igen og
igen deres ydelser til højst forskellige epoker og i højst
forskellige kontekster.Tænk på måden, hvorpå disse para-

digmer har fungeret i knuden kunst/politik i slutningen
af det nittende århundrede og i starten af det tyvende.
Tænk for eksempel på den rolle, paradigmet om siden
påtager sig i forskellige former, der overskrider det skrevne blads materialitet: der er romanens demokrati, skriftens
lige-gyldige demokrati, sådan som romanen og dens
publikum symboliserer det. Men der er også den typografiske og ikonografiske kultur, denne sammenfletning af
bogstavets og billedets kræfter, der spillede en så vigtig
rolle i renæssancen, og som vignetterne, slutprydelser og
den romantiske typografis forskellige nyopfindelser har
genopvækket. Denne model forstyrrer reglerne for en
distanceret forbindelse mellem det sigelige og det synlige,
der hører sig til den repræsentative logik. Den forplumrer
også opdelingen mellem de rene kunstværker og brugskunstens dekorationer. Det er derfor, den har spillet en så
vigtig – og generelt set undervurderet – rolle i omstyrtningen af det repræsentative paradigme og for dens politiske implikationer. Jeg tænker specielt på dens rolle i Arts
and Crafts-bevægelsen og i alle dens afledninger (kunstindustrien, Bauhaus, konstruktivisme), hvor en forestilling
om det nye fællesskabs indbo – i ordets videste betydning
- er defineret, som også har inspireret til en ny idé om den
billedlige overflade som en fælles skrifts overflade.
Den modernistiske diskurs præsenterer den abstrakte
revolution i billedet som malerkunstens opdagelse af sit
eget ”medium”: den todimensionale overflade.
Ophævelsen af den perspektiviske illusion om den tredje
dimension skulle få malerkunsten til at beherske sin egen
overflade. Men lige præcis denne overflade er der intet
egenartet ved. En overflade er ikke blot en geometrisk
komposition af linier. Det er en form for deling af det
sanselige. Skrift og maleri var for Platon overflader
svarende til stumme tegn, frarøvet det åndedræt, som
driver det levende ord og fører det videre. Ifølge denne

logik står fladen ikke i modsætning til dybden, forstået
som det tredimensionale. Den står i modsætning til ”det
levende”. Det er det ”levende” ords virkeliggørelse, der af
den talende føres til en adækvat modtager, og som står i
modsætning til de malede tegns stumme overflade. Også
maleriets indførelse af den tredje dimension var et svar på
denne deling. Reproduktionen af den optiske dybde har
været knyttet til historiens privilegium. Den har, i renæssancen, bidraget til at valorisere maleriet og til at bekræfte dets evne til at gribe en manifestation af det levende
ord, en handling og en betydnings afgørende øjeblik. Den
klassiske repræsentationspoetik har, overfor Platons nedvurdering af mimesis, villet udruste ordets eller ”skildringens” ”flade” med et liv, en særegen dybde, som manifestation af en handling, udtryk for en inderlighed eller formidling af en betydning. Idet den har givet ”imitationen”
et specifikt rum, har den villet indføre en distanceret forbindelse mellem ord og maleri, det sigelige og det
synlige.
Det er dette forhold, der er tale om i den påståede
skelnen mellem det todimensionale og det tredimensionale som ”særegenheder” ved denne eller hin kunstart.
Det er altså på sidens flade, i de litterære ”billeders”
ændrede funktion eller den forandrede diskurs i maleriet,
men også i typografiens, plakatens og de dekorative
kunstarters sammenslyngninger, at maleriets ”anti-repræsentative revolution” for en stor del forberedes. Dette
maleri, der med en dårlig betegnelse kaldes abstrakt, og
som siges at være bragt tilbage til sit eget medium, udgør
en aktiv del af en samlet vision om et nyt menneske, der
bebor nye konstruktioner og er omgivet af forskellige
objekter. Maleriets flade er forbundet med sidens, plakatens eller tapetets flade. Det er en grænseflade. Og dets
anti-repræsentative ”renhed” indskriver sig i en kontekst,
der sammenblander den rene kunst og brugskunsten, og
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som fra første færd giver den en politisk betydning.
Malevitch blev ikke ophavsmand til Sort firkant på hvid
baggrund eller revolutionær fortaler for ”nye former for
liv” på grund af samtidens revolutionære feber. Og det er
ikke et hvilket som helst opstyltet ideal om det nye menneske, der besegler den momentane alliance mellem politikere og revolutionære kunstnere. Det er først og fremmest på den grænseflade, der er skabt mellem forskellige
”grundlag” (1), i de forbindelser, der er vævet mellem
digtet og dets typografi eller dets illustration, mellem teatret og dets dekoratører eller plakatkunstnere, mellem det
dekorative objekt og digtet, at denne ”nyhed” tager form,
som skal forbinde den kunstner, der afskaffer figurationen,
med den revolutionære, som opfinder det nye liv. Denne
grænseflade er politisk, idet den genkalder den dobbelte
politik, som er inhærent i den repræsentative logik. På
den ene side adskilte denne politik kunstens imitationer
fra de vitale interesser og de politisk-sociale størrelser. På
den anden side udgjorde dens hierarkiske organisering –
og navnlig talens / den levende handlings forrang fremfor
det malede billede – en analogi til den politisk-sociale
orden. Med romansidens triumf over teaterscenen, den
egalitære sammenfletning af billeder og tegn på maleriets
eller den typografiske overflade, forfremmelsen af kunsthåndværkernes færdigheder på bekostning af den store
kunst og den nye prætention om at bringe kunsten ind i
rammerne for alt liv, vendes der op og ned på en hel
orden for deling af den sanselige erfaring.
Således gør det ”flade” ved de malede tegns overflade, denne egalitære form for deling af det sanselige, som
Platon stigmatiserede, sig gældende både som princip for
en kunsts ”formelle” revolution og som princip for en
politisk gen-deling af den fælles erfaring. Man kunne på
samme måde tænke på de andre store former, koret eller
teatret, som jeg allerede har nævnt, og andre. Historien
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om den æstetiske politik bør, for så vidt som den forstås
på denne måde, tage højde for, hvordan disse store former
står i modsætning til hinanden eller hvordan de sammenblandes. Jeg tænker for eksempel på den måde, hvorpå
paradigmet om tegnenes/formernes overflade kontrasterer eller blandes sammen med det dramatiske paradigme
om nærvær – og på de forskellige former, som dette paradigme selv har kunnet antage, fra den symbolistiske figuration af den kollektive legende til koret som virkeliggørelsen af de nye mennesker. Politikken udspiller sig her
som forbindelse mellem scenen og salen, som
betydningen af skuespillerens krop, som spil om nærhed eller
distance. Mallarmés kritiske prosatekster iscenesætter på
eksemplarisk vis spillet af forskydninger, oppositioner
eller assimilationer mellem disse former, fra sidens intimteater eller den kalligrafiske koreografi til koncertens nye
rolle.
På den ene side forekommer disse former altså at
være bærere af fællesskabsfigurer, der er lig med sig selv i
meget forskelligartede kontekster. Men omvendt kan de
tilskrives ganske uforenelige politiske paradigmer. Tag
eksemplet med det tragiske drama. For Platon er det på
én gang overbringer af det demokratiske syndrom og af
illusionens kraft.Ved at isolere mimesis i dens eget rum, og
ved at afgrænse tragedien i en genrelogik, omdefinerer
Aristoteles, skønt det ikke er hans hensigt, dens politiskhed. Og i det klassiske repræsentationssystem bliver den
tragiske scene til skuepladsen for en ordnet verden, der er
styret af hierarkiet blandt borgerne og tilpasningen af
situationer og talemåder til dette hierarki. Det demokratiske paradigme er blevet til et monarkisk paradigme.
Tænk også på retorikkens lange og selvmodsigende historie og på modellen for den ”gode taler”. Hele vejen
igennem den monarkiske tidsalder har den Demosthenos’
demokratiske veltalenhed vidnet om en ypperlighed ved

talen, der indsættes som den højeste magts imaginære
attribut, men som imidlertid også altid står til rådighed for
at genoptage sin demokratiske funktion, idet den skænker
sine kanoniske former og sine vedtagne billeder til uautoriserede taleres overskridende tilsynekomst på den offentlige scene. Tænk desuden på den koreografiske models
selvmodsigende skæbner. Nyere arbejder har gjort
opmærksom på, hvorledes den bevægelsesskrift, som
Laban (2) udformede i en kontekst af kropsfrigørelse, har
forvandlet sig og er blevet til modellen for de store, nazistiske demonstrationer, inden den genfinder en ny, subversiv jomfruelighed i performance-kunstens stridige kontekst. Benjamins forklaring af den fatale æstetisering af
politikken i ”massernes tidsalder”, glemmer måske den
oldgamle forbindelse mellem borgernes enstemmighed
og forherligelsen af kroppenes frie bevægelse. I den bystat, som skulle være fjendtlig overfor teatret og den
skrevne lov, anbefalede Platon at vugge spædbørnene
uden ophør.
Jeg har fremhævet disse tre former, fordi man kan
finde dem som begreber hos Platon og på grund af deres
historiske vedvarenhed. De definerer naturligvis ikke alle
de måder, hvorpå fællesskabsfigurer findes beskrevet æstetisk. Det, der er vigtigt, er at det er på dette niveau, dét for
den sanselige deling af det, der er fælles for fællesskabet,
for dets synlighedsformer og dets indretning, at spørgsmålet om forholdet mellem æstetik og politik stilles. Det
er hérfra, man kan tænke kunstnernes politiske interventioner, fra de litterære, romantiske former for dechifrering
af samfundet, over den symbolistiske drømmesymbolik
eller den dadaistiske eller konstruktivistiske undertrykkelse af kunsten, til nutidens performance- og installationsformer. Hérfra kan mange imaginære historier om
den kunstneriske ”modernitet” og ørkesløse diskussioner
om kunstens autonomi eller dens politiske underordning

sættes under debat. Kunsten indbyder aldrig til andre
beherskelses- eller frigørelsesforetagender end dem, som
den kan indbyde til, altså ganske enkelt det, som den har
til fælles med dem: kroppenes positioner og bevægelser,
talens funktioner, fordelinger af synligt og usynligt. Og
den autonomi, den kan nyde, eller den omvæltning, den
kan tilskrive sig, hviler på samme fundament.
Noter:
(1) Når ordet ”support” – her oversat med ”grundlag” –
er sat i gåseøjne, er det fordi Rancière spiller på en henvisning til en fransk kunstnergruppe, der fra 1966 og frem
til først i 1970’erne arbejdede under navnet ”Supportsurface”. Projektet bestod i at udforske maleriets materialitet, og gruppens medlemmer eksperimenterede bl.a.
med lærredets karakter af grundlag/underlag og overflade, - heraf navnet. (O.a.)
(2) Rudolf Laban (1879-1958). Udviklede i 1920’erne og
30’ernes Tyskland en ny dans, ”Ausdruckstanz”, som skulle genfinde kroppens naturlige rytme og befri dansen fra
musikkens tyranni. Regnes for foregangsmand indenfor
den moderne, ekspressionistiske dans. (O.a.)

Oversat af Monica Cariola Garrido efter “Le partage du
sensible” i Le Partage du Sensible. Esthétique et politique. La
fabrique-éditions, 2000.
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Blikket og vidnesbyrdet
- etik mellem æstetik og politik.
Jacques Derridas tragiske politiske filosofi

The time is out of ioynt:
Oh cursed spight,
That ever I was borne to set it right.
Hamlet - Shakespeare

Af Anders Berg-Sørensen
1. Indledning
Det er igennem 1990erne blevet diskuteret, om der har
fundet en etisk-politisk vending sted i Jacques Derridas
filosofi. Det er imidlertid uomtvisteligt, at Derrida med
især “Force of Law”, Specters of Marx, Politics of Friendship
og Adieu to Emmanuel Levinas har slået etiske, politiske og
retlige strenge an, der vinder genklang i samtidens politiske debatter om Europa, Mellemøsten, Afrika, multikulturalisme, religiøs fundamentalisme og etniske konflikter.
Men samtidig er æstetisk erfaring klangbund for Derridas
etiske, politiske og retlige tænkning. Trods den etiskpolitiske vending spiller æstetiske og litterære erfaringer
stadig en væsentlig rolle for Derridas tænkning.
Det er min tese i denne artikel, at nøglen til Derridas
politiske filosofi er en særlig æstetisk erfaring, det
tragiske. Det tragiske viser menneskelivets uundgåelige
konflikter og vilkår. Det er i kraft af erfaringer og vished
om tragiske konflikter med uoprettelige tab til følge, at en
etisk fordring om politisk handling og politisk-filosofisk
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begrebsinvention bliver erkendt. I den forstand er min
tese om Derridas tragiske politiske filosofi dobbeltsidet:
På den ene side vil jeg fortolke Derridas centrale
politisk-filosofiske begreber, retfærdighed, venskab og
gæstfrihed ud fra det tragiske og på den baggrund vise
linierne i hans politiske filosofi. På den anden side kan
Derridas politiske filosofi karakteriseres som en appel om
at være opmærksom på tragiske konflikter og tage etiskpolitisk stilling og handle på baggrund af dén
opmærksomhed. Det er med andre ord en tese om, at
tragisk erfaring har en væsentlig etisk-informerende rolle
at spille i politiske beslutninger og handlinger.
Med det tragiske henviser jeg til, at tragedier tydeliggør konflikterne mellem forskellige principper for retfærdighed, og at de understreger det antagonistiske grundlag
for menneskelig erfaring: liv-død, individ-samfund eller
menneske-Gud. Tragedierne er etisk-informerende i tre
henseender: i) i tragedien erfares grænserne for det at
være menneske, døden; ii) tragedierne viser de

menneskeligt indstiftede institutioners grænser og
begrænsninger; og iii) de iboende modsætninger i den
foreliggende meningsorden bliver blotlagt i tragedien, der
i den forstand problematiserer de institutionaliserede
retfærdighedsprincipper og institutioners og politiske
handlingers samfundsmæssige legitimitet.
De handlingskonflikter, der udspiller sig i tragedierne, drejer sig om grundlæggende etiske spørgsmål og
menneskelige livsvilkår med døden som konstitutiv horisont. Den tragiske erfaring og vished fordrer etisk-politisk
handling for ‘det bedre’ og således også overvejelse og diskussion af, hvad det gode liv, og hvad retfærdighed er. Det
er spørgsmål, der traditionelt bliver stillet i den politiske
filosofi, senest i de sidste årtiers såkaldte liberalismekommunitarisme-debat, men med udgangspunkt i tragisk
erfaring bliver spørgsmålene stillet på en anden måde. Det
er i det lys, jeg vil forfølge min tese, at det tragiske er
nøglen til at forstå Derridas politisk filosofiske analyse af
spørgsmålene om det gode liv og retfærdighed.
I Derridas dekonstruktion er den tragiske erfaring en
grænseerfaring af spændingen mellem det ‘denne-sidige’,
‘væren-i-verden’, institutioner, kultur, sprog, identitet,
livet og det ‘hinsidige’, det vi ikke kan begribe, ‘den
anden’, døden eller Gud. Og det er i spændingen, imellem
det ‘dennesidige’ og det ‘hinsidige’, at vi får etisk visdom
og lærer at leve. Det-imellem er en tragisk erfaring. Det er
imellem, at vi møder ‘den andens’ blik, som vi søger, at
vores etisk-politiske beslutninger og handlinger er
vidnesbyrd om.
2. “The time is out of joint” - det tragiske, det
spektrale og det messianske
I Specters of Marx tager Derrida udgangspunkt i
Shakespeares Hamlet og ikke de græske tragedier som
sædvanligt i diskussioner af tragedie og retfærdighed. Det
skyldes, at han ønsker at knytte det tragiske sammen med

det spektrale i et forsøg på at skrive spektralitetslogikkens
genealogi i den europæiske kultur fra Shakespeare over
Marx til Valéry (Derrida, 1994: s. 4-10). Derridas idé med
at skrive spektralitetslogikkens genealogi med udgangspunkt i Shakespeares Hamlet er samtidig et forsøg på at
rehabilitere Marx på et tidspunkt i den europæiske
historie, hvor der drives klapjagt på Marx for at uddrive
hans spøgelse. Derridas pointe er, at det modsat hensigten
giver Marx aktuel udsagnskraft: “[...]”Ein Gespenst geht
um in Europa [...]”“ (Derrida, 1994: s. 4) Marx spøger
stadig i Europa.
Diktumet for Specters of Marx, Hamlets replik, “the
time is out of joint” er kendetegnende for anledningen til
Derridas politiske filosofi: En samtidsdiagnose af politiske
problemer i Europa efter murens fald, hvor økonomiske,
sociale, etniske, nationale og religiøse konflikter er i fokus.
Derridas samtidsdiagnose viser, at der ikke er orden og
retfærdighed i verden, at det liberale demokrati og en
kapitalistisk markedsøkonomi ikke har sejret og
“historien afsluttet”, således som Francis Fukuyama påstår
(1992). Derfor lægger Derrida vægt på, at han står i gæld
til Marx, hvis analyser af antagonistiske sociale relationer
stadig har aktuel værdi. De mange forskelligartede konflikter i Europa, som en antagonistisk analysestrategi har
blik for, viser det umulige i forehavendet, “historiens
afslutning”. Marx spøger stadig i den forstand.
Diagnosen er samtidig udtryk for en erkendelse af, at
etisk-politisk handling er nødvendig:“This relation is necessary, it must exist, it is necessary to deduce a politics and
a law from ethics.” (Derrida, 1999: s. 115) Derridas sans
for det tragiske i samtiden er tilsyneladende anledning til
hans politisk filosofiske arbejder, hvor begreber som retfærdighed, venskab og gæstfrihed og deres aktuelle
udsagnskraft filosofisk og praktisk er centralt.
Den tragiske erfaring i Shakespeares Hamlet er
erfaringen af det spektrale. Hamlet kommer hjem fra sine
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studier på universitetet i Wittenberg til Helsingør, hvor
onklen Claudius efter at have dræbt sin broder, Hamlets
fader, har taget kongemagten og giftet sig med Hamlets
moder, Gertrude. Men det, der sætter handlingen i gang,
er tilsynekomsten af Hamlets faders genfærd, spøgelset
eller det spektrale. Det spektrale er tragediens
konstitutive betingelse. Shakespeares tragedie viser, hvordan det spektrale ikke blot er ånd, men også legemliggjort
på scenen; hvordan spøgelset både er en del af tragedien
og udenfor som det, de øvrige aktører ikke kan begribe.
Spøgelset plager dem. Det ser dem, uden at de ser det, og
derfor er det trods sit fravær nærværende (Derrida, 1994:
s. 4-12).
Hamlets tragiske erfaring af kaos og uretfærdighed,
“the time is out of joint”, har et ydre udtryk, Claudius’
mord på faderen og hans magtovertagelse, og et indre,
Hamlets sindssyge. Hamlet har en vished om, at det aldrig
er muligt at få fuld indsigt i forbrydelsen; det er kun
noget, han kan forestille sig eller fantasere om. I den forstand plager faderens spøgelse Hamlet både udadtil og
indadtil. Reaktionen er Hamlets iver efter at tage hævn,
lade retfærdighed ske fyldest og genoprette lov og orden,
men det kan han ikke uden selv at begå mord. Hamlets
tragiske vilkår understreger lovens voldelige oprindelse.
Han søger, men kan ikke undslippe spøgelset.
Med Hamlet og spektralitetslogikkens genealogi i den
europæiske kultur ønsker Derrida at vise, hvordan ontologisk tænkning og det ontologiske grundlag for det liberale demokratis politiske og retlige institutioner er plaget af
det spektrale; at det spektrale er konstitutivt for ontologien, der søger at sætte det ‘hinsidige’ ind i en lære om den
‘denne-sidige’ væren. Med den indsigt udvikler han
begrebet, hauntologi, læren om det, der plager os:“It does
not belong to ontology, to the discourse on the Being of
beings, or to the essence of life or death. It requires, then,
what we call, to save time and space rather than just to
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make up a word, hauntology.We will take this category to
be irreducible, and first of all to everything it makes possible: ontology, theology, positive or negative onto-theology.” (Derrida, 1994: s. 51) Vi lever et liv, vi ‘er-i-verden’,
hvor vi plages af spøgelser, af noget, vi ikke kan begribe,
og det tragiske forhold må vi gøre os klart for at kunne
leve etisk. Dén tragiske vished er samtidig en etisk visdom.
Hamlets tragiske erfaring viser på den ene side, at der
er begivenheder i fortiden, mordet på faderen, og fænomener knyttet hertil, døden og det spektrale, som plager
ham, men som han ikke kan begribe fuldstændigt. På den
anden side er den tragiske erfaring en tilskyndelse til at
bringe lov og orden og lade retfærdighed ske fyldest. I
forhold til de centrale begreber, Derrida udvikler i sin
læsning af Hamlet i Specters of Marx, det spektrale og det
messianske, er den tragiske erfaring af det spektrale bagudskuende, mens den er fremadskuende i fordringen om
retfærdighed, det messianske. Det spektrale er en forståelse
af ‘den anden’ som konstitutiv for éns væren, mens det
messianske er en åbenhed over for ‘den andens’ komme.
Derrida anvender betegnelsen, det messianske eller
messianicitet uden messianisme om det kald om retfærdighed, den tragiske erfaring fordrer. Når han henviser til
messianicitet uden messianisme er sigtet at distancere sig
fra en traditionel jødisk forståelse af messianisme, som har
Messias’ komme på jorden som endemål. Det er dén form
for messiansk eskatologi, der er drivkraften i vores tids
religionskonflikt mellem jøder og palæstinensere om staten Israel og en selvstændig palæstinensisk stat. Derrida
henviser til Walter Benjamins begreb, “svag messiansk
kraft”, som rummer et kritisk-revolutionært potentiale
over for en gældende orden (Benjamin, 1999). Det er
udtryk for en forpligtelse til kritik og tegn på en åbning
for de undertrykte til at omstyrte den herskende orden.
Derrida ønsker imidlertid ikke at blive taget til indtægt
for éntydigt at indskrive sig i den jødiske traditions for-

ståelse af begrebet, som Benjamin trods begrebets ‘svaghed’ gør. Derfor søger han samtidig at lægge afstand til
Benjamins begreb ved at tale om det messianske uden
messianisme ligesom Maurice Blanchot. Det messianske
er ikke bundet til bestemte historisk-kulturelle kriser som
Benjamins “svage messianske kraft”, der er udtryk for et
håb for jøderne i et Europa overskygget af fascisme. Det
har en universel, quasi-transcendental struktur, der erfares
i, men samtidig peger ud over den konkrete situation
historisk-kulturelt (Derrida, 1994: s. 167-169).
Det messianske er et løfte, som ikke har et bestemt
(religiøst) indhold. Det har derimod en strukturel form
forbundet med en idé om retfærdighed og en idé om
demokrati, og det refererer til noget irreducibelt, noget
ikke-dekonstruktibelt. Det messianske er det, der ikke kan
dekonstrueres, men som gør dekonstruktionen mulig, og
det gør det som en universel, quasi-transcendental struktur, ikke som et fast grundlag, eksempelvis subjektiv vished funderet i et cartesiansk cogito.
Det messianske er en erfaringsstruktur bundet til
konkrete erfaringer, hvor der er en åbenhed over for
hvad, der måtte komme. Det er en ‘venten uden forvent-

ning’. Dermed understreges det, at det messianske ikke er
en indholdsbestemmelse af det, der skal komme - en forventning om Messias’ komme som i den jødiske tradition
-, men en åbenhed af strukturelt tilsnit. Det messianske er
i den betydning udtryk for gæstfrihed, og dén kan kun
være universel. Det messianske løfte er en affirmation og
et løfte om at handle:
“It is even more a certain emancipatory and messianic
affirmation, a certain experience of the promise that one
can try to liberate from any dogmatics and even from any
metaphysico-religious determination, from any messianism. And a promise must promise to be kept, that is, not
to remain “spiritual” or “abstract”, but to produce events,
new effective forms of action, practice, organization, and
so forth. To break with the “party form” or with some
form of the State or the International does not mean to
give up every form of practical or effective organization.
It is exactly the contrary that matters to us here.”
(Derrida, 1994: s. 89)
Det er med udgangspunkt i den opfattelse af det
messianske som en universel erfaringsstruktur, der fordrer
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politisk handling og filosofisk begrebsinvention, at Fredric
Jamesons kritik af Derridas anvendelse af det messianske
og omskrivning af det messianske til utopi bliver gjort til
skamme (Jameson, 1995). Det er ikke blot en teoretisk
abstraktion, men en begrebsdannelse, der er bundet til
konkrete erfaringer, og som fordrer handling. Det er en
begrebsliggørelse, der er en følge af tragisk erfaring.
Det messianske løfte er en affirmation af det, der ikke
kan dekonstrueres, men som gør dekonstruktion mulig.
Derrida henviser i den forbindelse til en idé om retfærdighed, der er ikke-dekonstruktibel og samtidig
drivkraften i dekonstruktionen: “Justice in itself, if such a
thing exists, outside or beyond law, is not deconstructible.
No more than deconstruction itself, if such a thing exists.
Deconstruction is justice.” (Derrida, 1990: s. 945; min
kursivering) Det implicerer, at idéen om retfærdighed er
både affirmation og kritik (Derrida, 1994: s. 90-91). Det
er en kritik af det, der er konstrueret, og som derfor også
kan dekonstrueres, eksempelvis lovgivningen, drevet af en
idé om retfærdighed; og en affirmation af det, der skal
komme. Med andre ord er det en kritik af det
eksisterende for ‘det bedre’.
3. Ret og retfærdighed - apori og tragisk erfaring
Derridas idé om retfærdighed som ikke-dekonstruktibelt
er blevet udfoldet første gang i artiklen “Force of Law”.
Centralt i analyserne af forholdet mellem lovgivning og
retfærdighed, ret og retfærdighed er begrebet apori, der
etymologisk betyder blindgyde; at der ingen udvej er. Det
ligger i min tese, at den aporetiske erfaring i Derridas forstand er sammenlignelig med en tragisk erfaring, hér forstået som erfaring af modstridende imperativer i en
situation, hvor det er nødvendigt at handle. Derrida
beskriver den aporetiske erfaring således:
“When I say that they require the very experience of
aporia, I mean two related rather complicated things. 1.As
its name indicates, an experience is a traversal, something
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that traverses and travels toward a destination for which it
finds the appropriate passage.The experience finds its way,
its passage, it is possible. And in this sense it is impossible
to have a full experience of aporia, that is, of something
that does not allow passage.An aporia is a non-road. From
this point of view, justice would be the experience that we
are not able to experience [...]. But, 2. I think that there is
no justice without this experience of the impossible. A
will, a desire, a demand for justice whose structure
wouldn’t be an experience of aporia would have no chance to be what it is, namely, a call for justice. Every time that
something comes to pass or turns out well, every time that
we placedly apply a good rule to a particular case, to a correctly subsumed example, according to a determinant judgement, we can be sure that law (droit) may find itself
accounted for, but certainly not justice. Law (droit) is not
justice. Law is the element of calculation, and it is just that
there be law, but justice is incalculable, it requires us to calculate with the incalculable; and aporetic experiences are
the experiences, as improbable as they are necessary, of
justice, that is to say of moments in which the decision
between just and unjust is never insured by a rule.”
(Derrida, 1990: s. 947)
Den aporetiske erfaring mellem ret og retfærdighed
er kendetegnet ved, at loven er de givne rammer, vi kan
erfare, mens retfærdighed er det, vi ikke kan erfare; at der
ikke er nogen vej til retfærdighed. Men det er samtidig
aporien, der gør en appel om retfærdighed mulig.
Begrebet apori henviser til grænseerfaring eller rettere
erfaring af grænserne for at kunne erfare. Begrebet apori
kan imidlertid have forskellige betydningsnuancer: der
kan være tale om erfaring af i) uoverskridelige grænser, ii)
umulighed eller blindgyder, eller iii) at der ingen grænser
er, ingen distinktion og forskel (Derrida, 1993: 20-21).
I “Force of Law” bliver aporibegrebet anvendt i relationen mellem ret og retfærdighed, der ikke er identiske,
men samtidig er hinandens forudsætninger og som sådan

uadskillelige. Ret kan ikke ophæves til retfærdighed og
omvendt. Ret og retfærdighed er ligeværdige imperativer
ligesom i de tragiske konflikter. På den ene side er det
loven, der i kraft af forbud og påbud skaber orden og giver
retssikkerhed; på den anden side er retfærdighed imperativt i forholdet til ‘den anden’. Loven (ret) er konstrueret
og kan derfor dekonstrueres, mens retfærdighed ikke kan
dekonstrueres, for retfærdighed er som sagt dekonstruktion. Loven er indstiftet ved en performativ handling,
hvor dens grund bliver givet i kraft af loven selv. Den
bliver indstiftet med henvisning til sig selv, og dens
autoritet bliver givet i kraft af selve lovindstiftelsen. Den
har ikke anden grund end den, den selv giver. I den forstand er den performative handling voldelig (Derrida,
1990: s. 941-943).
Derrida giver i “Force of Law” tre eksempler på
aporier mellem ret og retfærdighed, der er kendetegnet
ved spændingen mellem henholdsvis universalisering og
det singulære (Derrida, 1990: 961-973): A. Spændingen
mellem på den ene side, at en ansvarlig beslutning for at
være ansvarlig og retfærdig skal være fri i den forstand, at
den bliver truffet i forhold til den konkrete situation, og
på den anden at den kun er fri og ansvarlig, hvis den er
lovkonform og kalkulerbar og forudsigelig i forhold til en
given lov. Hver situation er unik og forskellig fra andre
hidtidige og derfor kræver retfærdighed en selvstændig
fortolkning og beslutning, der indstifter en ny lov eller
genindstifter den eksisterende lov. Derrida henviser med
den første apori til forskellen mellem Kants begreb om at
handle pligtmæssigt (lovkonformitet) og af pligt (det autonome subjekts handling ud fra egen opfattelse af pligt)
(Derrida, 1993: s. 16-17; Kant, 1999).Til forskel fra Kants
begreb er handlingen af pligt ikke autonomt drevet af subjektets frie vilje, men heteronomt drevet. Det hænger
sammen med Derridas begreb, det spektrale.
B. Der er i hver afgørelse et spektralt moment af uafgørbarhed. Afgørelsen vil aldrig kunne dække og repræ-

sentere alle betydningsnuancer og hensyn i den situation,
der fortolkes og besluttes i. Derfor er der en spektral uafgørbarhed, der ikke kommer til udtryk i afgørelsen, men
som der er spor af i den. Den afgørelse, det er nødvendigt
at træffe, er ikke blot et valg mellem to ligeværdige, men
modstridende imperativer: den klassiske tragiske konflikt.
Afgørelsen rummer et spektralt moment af uafgørbarhed,
der ikke forsvinder af, at der bliver truffet en afgørelse, for
det imperativ, der ikke følges i afgørelsen, er stadig nærværende i sit fravær. Det er ikke glemt. Det spektrale
moment af uafgørbarhed skyldes, at hver situation er
unik, og selvom der tilstræbes en retfærdig afgørelse, er
idéen om retfærdighed rettet mod det singulære og
irreducible. Retfærdighed er i Derridas forstand ikke
repræsenterbar. Idéen om retfærdighed er en affirmation,
der har en negativ form.
C. Idéen om retfærdighed kræver en umiddelbar
beslutning, hic et nunc, der træffes uden sikkerhed og uden
viden; en beslutning, der overskrider den videnshorisont,
loven giver, og som derfor ikke er forudsigelig og kalkulerbar. Horisont skal forstås i traditionel græsk forstand
som grænse, men samtidig også som åbning. Der er med
andre ord situationer, hvor der fordres resolut handlen, og
der derfor ikke er tid til langstrakte fortolkningsprocesser
inden for en given videnshorisont for at afdække
situationen. Der er ingen klar og uigennemsigtig viden til
grund for at handle, hvilket ikke er ensbetydende med, at
man ikke skal undersøge situationen og fortolke den så
grundigt som muligt. Det er snarere et spørgsmål om at
forlige sig med, at situationen ikke kan afdækkes fuldstændigt, og at der skal træffes en beslutning. Det er i den
forbindelse, at Derrida taler om en performativ handling,
der indstifter en ny lov og videnshorisont eller genindstifter den eksisterende.
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4. Etik - retfærdighed, venskab og gæstfrihed
Derridas diskussion af aporier mellem ret og retfærdighed
viser, at dekonstruktionen er en både kritisk og affirmativ
analyse og fortolkningspraksis. Etikken er den
affirmation, der ikke kan dekonstrueres, og som derfor
giver mulighed for kritik. Jeg vil i dette afsnit vise, hvordan Derrida indkredser en etik ved hjælp af begreberne
retfærdighed, venskab og gæstfrihed.
I den politisk filosofiske del af sit værk definerer
Derrida inspireret af Emmanuel Levinas retfærdighed
som relationen til ‘den anden’ eller rettere den etiske relation til ‘den anden’ (Derrida, 1990: s. 959; 1994: s. 23;
1999: s. 10). Den oprindelige etiske relation til ‘den
anden’ er den umiddelbare ansigt-til-ansigt-erfaring af
‘den anden’ som absolut anden. Det er en erfaring af radikal adskillelse; en erfaring af, at der er en anden/noget
andet end én selv og derfor af nogen/noget, der overskrider én selv. Erfaringen af radikal adskillelse i relationen til
‘den anden’ er en endelighedserfaring, en erfaring af éns
egen endelighed givet af idéen om det uendelige.
Det, der i den etiske relation til ‘den anden’ markerer
adskillelsen, er ansigtet: ‘den andens’ ansigt. Ansigtet og
bilkket er på den ene side, det vi ser og kan erfare i relationen til ‘den anden’, og i den forstand er det det spor af
‘den anden’, vi har at forholde os til. På den anden side
viser det ‘den andens’ uudgrundelighed, da det kun er
overfladen, vi kan begribe. Ansigtet understreger, hvad vi
kan percipere og ikke percipere; at der er nogen/noget,
der overskrider muligheden for perception og viden:‘den
anden’. På den baggrund er blot en fordring om tillid til
‘den anden’ mulig, eller med et andet ord, som Derrida
anvender i forbindelse med sine studier af gæstfrihed, velkomst af ‘den anden’; at byde ‘den anden’ velkommen.
Gæstfriheden og velkomsten er et ja til ‘den anden’,
en affirmation af ‘den anden’ rettet mod ansigtet, og den
sætter i den forstand kommunikationen i gang. Den affirmative handling er konstitutiv for eksistens (‘væren’),
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kommunikation, erkendelse og viden. Det er i Derridas
politiske filosofi velkomsten, der muliggør tænkningen af
etik som første-filosofi eller som metafysik før ontologi.
Dermed refererer han til Levinas’ opfattelse af etik som
første-filosofi med klare paralleller til sin egen opfattelse
af hauntologi og spektralitet i Specters of Marx. De
paralleller understreger relationen mellem tragisk erfaring
og etisk tænkning.
Velkomsten af ‘den anden’ viser muligheden for
modtagelighed, før subjektet er dannet. Velkomsten er
udtryk for idéen om uendelighed før subjektivitet og
endelighed.Velkomsten af ‘den anden’ er således både en
subjektiv og en objektiv genitiv. Det er ‘den anden’, der
muliggør velkomsten, og i den forstand vil subjektet, der
byder velkommen, ikke blive dannet uden ‘den anden’ at
byde velkommen. Derridas brug af ordet velkomst understreger den subjektopfattelse, at fornuft og intentionalitet
gives af ‘den anden’ og idéen om det uendelige; at subjektet ikke er givet med en given fornuft inden relationen
til ‘den anden’ til forskel fra eksempelvis Descartes’ cogito,
hvor det eneste grundlag for vished er den subjektive fornuft. Det er samtidig også en afstandtagen fra den sokratiske majeutiske erkendelsesform, at al viden og vished er
indlejret i menneskene i kimform, og det blot er et
spørgsmål om at kultivere disse, så de træder frem i dagens
lys. Fornuft, viden og vished kommer af ‘den anden’ og af
‘den anden’ eller andetheden i én selv. Velkomsten viser
med andre ord modtageligheden som en slags menneskelig fornuftskapacitet, der gives i den konkrete situation
(Derrida, 1997: s. 68-70; 1999: s. 21-27).
Derrida uddyber den pointe med inddragelse af ordene vært og gæst, der på fransk er det samme ord, hôte, og
han knytter dem etymologisk til et andet ord, gidsel (hostage), hvilket fremhæver sammenhængen mellem
tænkning af etik og tragisk erfaring. Med ordene vært og
gæst ønsker Derrida at vise dobbeltheden i gæstfriheden,
at man kun kan være vært i kraft af gæstens tilstedeværelse,

og at man derfor på en og samme tid er vært og gæst i eget
hjem. Derfra er der ikke langt til, at man som gæst i eget
hjem er ‘den andens’ gidsel og ikke længere herre i eget
hus (Derrida, 1999: s. 41-43, s. 55-57). Det er den uundgåelige fare, der lurer som følge af den etiske fordring. Det
er på den ene side etisk nødvendigt at handle gæstfrit og
åbent over for ‘den anden’, men det er samtidig ikke
muligt at give sikkerhed for udfaldet af handlingen.
Med den opfattelse af subjektivitetsdannelse givet i
velkomsten af ‘den anden’ er det retfærdige menneske
ikke et subjekt med vished i sin egen fornuft, men et
menneske, der stadigt bliver dannet i sine etiske
handlinger over for ‘den anden’. Det retfærdige
menneske er ikke ahistorisk og konstant givet i kraft af en
menneskelig fornuft. Det er ikke et givet fornuftsvæsen.
Det retfærdige menneske bliver stadigt til i den konkrete,
kontekstuelle affirmation af ‘den anden’, i ja’et til ‘den
anden’. Det er ikke menneskelivet i sin fornuftsessens, der
er ukrænkeligt, men det at mennesket har en konkret
givet fornuftskapacitet til at handle retfærdigt.
Retfærdighed er på den ene side velkomsten rettet
mod ‘den andens’ ansigt, men det er på den anden side det
tredje i ansigt-til-ansigt-relationen, der bærer vidnesbyrd
om den etiske relation med intentionen om at repræsentere etikken i politik og ret, selvom det ikke er muligt
fuldt ud. Det tredje er spørgsmålet, der følger ja’et til ‘den
anden’ i den etiske relation, og som skaber en passage
mellem etik på den ene side og politik og ret på den
anden. I Derridas øjne er det en nødvendig passage, som
den etiske fordring om retfærdighed skaber, men samtidig
er retfærdighed som det tredje i relationen til ‘den anden’
det, der bryder umiddelbarheden i relationen og i den
forstand tragisk.
Det paradoksale er spændingen mellem på den ene
side fordringen om retfærdighed i den etiske relation og
på den anden side forestillingen om repræsentation af retfærdighed i politik og ret. Derridas opfattelse af

spørgsmålet som retfærdighed viser mulighederne for den
nødvendige, etiske kommunikation, men samtidig er
udfaldet af kommunikationen ikke nødvendigvis en
politik eller ret, der er etisk og repræsenterer den etiske
relation til ‘den anden’ (Derrida, 1999: s. 29-33). Det er et
tragisk vilkår, som det samtidig er nødvendigt at gå igennem for at kunne handle etisk. Det er ved at gå igennem
det tragiske, at der gives mulighed for etisk-politiske
beslutninger.
5. Etik, politik og ret - “democratie-à-venir” og
det nye internationale
Derrida viser i sine behandlinger af forholdet mellem
etik, politik og ret via begreberne retfærdighed, venskab
og gæstfrihed, at der er en kløft (hiatus) mellem etik på
den ene side og politik og ret på den anden (Derrida,
1999: s. 19-21). Det er denne kløft, jeg vil karakterisere
det tragiske, og som Derrida andre steder beskriver med
aporibegrebet. Kløften markerer, at der ikke er en sikker
og bestemt passage mellem etik på den ene side og
politik og ret på den anden, og derfor er erfaringen af
henholdsvis etiske og politisk-retlige imperativer tragisk,
men det er samtidig den manglende sikkerhed og
bestemmelse, der gør det muligt at tage ansvar, træffe
beslutninger og handle. Og det er nødvendigt trods det
manglende ontologiske grundlag at tage ansvar, træffe
beslutninger og handle for at bære vidnesbyrd om ‘den
andens’ blik. Det er nødvendigt at skabe en passage
mellem etik, politik og ret:
“This relation is necessary, it must exist, it is necessary to
deduce a politics and a law from ethics.This deduction is
necessary in order to determine the “better” or the “less
bad,” with all the requisite quotation marks: democracy is
“better” than tyranny. [...] It seems to dictate this to me:
the formal injunction of the deduction remains
irrecusable, and it does not wait any more than the third
and justice do. Ethics enjoins a politics and a law: this
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dependence and the direction of this conditional
derivation are as irreversible as they are unconditional.
But the political or juridical content that is thus assigned
remains undetermined, still to be determined beyond
knowledge, beyond all presentation, all concepts, all possible intuition, in a singular way, in the speech and the
responsibility taken by each person, in each situation, and
on the basis of an analysis that is each time unique unique and infinite, unique but a priori exposed to substitution, unique and yet general, interminable in spite of
the urgency of the decision. For the analysis of a context
and of political motivations can have no end as soon as it
includes in its calculations a limitless past and future. As
always, the decision remains heterogeneous to the calculations, knowledge, science, and consciousness that
nonetheless condition it.” (Derrida, 1999: s. 115-116)
Passagen mellem etik, politik og ret bliver givet af det
tredje, spørgsmålet, der sætter kommunikationen i gang,
og kaldet om, at retfærdighed bliver til lov. Med andre ord
krav om effektivitet, beslutning og handling ud fra
erfaringen af ‘den andens’ ansigt og blik. Det er i den
konkrete beslutning og handling, at kaldet, der har en
strukturel form, bliver givet indhold; det er ikke på forhånd indholdsbestemt. Kaldet er det, Derrida andetsteds
har karakteriseret som en strukturel, apriorisk messianicitet, der er historisk, men uden empirisk bestemmelse. Det
er det messianske, som Derrida siger er et håb om
broderskab, menneskelighed (humanitet), og gæstfrihed
(hospitalitet). (Derrida, 1999: s. 67-68) Det messianske har
en universel, quasi-transcendental erfaringsstruktur. For
bedre at forstå, hvordan det er muligt, at det messianske på
én og samme tid er både apriorisk og historisk, vil jeg
fremdrage en anden central formulering i Adieu,
‘hinsides-i’ eller ‘transcendens-i-immanensen’:“Beyond-in:
transcendens in immanence, beyond the political, but in
the political.” (Derrida, 1999: s. 76)
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Det messianskes karakter af både apriorisk og
historisk skal, som jeg læser Derrida, forstås således, at vi
på den ene side er indlejret i en given historisk kontekst
med givne institutioner, given kultur, sprog, viden etc., og
at dette er horisonten for vores erfaringer, men at der på
den anden side er begivenheder, hvor vi erfarer den historiske konteksts grænser og begrænsninger og vores
egen endelighed; at der er noget, der ligger ud over, hvad
vi kan begribe. Det umiddelbare møde med ‘den anden’
er en erfaring af ‘transcendens-i-immanensen’, hvor
ansigtet er det spor af ‘den anden’ (transcendens), som vi
kan erfare ‘denne-sidigt’.
Derrida giver i forhold til sin samtidsdiagnose, som
jeg refererede først i artiklen, et bud på en relevant politisk invention under betegnelsen det nye internationale,
der har en etisk drevet nytænkning af politik og ret uafhængigt af nationalstaterne som sigte:
“Our task here is simply [...] to sharpen a difference
that matters today more than ever with regard to this
right of refuge and all the most urgent matters of our
time, everywhere that [...] millions of “undocumented
immigrants” [...], of “homeless” [...], call out for another
international law, another border politics, another humanitarian politics, indeed a humanitarian commitment that
effectively operates beyond the interests of Nation-States.”
(Derrida, 1999: s. 101)
Det er med andre ord sigtet at nytænke demokrati og
menneskerettigheder ud fra en etik forstået som den
etiske ansigt-til-ansigt-relation uafhængigt af nationalstaten og internationale institutioner, hvor nationalstaterne
er grundenhed (Derrida, 1994: s. 84-86). Det nærmeste
Derrida kommer en politisk invention er appellen om
nytænkning i kraft af betegnelsen det nye internationale
og idéen om et demokrati, der skal komme, som svar på
kaldet om retfærdighed, venskab og gæstfrihed.

Idéen om et demokrati, der skal komme, er et løfte
om stadig handling ud fra et ubetinget ansvar over for
‘den anden’ som et vidnesbyrd om ‘den anden’, og det
inkluderer i den forstand begreberne retfærdighed,
venskab, gæstfrihed og det messianske (Derrida, 1994: s.
64-66). Det er som sådan et etisk-politisk begreb uden
bestemmelse. Mere konkret skal det forstås som en tilskyndelse til at være opmærksom på, at de etablerede
demokratiske institutioner, valgprocedurer, repræsentationsformer, rettigheder etc. ikke er mere givne, end at de
gang på gang bliver udfordret i konkrete situationer. Det
er derfor nødvendigt til stadighed at forholde sig kritisk
over for dem, nytænke dem og finde på nye begreber,
institutioner etc., så deres ontologiske grundlag konstant
bliver reflekteret i forhold til konkrete situationer og
begivenheder. Og hèr spiller æstetikken og æstetiske genrer en væsentlig rolle.
Det har været min første tese, at Derrida i sit politiskfilosofiske værk med begreberne retfærdighed, venskab og
gæstfrihed viser, at tragisk erfaring er anledning til etiskpolitisk handling. Af analytiske grunde mener jeg, at det
tragiske med fordel kan fremhæves som erfaringskategori
for at skærpe opmærksomheden for etiske problematikker
i studier af politik og ret. Det var derfor min anden tese,
at det tragiske som erfaringskategori er centralt for etiske
analyser af politik og ret inden for en dekonstruktiv
tradition, da det tragiske og i bredere forstand æstetikken
stiller skarpt på og viser politikkens og rettens
ontologiske grænser og den praktiske politiske og retlige
fornufts grænser. Dermed er æstetikken med til at åbne
for en etisk forståelse af politik og ret, der samtidig er kritisk overfor politik og ret, som disse sædvanligvis tænkes i
samtidens politiske filosofi, liberalisme og kommunitarisme.
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George Bataille og det politiske

Den menneskelige historie ophører,
når mennesket ophører med at forandres
og dermed forskelliggøre sig selv.
G.Bataille.

Af Asmund Havsteen-Mikkelsen
1. Politik, grænse, liv
Det politiske hos Bataille (1897-1962) er følgende:
spørgsmålet om, hvilke værdier en given kultur sætter for
distributionen af alt det, som ikke er nødvendigt for dens
egen selvbevarelse, dvs. det økonomiske overskud (rigdommen), nydelsen, det ødsle, det excessive,
overskridelsen, ekstasen, det hellige (ofringen), kunsten,
rusen, det unyttige, latteren etc.(alt det, som ikke tjener
nogen funktion).Ved værdierne skal forstås de påbud og
forbud, homogeniteten sætter for menneskets adfærd.
Homogeniteten er Batailles begreb for en
økonomisk/materiel samfundsorden, der har arbejdet
som princip og udsættelsen af begæret til senere. Først
arbejde, så nydelse.At mennesket faktisk overholder dette,
skyldes at den homogene orden sætter en række
lovforanstaltninger, som sikrer en bestemt måde at
disciplinere menneskets socialitet på. Det er truslen om
eksklusion, der gør det angstfuldt at bevæge sig udover
normen. Påbudene og forbudene er de nødvendige
grænsedragninger, der sikrer kulturens bevarelse og
forsatte eksistens overhovedet, men indebærer samtidig
udelukkelsen af noget andet, det heterogene. Det er
bevægelsen mod dette andet som værdi og muligheden af
faktisk at træde i dialog med det, der udmærker Batailles

90

Kulturo nr.11/2000

tænkning. At muligheden af denne dialog er faktisk,
bunder i det forhold, at man sætter grænser for adfærd.
Disse forbud implicerer så muligheden af en overskridelse
af disse grænser - ellers ville forbudet ikke have en
funktion. Grænserne er de former, der muliggør
menneskeligt liv. Men det er det ubestemmelige liv hinsides
disse former, der fascinerer Bataille, for så vidt at det er
her, livet får sin menneskelige betydning. Bataille er, med
Foucaults formulering, grænsens og grænseoverskridelsens skribent.
2. Heterologien i den “Egne Væren”
Den gennemgående spørgen i Batailles tænkning er derfor, hvordan mennesket qua biologisk og socialt fornuftsvæsen forholder sig til og erfarer denne heterologi i den
“Egne Væren”. Den “Egne Væren” er om noget knyttet til
kroppen og dens biologiske sider og det forhold, at vi som
mennesker er bærere af en bevidsthed om døden (til
forskel fra dyrene). Men som symbolskabende væsner
indlejret i socialiteten er vi også bærere af sproget, af
fornuften. Dette møde mellem natur og kultur finder sted
i kroppen som skæringspunkt. Kroppen er et felt for
konstante eksplosioner og energiudladninger imellem
begæret, det erotiske, den sanselige erfaring og den kog-

nitive, mentale symbolproces, der finder sted i kulturelle,
normative strukturer. Som biologisk mekanisme er kroppen i fortsat udveksling med verden: den indoptager og
udskiller i et væk materie, hvad enten det er føde, væske,
afføring, udflåd, sperm, safter etc. Disse ‘lavere’ sider ved
kroppens værensmodus, som kulturen tabu-belægger,
lader Bataille få en helt særlig plads i sine skønlitterære
skrifter. I særdeleshed er Historien om Øjet (1) besyngelsen
af den ‘beskidte’, ‘ulækre’, udfordrende og provokerende
seksualitet som Simone, fortællingens umættelige
nymfoman, praktiserer. Man føres til grænsen og ud i det
perverterede og erfarer her en mulig seksualitet, som
bekræfter livet i dets mest voldsomme og intense karakter. Det er et nøgent begær, der manifesterer sig og som
river fortællingens personer med i en bevægelse mod
døden. Bataille giver ord til dette aspekt af det
menneskelige, fordi erotismen berører menneskets indre liv og
”i bevidstheden [sætter] spørgsmål ved dets væren”(2). Det
heterogene aspekt i menneskets faktiske erfaring af sig
selv i erotismen bliver bærer af et spørgsmål, for så vidt det
erotiske er en betydning, der rækker ud over homogeniteten. Hvis homogenitetens princip er at udsætte (og
dermed begrænse) begærets forløsning til senere og indsætte arbejdet i stedet for, udløses derimod den erotiske
nydelse her og nu. Herved frisættes en række uhæmmede energier og impulser, der fører bevidstheden udover de
konstituerende grænser. Overskridelsen af grænsen gør
grænsen synlig. Det heterogene trækker grænserne op, og
heri ligger spørgsmålets betydning: hvilke grænser sætter
vi for vores væren?
3. Kommunikationen
I det heterogene tilsidesættes de homogene principper for
adfærd: overskridelsen medfører subjektets opløsning.
Bataille taler om ”det døende jeg”, som fra at have været

et fikseret, substantielt subjekt bliver et ubestemt, mangetydigt subjekt, der ‘kommunikerer’: ”Hvad du er, beror på
den aktivitet, som forbinder de talløse elementer,
hvoraf du består - på den intense kommunikation mellem
disse elementer indbyrdes. Det er overførsler af energi,
bevægelse, varme eller elementer, der indefra konstituerer
dit organiske væsens liv. Livet er aldrig at finde i noget
specifikt punkt: det glider hurtigt fra punkt til punkt (eller
fra punkter til andre punkter), som en strøm eller som en
art elektrisk rislen.”(3). Homogeniteten fastholder livets
strømmende bevægelser i stivnede systemer og fastlåste
adfærdsnormer. Men det øjeblik, man overskrider
grænsen og bevæger sig ind på det heterogenes felt, så
mistes herredømmet, og en anden kommunikation
begynder. Subjektivitet bliver til et spørgsmål om overførsel af energi og intensitet, af evnen til at kunne ”glide
fra punkt til punkt”, til at skabe sammenhænge på tværs
af strukturerne, til at folde materien på ny (som Deleuze
ville sige). Man kunne kalde kreativitet for heterogen
adfærd.
Heterogeniteten erfares som en dobbelthed; dels
nydelse og dels angst. På den ene side nyder vi bevægelsen
udover grænsen, da den er forbundet med en sanselig tilfredsstillelse. Begæret slippes fri og føres til sin ekstatiske
udløsning. Men samtidig skaber erfaringen af
heterogenitetens tilstedeværelse midt i det synlige angst.
Vi bliver bange for dets synlighed og for at overskridelsen
af forbudet faktisk er muligt.At grænsen er relativ og ikke
absolut.
4. Den indre erfaring
For Bataille er mennesket søgende, uroligt og altid i
bevægelse. Det centrale begreb for denne fundamentale
søgen er den indre erfaring. Den indre erfaring er en rejse
til det menneskeligt muliges yderste og er kropslig, på en
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gang rædsel og nydelse. Her ligger Bataille ikke langt fra
den religiøse, mystiske erfaring, bortset fra at der i sidstnævnte sker en guddommelig forening mellem jeg’et og
guden. Hos Bataille finder der ikke en sådan sammensmeltning sted. Tværtimod er erfaringen en fortabelsens
erfaring, et absolut fravær af mening, viden og klarhed.
Kun et omsluttende mørke, der opløser subjektet og
konfronterer det med sin egen begrænsning og død.
I sig selv kan erfaringen ikke sættes på formel, da den
principielt er ubegribelig for sproget. Den er snarere et
billede på et område i tanken, hvor den rationelle diskurs
bryder sammen og møder en grænse hinsides denne
rationalitet. Bataille ligner den med den blinde plet i øjet:
”erkendelsen forsvinder i plettens blindhed”(4). Dermed
sættes der en grænse for den diskursive fornufts evne til
altid at indføje det ukendte under det kendte. Der er
noget, den ikke forstår, og dette er dens begrænsning. Det
er tankens død som sådan.
Drivkraften bag denne indre erfaring er begæret efter
at tilnærme sig sin egen værens forudsætning i kontinuiteten og her blive forenet med verden i overskridelsen af sin
diskontinuerte begrænsning. Det kontinuerte er verdens
uendelige udstrækning i tid og rum og samtidig menneskets ”ophav”. Man fødes ind i kontinuiteten, men er
adskilt fra denne som krop og som dødeligt væsen.
Døden markerer vores immanente grænse til
kontinuiteten, og længslen efter denne forening fører
paradoksalt nok subjektet til en afgrund af intethed og
negativitet i dødens og tavshedens grænseland. Bataille
taler om sønderrivelsen af bevidstheden, af subjektets
opløsning og forsvindingen ind i et ”intet”. ”Når jeg
betragter mørket, ser jeg intet, elsker jeg intet”(5). Dette
intet er DET, som hviler under metafysikken i moderne
forstand: væren udstrømmer ikke fra et substantielt, fast
princip, men er en begivenhed, som afhænger af den
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tidslige og historiske givethed. Der er ikke fast grund
under vores værdier, men kun under den relation vi selv
indgår med væren. Da væren altid er udlagt i tradition (og
homogenitet), nøder intethedserfaringen os til at
gentil-egne og gen-udlægge væren.
Derfor bliver den indre erfaring bærer af en politisk
dimension, da den bringer subjektet til et punkt, hvor det
mister sig selv. I denne fortabelse, hvor afgrunden er
erfaret, består opgaven i at skabe værdierne og
betydningerne på ny med udgangspunkt i sig selv. Men
værdier, der sætter livets vitale skabelse som det højeste.
Vitalismen knyttes hos Bataille til en stærk
dødsbevidsthed, som allerede antydet. Den er menneskets
højeste udtryk, da vi heri adskiller os fra dyrene og gør os
radikalt menneskelige: vi har netop muligheden for at
bringe livet til dets smukkeste og rigeste udfoldelse. Det
er døden som absolut forskel, der tillader os at sætte
forskelle. Spørgsmålet er derfor, hvordan det enkelte
menneske bærer bevidstheden om sin egen død?
5. Suverænitet og chance
Hvis homogenitetens vigtigste funktion er at regulere og
indstifte orden, regelrette under identitetens dominans, så
ser Bataille den frigørende bevægelse i individets suveræne
gestus.
Suveræniteten er spørgsmålet om, hvordan og
hvorledes mennesket relaterer sig til sin egen
heterogenitet. Suveræniteten som begreb er en figur
hentet fra Hegels herre/slave dialektik og Nietzsche’s
overmenneske-ideal, filosoffer der spiller en kardinalrolle
i Batailles tænkning.
Det er gennem suveræniteten, at mennesket
manifesterer sin subjektive individualitet, og som sådan
skal figuren forstås som et abstrakt ideal, der aldrig kan
realiseres fuldt ud, kun momentant. Mennesket må for at

blive specifikt menneske markere en forskel over for den
almene bestemmelse af formen menneske i den homogene
sfære, og dermed kræver subjektiviteten en overskridelse
af de forbud, som bestemmer mennesket. Suveræniteten
udtrykker vores indre forskellighed fra andre mennesker,
og subjektivitetens tydelighed afhænger af, hvor klart man
markerer sin suverænitet.
Suveræniteten udfolder sig igennem forbruget af
rigdom, hvordan man nyder hinsides den nydelse som
nytten retfærdiggør. Den suveræne gestus overskrider
arbejdets projektorienterede karakter, for så vidt at den
ikke er optaget af mening og vidensspørgsmål. Den
indeholder et moment af risiko, da den er åben mod
chancen og det tilfældige. ”I modsætning til denne flygtige
tomhed i dyrenes og planternes fødsel og død, giver alt
det, der er smukt, tragisk eller vidunderligt, idet det viser

sig for menneskerne, deres liv den tavse betydning, der er
skabt af et forstyrret øjeblik i opmærksomheden, uden
hvilket der kun ville være lidelse, der er hård at bære, eller
tomhed, der er endnu mere uudholdelig. Men der er intet
smukt, intet stort.. som ikke træffes gennem chance og som
ikke er sjældent”(6). Bataille skriver efterfølgende, at når
livets betydning er knyttet til de sjældne chancer, så kan
intet, som underkaster sig flertallets lov (det homogene),
have betydning. Suveræniteten viser sig dermed som
evnen til at bryde flertallets lov og til som subjektivitet selv
at gribe den sanselighed, der manifesterer sig og give den
betydning. Heri ligger også evnen til at tillægge sig selv
betydning.
Det heterogene er med andre ord det sted, det
område i menneskets tilværelse, hvor det har mulighed for
at skabe betydning, for at blive menneske.
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6. Liv, grænse, politik
For Bataille er udgangspunktet menneskets biologiske og
fysiske væren. Som kropslige, kødelige væsner er vi indspundet og skabt af materien. Men mennesket er mere
end denne dyriske side. Og dette mere, er netop det som
gør os til mennesker.Vores liv her på jorden er andet end
den blotte reproduktion, end bare det at arbejde og gøre
sig nyttig for samfundets selvbevarelse. Spørgsmålet om
mening, om betydning, om det at eksistere går som en
rød tråd igennem Batailles skrifter, fordi det er her det
homogene samfund kommer til kort: det kan ikke give en
tilfredsstillende løsning på det at være menneske. Det
heterogene er for Bataille, de områder i livet, hvor
mennesket har mulighed for at blive menneske. Men da
formen menneske altid er foranderlig, en søgen, en vildskab, en faren-vild forsøger det homogene hele tiden at
bevæge sig mod det sikre og stabile, det som garanterer
ordenen. “Men begæret, poesien, latteren, trækker uophørligt livet den modsatte vej, fra det kendte til det
ukendte”(7). Som mennesker oplever vi dette skisma
uophørligt i vores “Egen Væren”, udspændt imellem det
som det homogene kan tildele betydning, og det som
overskrider grænserne.Vi er fanget mellem meningen og
ikke-meningen. Men hvis det er i alt det unyttige, at vi
bliver mennesker, så er samfundets pligt, at tildele de
heterogene rum mindst lige så stor værdi som det
homogene. Ikke at alt skal ende i ren heterogenitet
(=anarki og kaos), men at selve det heterogene får lov til
at spille en rolle i vores dagligdag. Her spiller kulturen og
kunsten i bred forstand – litteraturen, musikken,
skulpturen, maleriet, dramaet, filmen etc. – vigtige roller,
da de er praksisser, der giver mennesket muligheden for at
overskride sig selv, og dermed blive menneske. Dette
betyder at gå fra en begrænset (homogen) til en generel
(heterogen) samfundsorden, hvor kulturen åbner sig mod
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alle menneskelivets facetter – både de høje og lave. For
Bataille er der ingen tvivl om, at hvis ikke det heterogene får rum i kulturen, bliver det til en negativ og destruktiv kraft der kan udmønte sig i fascistiske tendenser.
Noter:
1) G. Bataille: Historien om Øjet, 2. udgave, Rævens Sorte
Bibliotek, 1999. Herfra stammer også illustrationen af
Christian Lemmerz og Thomas Erhard.
2) G.Bataille: ”Erotismen eller at sætte spørgsmålstegn ved
væren”, i Excesser, om G. Bataille, Forlaget Modtryk,
Århus, 1994. s.35
3) G.Bataille: Den indre erfaring, Bibliotek Rhodos,
København, 1972. s.132
4) Ibid.s.150.
5) Ibid.s.169.
6) G.Bataille: “Chancen”, i Den Hovedløse – Batailles
kosmologi, Forlaget Anis, Århus, 1984. s.95. Indeholdende
et væld af korte artikler om og af Bataille, der har været
til stor inspiration for nærværende artikel.
7) G.Bataille: Den indre erfaring, s.150.
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La Destruction

Af Bjørn Schiermer Andersen

Sans cesse à mes côtés s’agite le Demon;
Il nage autou de moi comme un air impalpable;
Je l’avale et le sens qui brûle mon poumon
Et l’emplit d’un désir éternel et coupable.

Der findes begreber der synes så tyngede af deres historie
at de mister deres konturer. Politik er et sådant begreb. Så
fyldt med betydning, så tynget af brudte illusioner og
svunden naivitet, at man fristes til at spørge om det overhovedet stadig kan bruges, eller om den foregående
generation har stjålet det fra os? Tilhører begrebet en
svunden tid, hvor den politiske handling - begrundet af
en sikker historisk profeti - kunne udbrede parolernes
idealisme og frigørelsens artikulerede udtryk og koder
ubegrænset i tid og rum, i kampen for frigørelsen af krop,
køn og kultur, i solidaritet med arbejderklassen eller
undertrykte folkeslag? Den forrige generation havde
ubetinget adgang til sandheder. Her herskede sikkerheden
i videnssystemer uindskrænket som den anden side af en
sjælden reguleret socialitet: Man vidste, hvad man gjorde,
ligesom man vidste, hvad man skulle gøre. Det hele blev
kunstnerisk omsat i en politisk æstetik, hvis kategorier
siden har været nærmest tabuiserede: ‘socialrealismen’,
‘bekendelseslitteraturen’, ‘arbejderlitteraturen’ og entydigt
belærende og opbyggelige ‘politiske happenings’.
Gåseøjnene trænger sig på nærmest af sig selv, som en
lettende og afstandsskabende gestus.Vi har at gøre med en
tid så fjern som istiden og alligevel så smertelig nær, at vi
stadig lever i dens skygge. Man opbyggede dengang så
tunge sandheder, at man stadig hører en efterklang af
turen mod gulvet i dag. Et hult brag, der klinger med hver
gang begrebet bruges. Er vi kommer meget videre?

Parfois il prend, sachant mon grand amour de l’Art,
La forme de la plus séduisante des femmes,
Et, sous de spéciux prétextes de cafard,
Accoutume ma lèvre à des philtres infâmes.
Il me conduit ainsi, loin du regard de Dieu,
Haletant et brisé de fatigue, au milieu
Des Plaines de l’Ennui, profondes et désertes,
Et jette dans mes yeux pleins de confussion
Des Vêtements souillés, des blessures ouverte,
Et l’appareil sanglant de la Destruktion!
C.Baudelaire, fra Les Fleus du mal. 1)

II
Det er denne lille polemiks tese at svaret er både og! - At
konsekvensen af de emfatiske sandheders bristen og af
den senere kunsts manglende tro på et ideologisk
alternativ, dens desillusion og dens angst for det naive
politikbegreb, er en del af en større historisk og
sociologisk reaktion. Især synes man indenfor den
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avancerede kritik at have gerådet i en simpel modreaktion, der næppe lader fortidens ureflekterede opslutning
bag totalitære regimer noget tilbage, når det gælder
spørgsmålet om myndighed overfor tidens strømninger.
Det er imidlertid også min tese at denne
omsiggribende negativitet nu begynder at føles som en
spændetrøje og at en mere nøgtern besindelse på
historien er i sin vorden. I det følgende vil jeg søge at
anskueliggøre en bredere sammenhæng mellem det
politiske og det æstetiske i den senere kunsts udvikling.
Jeg er imidlertid af den mening, at en sådan analyse må
tage udgangspunkt i et bredere kulturkritisk og
idéhistorisk perspektiv på samtiden.
Problemet for avantgarden, hvis man da stadig kan
bruge et sådant begreb, er således at man her geråder i en
dybere ironi, som man deler med størstedelen af
kritikken. En ironi, der på overfladen er resultatet af en
manglende vilje til at fiksere og kritisere magten og
undertrykkelsen i de politiske kategorier som den forrige
generation klyngede sig til. De såkaldte post-ideologiske
filosofiske retninger (læs poststrukturalisme og
dekonstruktion) har ført såvel kunsten som kritikken
henimod en konception af det politiske, der ender med at
spænde ben for kunsten og kritikken selv. Men hverken
Foucault eller Derrida står uden for historien og kan også
selv ses som symptomer på et dybere historisk omslag i
negativitet, heraf kommer også brugen af det brede ironibegreb:
En manglende evne til det autentiske, det organiske
og det emfatisk sande er blot den anden side af hvad man
umiddelbart kan karakterisere som en uhyre
klichebevidsthed. Den ophobning af historiske
forsteninger, som bruddet med den forrige generations
politiserede univers har efterladt, kastes ovenpå de andre
døde fortællinger, og i øvrigt - når det gælder kunsten ovenpå dyngen af forstenede stilelementer, æstetikker,
manifestale udtryk, kunstneriske ‘metoder’ og værker som
avantgardens konstante overskridelser og brud har ladt
bag sig. Den tyske sociolog Georg Simmel har
diagnosticeret denne vækst af død fortid som moderniteten synes at generere gennem dens stadige brud på overleveringen, under begrebet om væksten i den objektive
ånd. Det er den objektive ånd, der trækker den organiske
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kraft ud af bestemte ord, udtryk, gestikker, melodier,
symboler, billeder, stilfragmenter og påklædningsstykker,
ja ud af værker eller værkkategorier, og lader dem stivne
til de klicheer som ironikeren kan lege med og sammensætte i komplicerede allegorier.
Indenfor kunstinstitutionen er sådanne udbrud af
negativitet ikke ukendte - dadaismen er vel det
fremmeste eksempel herpå - men netop derfor er
manglen på organisk materiale så meget mere
påtrængende her. Måske fornemmer man derfor netop
her en begyndende træthed, en snigende bevidsthed om
at situationen er uholdbar, at man er endt i en blindgyde.
Problemet er imidlertid, at man ikke kan finde tilbage
igen!
III
Tilbage til den faktiske udvikling. Resultatet af det nylige
brud på overleveringen har været at udviklingen i vid
udstrækning har taget form af en ureflekteret
afstandstagen fra den forrige generations æstetiske
univers. Enten har man søgt tilflugt i en ‘ren’ æstetisk
opfattelse, i
mere
eller
mindre
fortænkte
formeksperimenter og fundet de gamle paroler om
kunstens autonomi frem igen, eller man har søgt at
fortælle historien samtidigt med, at man har
dekonstrueret den forfra og bagfra, opstillet ‘værker’ hvis
eneste ‘indhold’ var en metakritik af institutionen eller
Kunsten med stort. Allerede Ortega y Gasset så, at et
ironisk element var uløseligt knyttet til den moderne
kunst, men siden har dette element nærmest
kolonialiseret værket. Nu om dage er bevidstheden om
de sociologiske og institutionelle magtforhold kunsten er
indspundet i, sommetider den udstillede kunsts eneste
indhold. Men tendenserne er multiple og svært
indfangelige. Den radikale repræsentationskritik synes i
det litterære felt efterhånden at have tabt en del af sit
momentum ligesom man i anmeldelserne af
samtidskunsten sporer en hvis træthed. Begge steder mere
end aner man en begyndende længsel efter at få
forfatteren, kunstneren og kunsten tilbage igen, og
alligevel kan man ikke slippe kritikken af realismen. Og
udenfor - i det rigtige samfund - har realisten
Sonnergaard stået for halvfemsernes vel nok mest mar-

kante succes. Ironien i Radiator er tydeligvis ikke én han
selv har fundet på, og på trods af at man har gamle hæderkronede litterære begreber - som eksempelvis den intentionelle fejlslutning - med i den kritiske bagage, kan den
avancerede kritik åbenbart ikke få øje på den. Dette fjerner ikke ironien fra hans bøger, det føjer snarere en yderligere dimension til den.
Samtidigt kører en stor del af avantgarden
tilsyneladende videre af den nu slagne vej. Tonerne fra
akademiet får den mest reduktionistiske kunstsociolog til
at ligne en spejderdreng og forfatterskolens udgydelser er
tilsyneladende endt - med et ordvalg stjålet fra en af de
andre debatører i dette nummer - i "kunstlede pixibøger"
og "latterligt spindelvævstynde lyricismer".
Andre steder forsøger man i kraft af det tautologiske
‘værk’, de ‘sociale skulpturer’ og indforståede ironisk-kritiske henvendelser til de omgivende diskurser, på den ene
side at undgå de fortænkte formeksperimenter og den
rene æstetik, på den anden side den helhedsgestaltning
som en naiv politisk kunst nødvendigvis vil geråde i. Den
sociale skulptur er ikke en ny ide, men har del i en så
radikal understrøm af halvfjerdsernes politiske æstetik, at
den ender med at undslippe det overfladiske begreb om
politik den selv er udsprunget af. På dette mere grundlæggende plan, hvor den ikke bliver bortsanktioneret af
klichebevidstheden, kan den så forbinde sig med de gamle
surrealistiske drømme, man også ser bag den såkaldte
tautologiske kunstpraksis. I denne forbindelse er det
interessante ikke, at man forlader sig på netop den
institutions magt som man ønsker at unddrage sig, men
en snigende fornemmelse af at disse æstetiske praksisser
kun tillades fordi de, udover den indbyggede ironi over
det store kunstbegreb, overholder tabuet mod en
snævrere idealistiske politiske praksis der foregøjler et
positivt alternativ til det omgivende samfund. De mange
fadermord efterlader et stadigt mindre rum til det
positive, og hvor der før endnu var plads til en direkte
gestaltning af det politiske, synes denne nu afgørende
kompromitteret af den forrige kunstneriske generation.
Når feministiske kunstnere uddeler rengøringstips, ifører
sig læbestift, eller kan ses "brodere live" i Nikolaj kirke,
udleveres blot de kvindelige stereotyper til ironien som
den objektive ånd allerede har forhærdet i den diskursive

bevidsthed. Hvad angår denne konkrete kritiske - og
oftest ironiske - henvendelse, der søger at begrænse sig til
enkelte diskurser, er spørgsmålet imidlertid mere kompliceret, hvorfor vi skal vende tilbage hertil efter en kort
omvej.
IV
Det blev postuleret ovenfor, at den ironiske bevidsthed
som på kunstscenen er et gammelkendt fænomen nu viser
sig som et alment bevidsthedstræk. Dette skal nu underbygges, men først er det nødvendigt at afklare en enkelt
misforståelse! Man møder andre steder den holdning at
ironien, metarefleksionen og repræsentationskritikken har
sat sig igennem i en sådan grad, at den på sin vis er blevet
"indoptaget af hovedsproget" og dermed gjort tandløs.Til
dette er blot at bemærke, at ironien altid har bevæget sig
i magtens medie: Det er derfor man har brug for den.
Ironien gemmer altid en stum kritisk intention, også
selvom den indoptages af systemet og markedet selv i en
paradoksal struktur. Netop dens stigende ubestemthed og
øgede omfang er blot den anden side af dens stumme,
men kritiske bevidsthed, om at der intet fristed er for det
positive alternativ. Eller sagt på en anden måde: Den
stadigt stærkere negativitet er blot den anden side af det
abstrakte krav på en sandhed, der netop ikke længere er at
finde i verden.
Ligesom den objektive ånd lader fænomenerne stivne til klichéer ligeså overgår varekredsløbets
genstande de samme forvandlinger. Og ligesom hos
Baudelaire er det nutidige subjekt bevidst om sin egen
udvendighed, blaserthed og deprivation. Han ved han
ødelægger sine genstande, men fornemmelsen af det
ironiske begærs skyld overfor dets objekter bunder i
sidste ende i en illusionsløs erkendelse af et manglende
herredømme over for varekredsløbets temporale mekanikker. På den anden side er det netop varekreds-løbets
evne til optage denne mekanik i sig selv, der gør retrofænomenet ambivalent. Den ironiske kritik er netop altid
immanent: De nutidige kultur- eller modeindustrielle
frembringelser indbyder selv til destruktionen.
På en og samme gang som den objektive ånd
efterlader subjektet uden et levende sprog, opstår en
kritisk distance til de genstande den har revet ud af livet;
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heraf deres ruinøse og stivnede præg: De er som sagt
blevet sært forhistoriske. For ironikeren er omgivelserne
blegnet, og han er efterladt en allegorisk leg med disse
forhistoriske fragmenter, intertekstuelle rebusser og selvdementerende refleksioner, som vi eksempelvis kan finde
dem i den postmoderne arkitektur, avantgardekunsten,
90'er-litteraturen og en række nyere mere profane
frembringelser. De intertekstuelle fænomener, der er
iagttagelige i hele den modernistiske periode, syntes at
mangfoldiggøre sig i den æstetiske verden under begrebet
postmodernisme, men er nu også i stigende grad er at
finde i det øvrige samfund. Det omsiggribende
retrofænomen er den uinstitutionaliserede variant heraf.
De slidte profane gummisko til den ellers ulasteligt klædte studine, er på én gang mode, og samtidigt
indeholder de - eller gjorde i hvert fald - et allegorisk, kritisk element vendt mod modeindustrien som sådan. De er anorganiske, en dementi af modens forløjede organicitet, en
‘afauratisering’ af dens skin kunne man sige. Ligeledes er
kunstinstitutionen ikke længere den eneste institution, der
har en selvkritisk og dementerende afstand til sig selv.
Mediemagasinet på DR2 er blot et andet eksempel på en
metarefleksiv konstruktion, der nok korresponderer med
en stadigt voksende kritisk
bevidsthed hos medieforbrugeren, men samtidigt trækker den organiske kraft ud af
mediet selv. Man genfinder samme kritiske selvrefleksion i
tidens danske reklamer. Ligeså genfinder man samme allegoriske bevidsthed bag de profane objekter, der bredes ud
på Casper Christensens skrivebord i et nøgternt lys i det
hedengangne
tv-program Casper og mandrill-aftalen: Som på et barokt maleri breder emblemerne sig her
helt ud til rammen af bordet, hvor de - bundet til hinanden af forbindelser som kun varesjælen kender - kan aflæses af den kompetente allegoriker. Kunsten er imidlertid,
på grund af sin høje grad af uddifferentiering, sin lange
autonome historie som institution, et felt, hvori de
immanente ironiske mekanikker endelig har nærmet sig et
kortsluttende bristepunkt.
Denne udviklingsskitse bør fortælle os to ting. For
det første, at den kritiske intention som den diskursive og
symbolbekæmpende kunst søger at levere, undervurderer
sit adressat. For det andet at netop den kritiske bevids-
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theds udbredelse i det øvrige samfund frigør kunsten til
mere presserende opgaver. Vi har måske netop brug for
kunsten som et refugium fra kritikken?
Til et sådant spørgsmål skal man netop ikke længere
være kunstkender eller kritiker for at råbe vagt i gevær.
Sandheden er, at kunsten ikke længere kan være naiv, ej
heller selvom den gerne ville. Den objektive ånd har
allerede sat en taburet frem til det ‘naive’ eller ‘romantiske’ i sin golde museumshal. De er således kategorier
enhver skoleelev kunne hæfte på et romantisk landskabsmaleri, hvis han da ikke i stedet lod sig fylde af campfænomenets ambivalente fryd.
V
En aporisk fornemmelse breder sig således overalt. Fra alle
områder af samfundslivet hører man, at alt er forsøgt - ja
selv dette udsagn står i akut fare for at blive en kliché samtidigt med at kravene på nyskabelse længe har lydt
skingre. Når de velmenende venstreintellektuelle med
Christina Antorini i spidsen kræver nye visioner understreges behovet for den positive impuls tusindfold af, at
der ingen visioner er. Den ‘tredje vej’ man påberåber sig i
engelsk politik er tilsyneladende god dansk fad
socialdemokratisme. Når de unge laver ‘Partiet’, synes de
i deres angst for den universelle - og traditionelt politiske
- helhedsforståelse konstant at spænde ben for sig selv.
Mangelen på positivitet parret med bevidstheden om
nødvendigheden af dens genkomst synes at være tidens
inderste dilemma. Og dog mener man, at der sker noget
nyt indenfor kunsten? Dén akademiske kritik der
beskæftiger sig med samtidskunsten peger her
samstemmende og stolt på den såkaldte vending mod ‘det
hverdagslige’.
Denne brede bevægelse ind mod det hverdagslige i
hele kunstens område er imidlertid ikke tilfældig. Det er
helt herinde, at man søger tilflugt fra den allegoriske
erfaring der er kendetegnende for den voksende klichebevidsthed. Men ligesom det ikke er fordi de unge ungdomsstudieværter på TV er for dumme til at bruge løs af
det danske sprogs rigdomme, at de i studiet artikulerer sig
som syvårige børn, er Øverste kirurgiske eller Tal R’s
tilflugt til det infantile heller ikke frivillig. Den skyldes, at

man herinde søger at finde et spinkelt område af
erfaringen og motivverdenen, der endnu ikke emmer
tungt af død og fremmed historie. Herinde har de adgang
til et område af sproget, der endnu ikke er ødelagt af
Meyerheim eller bekendelseslitteraturen; herinde tror de
at undgå den objektive ånds kræfter uvidende om, at de
også går dens ærinde. Dette er den profane illuminations
betingelser og avantgardens forbandelse. Det umiddelbare
- og stadigt mere brugte - alternativ til flugten fra den
objektive ånd er den golde fordybelse i den: Den
allegoriske kritiske læsning af livløs intertekst, nu udbredt
som et alment sociologisk fænomen.
Det afgørende spørgsmål trænger sig nødvendigvis
på: Er det nødvendigt med det nye? Er det helt sikkert, at
enhver patos eller inderlighed vil føles som et kridt, der
skriger mod tavlen? Er enhver tilbagevenden til et
emfatisk begreb om kunst eller kunstneren gedulgt
romantik? Eller er problemet måske, at kunstnerne ikke
længere har en sådan dybere erfaring at videregive? At
han ikke kan? Er vendingen mod det hverdagslige ikke de
sidste krampetrækninger af kravet på det autentiske og
organiske? Forsøget på at finde det endnu levende, hvor
det stadigt lader sig finde, fordi man åbenbart ikke mere
kan finde det i sig selv, i selve den kunstneriske skabelse?
VI
Konsekvensen af det nylige tab af de emfatiske sandheder
og dermed det organiske sprog som den forrige
idealistiske generation befandt sig i, er en stigende afstand
til den inderste skabende impuls, der et eller andet sted
mellem linjerne unddrager sig en objektiverende ånds
herredømme og formår at formidle en endnu levende om end nok så forkrøblet - historisk erfaring. Den
distancens patos, der er fælles for de store moderne
digtere fra Baudelaire til Søren Ulrik Thomsen synes at
være forsvundet i de nutidige poetiske frembringelser. Og
ligeledes i kunsten: Den dybere historiske erfaring af at
være til, lige her og lige nu, der kun kan fortætte sig i formen, er forment plads i en ny samtidskunst der ingen
form har og som synes at hive materialet ind direkte fra
virkeligheden, hvis den da overhovedet har noget
materiale og ikke blot taler om sig selv?

Det vi har brug for er således ikke den indforståede
spillen sig ud mod politiserede emner, destruktion af
symboler eller ironiske hentydninger til samtidige
diskurser. Det kan vi godt selv. Det vi har brug for er et
kunstigt åndedræt til en uopnåelig organisk erfaring, nok
gestaltet i brudstykker og glimt, men dog ikke helt tabt af
syne. Vejen mellem gedulgt tabsmetaforik og naiv
idealisme bliver tilsyneladende stadig smallere. Men hvis
selv det tragiske og lidende forhærdes til klicheer af den
objektive ånd slår ironien til sidst om i kynisme, fortidens
krav glemmes og fremtiden lukker sig for os. Spørgsmålet
er om den nye kunst kan gestalte en sådan erfaring?
Noter:
1) Destruktionen
Uden ophør bevæger Djævelen sig ved min side;
Han flyder omkring mig som en støvfin duft;
Jeg synker den og føler den afbrænde min lunge
Og fyldes af et begær, evigt og skyldigt.
Somme tider antager han, vidende om min store kærlighed til
Kunst,
Kvindens mest forførende former,
Og, under besnærende hylkeriske påskud,
Vænner han mine læber til infame trylledrikke.
Han følger mig således, langt fra Guds blik,
Hvor jeg forpustet og nedbrudt af træthed, befinder mig
På kedsomhedens flade sletter, øde og forladte,
Og kaster i mine øjne fulde af forvirring
Besudlede klæder, åbne sår,
Og Destruktionens blodige instrument
(min egen prosa-oversættelse)

Bjørn Schiermer Andersen er studerende ved Moderne Kultur,
KU.
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Temaet for næste nummer af Kulturo bliver

“Repræsentation”
Hvad er repræsentation?
Er sproget repræsentation?
Er kunsten?
Eller er der her tale om præsentation?
Og hvad med det repræsentative demokrati?

Deadline d. 1. marts.
Bidrag kan sendes til:
Bjørn Schiermer Andersen: bjornsa@worldonline.dk
Thea Juhl-Nielsen: thea@juhl-nielsen.dk
Rune Søchting: runesoc@post11.tele.dk

PS. Bidrag om kvinder og kæledyr modtages også gerne.

