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Indledning

                                                                                                                 1

Giorgio Agamben: “To render inoperative the 
machine that governs our conception of man 
will therefore mean no longer to seek new 
– more effective or more authentic – articula-
tions, but rather to show the central empti-
ness, the hiatus that – within man – separates 
man and animal, and to risk ourselves in this 
emptiness: the suspension of the suspension, 
Shabbat of both animal and man.”2
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Praksis og forskel

Intentionen er at defi nere fremgangsmåder for en eksperimentel praksis i relationen 
mellem et tekstligt arbejde og de arkitektoniske medier. Hvordan udtale sig om regler, 
der gælder på tværs af den enkelte situation, men som alligevel vedrører skabelsen 
af den singulære komposition? Det antages, at det ikke kan begrænses til et æstetisk 
spørgsmål i en snæver forstand, men må inddrage bygningens relation til livsformen, 
og den måde den præger den eksperimentelle praksis mellem tekst og medie. 

Der er! 

Man kommer altid efter begivenheden. Den melder sig som et frembrud, i det der 
er velkendt. I det man kan tale om og opstille metoder for. Den er fremmed. Dette 
er sket, når vi ikke længere taler om det, der skal ske, men må ændre vores måde 
at tale, og de måder hvorpå vi bruger vores redskaber. Det man kan lære, er ikke at 
skabe begivenheder men at blive modtagelig for begivenheden. Selv om man ikke 
kan foregribe den, kan man kultivere en særlig opmærksomhed, en art skelen, der 
søger at bringe den til at virke, i det man kan tale om, og i det man frembringer. Det 
er en bestemt positur for den inkorporerede tanke.

Metoden og teknikken har normalt til opgave at iværksætte en evne. Med den rette 
kombination af metode og teknik bliver man i stand til at gøre så og så meget. Man 
forøger sine muligheder: sin evne til at gribe ind i verden og ændre den i overens-
stemmelse med en plan: et mål. Men kan en evne eksistere? Kan det, der kun ek-
sisterer i og med det udføres, siges at eksistere?3 Hvor det mulige altid er forbundet 
med evnerne og metodens og teknikkens ægteskab i beherskelsen af processen, 
er potentialiteten en suspension af evne. For så vidt den overhovedet kan beskrives 
som en mulighed, er det muligheden for ikke at gøre.4 Det er derfor, at Agamben taler 
om at se mørket og forbinder det med potentialiteten: at se mørket er synets ikke-
evne.5  Det er, når vi ser mørket, at vi oplever synet som potentialitet; at vi ser synet 
med synet. Hørelsens potentialitet er således at høre stilheden. Da begivenheden 
aldrig udfoldes med evnerne, er det med ikke–evnen, at man kommer den i møde, 
og enhver proces går derfor igennem en neutralitet eller tab (af evne). Begivenheden 
forsvinder bag evnernes støj, der altid gentager, det de kan. Hvis der er en positur 
for mødet, drejer det sig derfor om at byde ikke-væren velkommen. Og hvis der er 
en disciplin, drejer den sig om at bære sin mangel; om at udskyde sin kunnen og sin 
beherskelse af materialet. Kun mennesket evner at udsætte sin evne til at handle.6

Men dette er ikke en metodisk-teknisk overvejelse, der af ikke-evnens omveje forsø-
ger at stimulere udøverens opfi ndsomhed for dernæst at inddæmme og iværksætte 
åbningen som en fornyet endda optimeret kreativitet. Spørgsmålet om potentialiteten 
i en skabende praksis er forbundet med et bredere syn på livet og forbinder det æste-
tiske domæne med det etiske. Det leder til spørgsmålet, om bygningen kan stimulere 
en potentialitet i livsformen, og om det i så fald er forbundet med potentialiteten i 
mediernes proces? Virkelig frihed er ikke de ubegrænsede muligheder for at udfolde 
sine evner, men muligheden for at lade være. 
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Arkitektonisk udviklingsarbejde

Gilles Deleuze: “Of course, there is no link that could move from the visible to the 
statement, or from the statement to the visible. But there is a continual relinking 
which takes place over the irrational break or the crack.”7

Det er en central tanke hos Foucault, at der er en fundamental forskel mellem at tale 
og at se.8 Titlen på Foucaults tidlige hovedværk Ordene og Tingene skal derfor opfat-
tes ironisk.9 Ordene udfolder ikke en mening, der er skjult i tingene, men skal kløves 
for at sætte ytringerne fri. Og tingene skal kløves for at få adgang til de processer, 
hvormed de udfældes for vore øjne. Når Foucault søger at beskrive epistemerne 
for renæssancen, den klassiske periode og den moderne tid i Ordene og Tingene, 
er det et forsøg på at kortlægge et modalt niveau, der ikke er indeholdt i en given 
kulturs koder på den ene side eller den videnskabelige erkendelse på den anden.10 
Epistemet er ordens væremåder, der eksisterer forud for koderne og refl eksionen 
over koderne.11 Det er et stumt modalt niveau i kulturen, der altid vil anfægte såvel de 
kulturelle konventioner som videnskabens teorier, og som erfares gennem de måder, 
det opbryder de to andre niveauer. Projektet i Vidensarkæologien, der følger nogle år 
senere, er at præcisere det epistemologiske arbejde, der blev udfoldet som et åbent 
landskab i Ordene og Tingene,12 og det er i den sammenhæng, at ytringen defi neres i 
forlængelse af epistemet. Ytringen er en funktion, der bevæger sig på tværs af opde-
lingerne i sprogets struktur,13 men som betinger, at sproget får en konkret tilstedevæ-
relse i tid og rum.14 

Hvor Foucault lægger hovedvægten på ytringen og sproget, men lader en plads stå 
åben for en tilsvarende størrelse til erstatning for tingen, taler Deleuze konsekvent 
om synligheden. Synligheden er ikke defi neret af det menneskelige øje, men er et 
kompleks af handlinger og passioner, aktioner og reaktioner, der træder frem i da-
gens lys.15 Ligesom ytringen ikke er bundet til et subjekt, men snarere er involveret i 
skabelsen af et subjekt, er synligheden ikke den måde, hvorpå et subjekt ser tingene. 
Subjektet er i stedet et produkt af en bestemt måde at se, og synligheden er en måde 
at distribuere det sete og den seende.16 Synlighederne er lysspil, der indirekte giver 
adgang til en dynamik i stoffet, idet de bryder frem og anfægter blikket.17 Det er der-
for at Foucault er tættere på Goethe end Newton i førstnævntes polemik om farvens 
bestemmelse, da der snarere er tale om et interferensfænomen end om en lysmeka-
nik. I forbindelse med diskussionen af det metodiske markerer synligheden en vigtig 
forskel i forhold til synet som evne, idet synet typisk er forbundet med dominansen 
og indgrebet i den genstandsmæssige verden. Begrebet synlighed drejer sig derfor 
ikke om, at føle- og høresans er udelukket til fordel for synssansen men primært om, 
at sansningen som en subjektiv evne anfægtes. Sansningen er snarere en konkret 
forbindelse. 

Der er en lysværen lige så vel, som der er en sprogværen.18 De er begge historiske, 
da de ikke kan adskilles fra det materiale, hvori de virker. Selvom de ytringer Fou-
cault søger at beskrive, og de processer der driver tingene ifølge Deleuze, ikke er 
bundet til en enkelt fremtrædelse, men kan spores på tværs af de enkelte situationer, 
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som de måder hvormed de fi nder sted, er de ikke desto mindre bundet til det, hvori 
de virker. De er immanente. Det er derfor, at Foucault kan tale om et historisk a priori, 
der, som han selv medgiver, umiddelbart lyder som en paradoksal størrelse, fordi det 
forbinder, det, der er uafhængigt af erfaringen, med det historiske. Det, han mener, 
er imidlertid virkelighedsbetingelsen for ytringerne og ikke gyldighedsbetingelsen for 
dommene.19 Ytringernes funktioner, og de mekanismer der driver synlighedernes 
processer, er immanente. Men fordi måderne er indlejret i det, hvori de arbejder, er 
de samtidigt transformerende, i forhold til det de producerer eller måske rettere om-
former. De gentager, idet de forandrer og udvikler den ydre mangfoldighed. Deres 
invarians må beskrives med en relationel præcision og ikke som en abstrakt struktur. 
Det er derfor topologien løbende spiller en produktiv rolle i afhandlingen.

Forskellen mellem ytringerne og synlighederne kan ikke sones. Det sigelige har sit 
objekt, sproget, mens synlighederne følger sine egne modaliteter, der ikke kan re-
duceres til en skjult mening, der kan udfoldes i sproget. Ytringerne og synlighederne 
befi nder sig derfor i en gensidig brydning.20 Den ene skyller ind over den anden og 
modsat. Ordene benævner og fordeler tingene. Tingene ændres og forstyrrer or-
denes benævnelser. Men fordi der er denne adskillelse, tilhører viden ikke sproget 
alene.21 Den må derimod skabes som en konkret montage.22 Fordi viden skabes gen-
nem montager, er skabelsen af viden en praksis og dermed forbundet med æstetik-
ken.23 Den skabes i udvekslingen mellem forskellige praksisser og ikke mellem en 
teori, der oprettes i sproget, og en praksis der beskæftiger sig med tingene. Snarere 
må man skelne mellem diskursive praksisser og ikke-diskursive praksisser, hvor de 
første udfoldes i forhold til sproget, mens de andre udfoldes i forhold til synlighe-
derne. Det er naivt at tro, at man behersker sproget, og at man derved er i stand til 
at udtale sig om tingenes mening. Både ytringerne og synlighederne er yderligheder 
i forhold til subjektet. Og sprog-væren og lys-væren er derfor indbyrdes heterogene 
domæner uden for subjektet.24 Man defi nerer ikke en intention med sproget og udfø-
rer den efterfølgende med redskaberne. Metoden er en del af den diskursive praksis 
og knyttet til sproget. Den er et sprogligt arbejde. I en eksperimentel arkitektonisk 
praksis er den forbundet med fastlæggelsen af fremgangsmåder i forhold til synlighe-
derne. Men på grund af brydningen mellem det sigelige og det synlige opererer den 
ikke i forhold til tingenes mening, men i forhold til synlighedernes processer, der ikke 
er beskrevet af metoden. Det er dette forhold, som defi nitionen af metodens anven-
delse ofte overser, idet man tror, at dens opgave er at forbinde sproget med tingene. 
Hvor det artikulerbare er forbundet med metoden, er det synlige imidlertid forbundet 
med processen. Og den brydning der kendetegner forholdet mellem det sigelige og 
det synlige, er ligeledes betegnende for forholdet mellem metoden og processen. 
Hvor man sædvanligvis vil mene, at metodens opgave er at styre processen, er sigtet 
i denne sammenhæng at defi nere metoden, sådan at den indkalkulerer den usone-
lige forskel mellem metode og proces. Den skal med andre ord tilrettelægge et eks-
periment: kløvningen af ordene og tingene. Metoden har til mål at knække ordenes 
skaller, mens teknikkerne åbner genstandene mod synlighedernes maskiner,25 de 
immanente virkemåder i materialet. Både metoden og teknikken har dette destruktive 
element. De er ikke opbyggelige. 
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Den usonelige forskel mellem det sigelige og det synlige bevirker at metode og teknik 
artikulerer praksis´ grænsefl ader til de to yderligheder, sprog-væren og lys-væren. 
Det drejer sig ikke om at formulere en intention med sproget, som udføres med tek-
nikkerne, eller om at forlade sig på teknikkerne fordi de er en adgang til stoffets na-
turlige dynamik. Det drejer sig om at operere i brydningen mellem de to yderligheder. 
Tanken er en konkret bevægelse, der animeres af brydningen mellem det sigelige og 
det synlige. Det er forkert at antage, at man tænker med sproget alene, eller for den 
sags skyld at arbejdet med synlighederne blot er en anden måde at tænke. Tanken 
sættes i bevægelse, idet de to heterogene elementer slår ind over hinanden. Men 
ydersiden er ikke et rum uden for kroppen. Ydersiden er tiden.26 Og tiden er i denne 
sammenhæng ikke en linje i et tredimensionelt rum, men et dynamisk stof der udfæl-
der et rum med målbare dimensioner. Tiden er virkelig. Det er derfor, at det drejer sig 
om at tænke i tidslige termer, hvis man vil undersøge de transformationer, der opstår 
i brydningsfeltet.27 Den virkelige tid har ikke noget med hastighed og en optimering af 
nyhedsværdien at gøre. Hastigheden er tværtimod tiden som en kvantifi cerbar stør-
relse; den virkelige tids skygge. Og måske er netop et langsomt medie, arkitekturen, 
et privilegeret sted at iscenesætte den virkelige tid. 

Det arkitektoniske udviklingsarbejde indtager en privilegeret position i undersøgelsen 
af praksisformer i brydningen mellem synlighederne og sproget! 

Hvorfor? 

Fordi en viden om immanente virkemåder må udvikles gennem en manipulation og 
observation af regelmæssigheder i det synliges forandringer! 

Den kan ikke udfoldes uden for eksperimentet. Eksperimenterne retter sig mod 
modale regelmæssigheder i den arkitektoniske proces. Og tilstræber at fastlægge 
transformationsregler. Den immanente maskine er ikke en essens, der kan gentages, 
men et diagram der er indlejret i materialet.28 Den må ikke forveksles med den ydre 
variation, som dens arbejde producerer. Sprogets måde at træde ind i tid og rum, 
og synlighedernes måde at anfægte vore øjne, er altid som en variation; en ydre 
mangfoldighed. Der er aldrig to sten på stranden, der er ens, som man siger, selvom 
de er formet af de samme processer; det samme tryk og de samme bølger. At man 
forveksler den ydre mangfoldighed med de immanente maskiner, der driver proces-
serne, er imidlertid en kilde til mange fejltagelser også i forbindelse med en skabende 
praksis. Det er en selvmodsigelse at formulere en metode, der søger at gentage 
transformationsreglerne med henblik på at kontrollere resultatet af deres virkning 
typisk i form af en forøget ydre mangfoldighed. Fejltagelsen består i at tro, at der er 
lighed mellem de immanente maskiner, og det de producerer. Der er imidlertid intet 
sammenfald mellem de maskiner, der måtte drive skabelsen, og de regler som en 
metode foreskriver. Det er en illusion. Det drejer sig for eksempel ikke om, at beskri-
ve hvordan den menneskelige konception virker, for derefter at overføre reglerne til 
en metode, som Herbert A. Simon gør det i The Sciences of the Artifi cial.29 Det er et 
traditionelt videnskabeligt arbejde, der ikke fører til fastlæggelsen af transformations-
regler for en skabende praksis. I stedet må sproget bruges til at tilrettelægge et eks-
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periment i brydningen mellem det sigelige og det synlige. Selvom begrebet immanent 
maskine kan anvendes på processer inden for forskellige felter er det indledningsvis 
motivet som en relationel størrelse, der tænkes på i denne sammenhæng, da emnet 
er den æstetiske kompositions materiale. Det indebærer, at man må beskrive motivet 
med tidslige termer og ikke betragte det som et forlæg, der skal imiteres. Motivet er 
altid immanent i det, hvori det virker. Det betyder imidlertid ikke, at det er bundet til en 
bestemt situation. Selvom det ikke er en struktur, der kan abstraheres, er det en im-
manent regelmæssighed.30 

Transformationsreglerne udfolder ikke en iboende mekanisme eller beskriver, hvor-
dan man forandrer en ting til en anden. Det er de måder, hvorpå man åbner et givent 
arrangement mod ydersiden, den virkelige tid, og dermed ændrer det givne. Hvis 
man nødvendigvis må eksperimentere gennem montager, er det fordi man altid må 
eksperimentere gennem en manipulation af det givne. Men det, montagerne ekspe-
rimenterer med, er ikke en sammenpasningsregel. De henvender sig derimod til de 
dynamiske processer i materialet og i yderste instans til den rene immanens. Agam-
ben påpeger, at det er fundamentalt, at immanensen er immanent i forhold til sig 
selv.31 Den typiske faldgrube er, at immanensen beskrives som immanent i forhold 
til noget. Dermed skifter den karakter og bliver i stedet iboende. Den indfanges og 
bliver til essensens ubegribelighed: den hule kerne. Men det vigtigste kendetegn ved 
immanensen er netop, at den ikke har en ekstern referent. Af samme årsag eksiste-
rer dens regelmæssigheder ikke udenfor den konkrete proces. Det betyder imidlertid 
ikke, at der ikke er regelmæssigheder, der virker på tværs af det enkelte tilfælde. 
Det er blot et spørgsmål om at fl ytte fokus til en relationel præcision, der skrider frem 
gennem forholdet mellem immanente maskiner og konkrete praktiske transformati-
onsregler. Transformationsreglerne realiserer ikke de immanente maskiner. De åbner 
tværtimod det givne imod immanensens kræfter. Det drejer sig ikke om at defi nere 
immanensplanet, en umulig opgave, men om at opretholde en kontakt med det, så 
det kan udvikle tanken.32 Man kan ikke defi nere ydersiden, men lade den virke i det 
man kender. Praksis bestemmes derfor af en åben liste af transformationsregler fra 
det sproglige til det tekniske domæne. Transformationsreglerne etablerer åbninger 
mod de immanente kræfter og i yderste instans mod uendelighedens bevægelse.33 I 
den forstand er kunstværket en åbning mod det umålelige.34

Alt for ofte sættes sproget til at forklare fremgangsmåderne. Enten som en efter-
rationalisering, eller som et metodisk påbud. Af samme årsag kan det arkitektoniske 
udviklingsarbejde ikke forløbe ved at man formulerer en hypotese i sproget, som 
efterprøves i forhold til tingene, og som udmunder i hypotesens underbygning eller 
omformulering. Som enhver der har tegnet vil vide, fl ytter den første streg den plan, 
der var lagt, inden man begyndte at tegne. Er det ikke lige præcis det forhold, som 
designvidenskaben har så svært at udtale sig om? Betyder det, at man ikke har brug 
for planer eller betyder det, at man bør blive bedre til at planlægge? Eller er der en 
tredje måde at udtale sig om regelmæssigheder, der overskrider modsætningen 
mellem regel og forskel? I så fald må den tage udgangspunkt i den ovennævnte 
antagelse, at viden er komponeret. Den må først og fremmest producere en praktisk 
viden, der søger at præcisere sin stil. Det er indlysende, at en hvilken som helst byg-
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gende praksis vil behøve en ofte omfattende processtyring for at realisere et givent 
projekt. Det er således ikke intentionen at anfægte det forhold, men i stedet at af-
mærke regler for et eksperimentelt felt, der ofte henvises til vage formuleringer om 
udøverens fornemmelser på den ene side eller overstribes af designvidenskab på 
den anden. Designvidenskabens problem i den sammenhæng er, at den ofte vil være 
indirekte forbundet med en rationalisering gennem sit ønske om at defi nere generelle 
regler, der ikke er bundet til den konkrete situation. Det er således ikke intentionen, 
at underspille betydningen af ideosynkrasier eller personlige præferencer. En stor del 
af afhandlingen inkorporerer eget materiale, der ikke er determineret af en metodisk 
logik. Det er snarere tanken, at det man bør udtale sig om, er de måder, hvormed 
man eksperimenterer og omformer et materiale. Det er den vigtigste grund til, at tek-
nikkerne spiller en stor rolle løbende i afhandlingen og grunden til, at emnet ikke er 
udøverens bevidsthed men materialets transformationer.  

Det arkitektoniske udviklingsarbejdes sigte er at udvikle metoder og teknikker, under 
et stilens transformationsregler, der virker uden at ignorere adskillelsen mellem det 
der siges, og det der gøres. Da målet er en praktisk viden, må udviklingen af teksten, 
tegningerne og modellerne fi nde sted i en parallel bevægelse. Tegningerne og mo-
dellerne er ikke en realisering af det, der artikuleres i sproget. Sproget er omvendt 
ikke en kommentar eller forklaring. I forlængelse heraf skal det bemærkes, at alle 
billeder, både af egne og af andres arbejder, samt alle tegninger og diagrammer er 
egne. Jeg har således besøgt de væsentligste værker, der er beskrevet.35 
 

1. Det arkitektoniske udviklingsarbejde er ikke en realisering af et sprogligt 
arbejde.

2. Teksten er ikke en forklaring til tegningerne og modellerne. 

Det fører til to uddybende spørgsmål:

1. Hvad betyder denne indsigt for metodebegrebet?
2. Hvardan forholder metoden sig til teknikken?

Konceptionens lokale operationer

I den lille bog Conception søger Philippe Boudon at indkredse konceptionens virke-
måde på tværs af fagdisciplinære grænser. Det er afgørende for Boudon at adskille 
konceptionen og skabelsen, idet konceptionens generelle operationer og skabelsens 
singulære frembringelser ikke kan tænkes i samme bevægelse. Karakteristisk for 
Boudon fi ndes de interdisciplinære størrelser i form af lokale operationer, der ikke i 
sig selv indeholder eller repræsenterer kimen til en mere udfoldet proces. Hvis det er 
rigtigt, at der er paralleller mellem konceptionen hos kunstnere, teknikere og viden-
skabsmænd, skal den således ikke fi ndes i karakteren af de processer, de arbejder 
med, men i de operationer hvormed deres konception forløber.36

Skabelsen er, som Boudon fremhæver fl ere steder, uudsigelig, og den måde, hvorpå 
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et godt i modsætning til et dårligt kunstværk undfanges, forbliver uden for række-
vidde.37 Konceptionen er i modsætning til skabelsen et muligt objekt for en videnska-
belig forståelse.38 Selvom kunstnerens værk er singulært, er den forløbet gennem 
simple operationer, der deles af alle og også mere profane arbejder. Hvor processen 
er singulær, er operationen generel, og det er derfor de generelle operationer, der 
må udgøre det videnskabelige undersøgelsesobjekt. Som Boudon siger andetsteds, 
kan der kun være videnskab om det der kan måles.39 Det markerer samtidigt en væ-
sentlig skillelinje, mellem det der er bestemmende for den videnskabelige disciplin 
i Boudons forståelse af begrebet, og en konkret metode der retter sig mod en be-
stemt anvendelse i en given skabelsesproces. Videnskabens krav om generalier og 
kunstens krav om det singulære er i konfl ikt. Hvis metodebegrebet derfor skal give 
mening i forhold til en skabende praksis, må det defi neres på en måde, der knytter 
det til frembruddet af begivenheden. Men her forlader metoden samtidigt det, der kan 
beskrives og bestemmes gennem videnskaben. Metoden er i den forståelse snarere 
vendt mod intellektet for at sætte teknikkernes afsøgning af materialet fri. Boudons 
beskrivelse af konceptionens lokale operationer er produktiv, for så vidt den foreslår 
en redefi nition af vigtige begreber vedrørende metodens stilling i forhold til den givne 
proces. Ikke fordi den tilbyder en beskrivelse af konceptionen, der kan overføres 
til en metode. Det er primært i forbindelse med begreberne problem og løsning, at 
Boudon overskrider den teleologiske procesopfattelse. Han indrammer derfor en 
overordnet problemstilling uden at defi nere transformationsreglerne for en forskels-
producerende metode. 

Boudon præsenterer to operationer. Den første sammenholder to størrelser i et 
indbyrdes uafgjort forhold, konjunktionen: den anden adskiller dem, disjunktionen.40 
Konjunktionens samling af to størrelser i én er ikke en syntese, men snarere en sam-
menholdelse af heterogene elementer, hvormed den anden ses i den ene. Vindues-
rammens måde at fange lyset, dens pris, dens forhold til facadens proportioner, m.m. 
indgår på samme tid i processen.41 Konceptionen afprøver forskellige fordelinger og 
indbyrdes relationer mellem referencerne. Selvom konjunktionen er primær, kan den 
ikke virke uden disjunktionen. Boudon præciserer derfor forholdet mellem konjunktion 
og disjunktion, idet disjunktionen ikke er sekundær men efterfølgende. Adskillelsen 
er ikke mindre vigtig.42 Den dobbelte operation konjunktion – disjunktion betegner en 
grundlæggende mekanisme i konceptionens arbejde. Man kan sige, at det er et mi-
kroniveau i processen. En mekanisme, der uafl adeligt åbner og lukker, overskrider og 
opdeler; en dobbeltoperation, hvis kendetegn er den løbende afprøvning. Det er ikke 
den gode ide´s kode, der udfoldes som i en teleologisk procesopfattelse, hvor formen 
allerede ligger i frøet; den producerer i stedet sammenpasninger, og altid fl ere end 
der faktisk aktualiseres. Måske er dens egentlige kendetegn, at den formår at holde 
en given proces sammen, med alt det den kunne være, uden at processen stivner i 
en realisering eller spredes i en ligegyldig ligestilling af muligheder. En vigtig pointe 
er, at det simple modsætningsforhold mellem skabelse og analyse anfægtes gennem 
den lokale vekslen mellem konjunktion og disjunktion, der løbende blander konjunk-
tionens overskridelser med kategoriale træk. 

Den tredje men vigtige del af Boudon´s konceptionsbeskrivelse er den fortløbende 
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justering af processen i forhold til en helhed.43 Det vil sige, at processen ikke fi nder 
sted som en ren emergens fra de lokale operationer til det færdige resultat, men som 
en vekslen mellem synkroni og diakroni. Synkronien betegner en lokal standsning 
eller samtidighed, en provisorisk helhed, mens diakronien betegner processens 
udvikling. Synkronien er en pause, eller taktisk distance, der indlægges løbende 
for at tilrettelægge næste led i eksperimentet. Den grundlæggende vekslen mellem 
konceptionens konjunktion og disjunktionen er en fl uktuation, der befi nder sig i den 
skabende bevidstheds lokale niveau. Det, der konciperes, eksisterer endnu ikke, selv 
ikke for maleren der har lærredet placeret umiddelbart foran sig. Men den enkelte 
konjunktion fi nder sted i forhold til et mere generelt sigte; ikke som en realisering 
men som en relation. Helheden er løbende til stede i forholdet mellem konception og 
proces, men på en sådan måde at den genovervejes. En proces består derfor af en 
serie af loops, hvor relationen mellem del og helhed løbende udvikles.

Herbert A. Simon defi nerer problemet i forhold til en ønsket tilstand. Processen er 
den sekvens af handlinger, der fører fra den indledende tilstand til den tilstand, der 
rummer løsningen.44 Han er således del af en angelsaksisk tradition, der betragter 
konceptionsprocessen som problemløsning. Det vil sige, at målet for processens en-
kelte faser er, at de refererer til et overordnet mål, en ønsket tilstand, som de hjælper 
med til at realisere. Karakteristisk for denne opfattelse af processen er det forhold, 
at løsningen i høj grad drejer sig om at genkende et allerede eksisterende problem 
i den givne situation. Man kan sige, at denne tilbøjelighed ligger implicit i megen 
designvidenskab, for så vidt den opererer med empiriske undersøgelser og søger 
at bedømme designets resultater i forhold til eksterne mål. Når processen betragtes 
overordnet, tænkes den i forhold til et mål, og når den betragtes lokalt, som koncep-
tion, tænkes den som en operation, der ikke er endeligt bundet til et bestemt resultat. 
Når processen betragtes overordnet bliver den lineær og tenderer mod at oprette en 
symmetri mellem indledning og slutning, der reducerer forbindelsen til et spørgsmål 
om den rette udførelsel. De to forskellige niveauer af processen, det overordnede 
eller det lokale, er bestemmende for opfattelsen af processens mål eller mangel på 
samme ifølge Boudon. Han ser ikke konceptionen som problemløsning, selvom der 
naturligvis altid kan være et givent problem, der løses i forbindelse med processen. 
Ikke mindst i forbindelse med arkitekturen er det karakteristisk, at en bygning der er 
udviklet til et bestemt formål næsten altid med tiden fi nder andre anvendelser end de 
oprindeligt tænkte.45 Det drejer sig derfor ikke om fi nde en løsning til et problem, men 



14

om at producere det der efterfølgende kan præsentere sig som løsning.46 Konceptio-
nens operationer er ikke underordnet på forhånd fastlagte mål. De åbner et givent felt 
for muligheder, der ikke kunne konciperes inden processen gik i gang. 

Spørgsmålet hvorvidt løsningen allerede forefi ndes, er samtidigt et spørgsmål om 
brugen af forlæg. Den afgørende indvending mod at identifi cere løsningen gennem 
eksisterende eksempler hviler på det forhold, at den konciperende ikke har resultatet 
foran sig. Det grundlæggende forhold ved konceptionen er, at den undfanger noget, 
der endnu ikke er der. Den konciperende konstruerer i virkeligheden problemet og 
ser dernæst, at det svarer på situationen i form af en løsning. Hvis procesopfattelsen 
i det overordnede perspektiv udmærker sig ved, at løsningen kommer før problemet, 
og de derfor opererer med identifi cerbare (og typisk kvantifi cerbare) mål, er proces-
sen set som elementær operation derimod en eksperimenterende og åbnende tilgang 
til skabelsen. Boudon adskiller dermed kvantitative mål fra kvalitative relationer. At 
foretage en bedømmelse af hvorvidt et mål er opnået forudsætter, at den fi nder sted 
i en homogen rum-tid, der kan måle positionerne med et eksternt mål. I en proces-
model, der opererer på det overordnede niveau, vil løsningen altid eksistere før pro-
blemet, og processen vil altid være en realisering, og derfor tendere mod at repetere 
en allerede given model. Eksempler på en sådan procestanke fi ndes i rigt mål inden 
for rationalistiske tilgange til de kreative processer, og den er knyttet til en ambition 
om at udøve en forøget kontrol over forløbet. Selv når målet er at blive mere kreativ, 
falder den i den fælde, der består i at bedømme kvalitative relationer med kvantitative 
mål. Proceskontrol udøves ved at kvaliteter omdannes til kvantiteter, der efterføl-
gende kan evalueres. 

1. Målet redefi neres.

Når de generelle operationer er lokale, anfægtes processen som problemløsning 
og som opfyldelse af et mål. Det er den første og vigtigste konsekvens. Idet målet, 
telos, problematiseres, anfægter man den metodiske symmetri, der tilstræber et 
sammenfald mellem begyndelse og slutning. Målet er normalt det punkt udenfor den 
konkrete proces, som metoden har til opgave at realisere. Hvis det generelle er lokalt 
og ikke opererer i forhold til et mål, ændres billedet. Man kan ikke blot konsultere en 
større empirisk mængde, hvorfra processuelle træk udtrækkes. Det fører til Simons 
overordnede blik på processen og en genindstiftelse af teleologien. I denne sammen-
hæng er kombinationen af et arbejde i de arkitektoniske medier og et tekstligt arbejde 
produktiv, fordi den anfægter ligheden mellem det sigelige og det synlige. Man bør 
imidlertid bemærke, at de operationer der efterspores ikke er konceptionens, men im-
manente relationer og virkemåder i kompositionens og bygningens materiale. 

2. Metodens specifi citet.

Den næste konsekvens er, at der aldrig kan være tale om en universalmetode, der 
kan applikeres i alle tilfælde på tværs af situationerne. Den metode, der beskrives i 
forhold til forskelsproduktionens generelle problematik, må per defi nition være én me-
tode blandt andre. Når den alligevel er at benævne som en metode og ikke som en 
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teknik, er det fordi den arbejder i sproget. Selv om man forestiller sig, at man kunne 
konstruere en metode, en art intuitionens mekanik, på baggrund af de lokale opera-
tioner, ville de ikke kunne tage højde for det forhold, at enhver proces begynder med 
et givent materiale i forhold til hvilken operationerne virker. En proces begynder ikke 
med de lokale operationer ex nihilo, men med et stof i forhold til hvilket operationerne 
virker. Stoffet kan ikke reduceres til referencer, hvilket i øvrigt er en af forskellene 
mellem dette arbejde og Boudons. Det er altid et kompleks af givne kompositter, som 
man undersøger ved at udsætte det for konkrete transforamtioner. Det første niveau 
i en proces må derfor dreje sig om, hvorledes dette stof tilvejebringes, tilskæres og 
arrangeres på en sådan måde at konceptionen kan begynde. Hvordan konceptionen i 
øvrigt måtte virke, er ikke nødvendigvis interessant fra en praktisk synsvinkel, selvom 
det kan være afgørende for en kognitionsvidenskabelig.

Metode og teknik

Eftesom de konkrete sammenpasninger i en given proces ikke kan instrumentalise-
res med baggrund i en begrebslig defi nition af konceptionens operationer, må meto-
den adskilles i forhold til de konkrete teknikker, hvormed processen skrider frem. Det 
betyder ikke, at konceptionens lokale operationer anfægtes som en mulig model for 
konceptionens arbejde, eller at konceptionens rolle reduceres i betydning i forhold til 
et konkret materiale, hvorfra kompositionen i givet fald skulle opstå nærmest spon-
tant. Det er blot en anden diskussion, der ikke skal udfoldes her, blandt andet fordi 
den bevæger sig ind på et kognitivt felt. Det drejer sig simpelthen om, at konceptio-
nens lokale operationer ikke kan anvendes til at defi nere metodens fremgangsmåde. 
Deres rolle er snarere, at give anledning til at redefi nere metodens position. At en 
skabende praksis fungerer, idet bevidstheden besidder en evne til at se den ene i 
den anden og at dette virtuelle møde samtidig er en del af en kompositionel aktivitet, 
skal ikke anfægtes. Det er blot ikke en mekanik, som teknikkerne skal realisere. 

Man kunne henvise til Stan Allens essay practice vs. project,47 der pointerer, at det 
ikke er teoriens opgave at formulere en model for praksis, men i stedet at anfægte 
allerede eksisterende teori, der er inkorporeret i praksis i form af uanfægtede konven-
tioner. Både med hensyn til det ovennævnte eksempel med forskellene mellem Bou-
don og Simon, men også mere generelt i afhandlingen, er det vigtigt, at de forskellige 
komponenter, der inddrages fra andre felter end det arkitektoniske, må bedømmes 
på, om de producerer noget inden for det arkitektoniske felt, og ikke på om de æn-
drer noget inden for de felter, de kommer fra. Omvendt er det lige så vigtigt, at de 
opbrydes og redefi neres, så de ikke danner en ekstern model, der importeres som et 
skema, den arkitektoniske produktion skal mime. Det er en generel problematik.

Metoden er knyttet til sproget, mens teknikken er knyttet til synlighederne. De befi n-
der sig på hver side af brydningen mellem det sigelige og det synlige. Sædvanligvis 
vil man søge at udvikle de to sider på en sådan måde, at de samles i et system af 
beskrivelser og handlinger. De opererer imidlertid i forhold til hver deres yderlighed: 
sprogværen og lysværen. Ved at skille metode og teknik undgår man at konstruere 
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en årsagslogik, hvor rækkefølgen har til opgave at realisere en ide, og det potentiale, 
der ligger i brydningen, mistes. Det mest generelle krav til metoden er derfor, at den 
problematiserer målets stilling i sproget. Det drejer sig med andre ord om at formu-
lere metoden på en sådan måde, at den åbner for og indrammer et eksperiment med 
teknikkerne. Man må derfor undgå, at metoden påtvinger teknikkerne en årsagslogik, 
der er formuleret med dens begreber. Det gøres i denne sammenhæng ved at vende 
metoden mod begreberne og kun indirekte mod teknikkerne. Metodens opgave er 
at skille begreberne ad i deres komponenter. Den er primært destruktiv. Vendt mod 
dårligt konstruerede begreber, der afskærer teknikkerne fra materialets kræfter. Kun 
derved kan den opstille generelle regler, der ikke fjerner arbejdet med teknikkerne fra 
frembruddet af det singulære. 

Teknikken er forbundet med synlighederne gennem redskabet. Teknik og redskab er 
ikke en og samme størrelse. Omvendt kan teknikken ikke tænkes uden et redskab. 
Teknikken er her defi neret med hensyn til den konkrete måde, hvorpå den griber ind 
i et materiale, mens redskaberne er en særlig klasse af genstande, der tillader det 
konkrete indgreb. Der er således en lang række koblinger, der er virtuelt til stede i 
redskaberne, som blot ikke aktualiseres af en given teknik. Teknikkerne er således 
en afsøgning af redskabernes potentiale. Teknikken er en sondering; redskabet en 
transformer. Frem for at samle teknikkerne i forhold til en ydre hensigtsmæssighed 
(det er det, der ofte ligger bag begrebet teknologi), må de tænkes som sonder, der 
opererer i forhold til et materiale med varierende grader af kompleksitet. 

Der er forskellige teknikker, der virker i forhold til forskellige niveauer i materialet. 
Listen er ofte lang og sammensat og altid åben. Der skelnes imidlertid mellem to 
store grupper. Den første drejer sig om oprettelsen af et helhedsniveau, mens det 



17

andet drejer sig om den fortløbende udvikling. De to niveauer modsvarer henholdsvis 
den provisoriske synkroni og de lokale operationer, uden at de skal ses som over-
sættelser. Fordi teknikkerne er koblet til materialet, der altid er uensartet, og ikke til 
metoden, der bevæger sig mod systemet, vil de ikke hænge sammen med en ind-
byrdes metodisk logik. De er ikke bundet sammen af metoden men mødes omkring 
kompositionen, og det eneste mål for deres hensigtsmæssighed er, om de forøger 
kompositionens sammenhængskraft. 

Den usonelige adskillelse mellem metode og teknik kræver gensidige redefi nitioner 
og justeringer jævnfør brydningen mellem ytringerne og synlighederne. Metoden 
bryder vanerne og tvinger teknikkerne til at virke på andre måder, mens teknikkerne 
producerer et materiale, som metoden ikke kunne forudse. Forholdet mellem metode 
og teknik er derfor analogt til det mellem ytringerne og synlighederne i den forstand, 
at praksis udvikles som en fortløbende montage, hvor metoden indoptager træk fra 
teknikkernes sondering af materialet, mens teknikkerne forskyder sine fremgangsmå-
der med afsæt i metodens sprog. Begrebet praksis refererer i denne sammenhæng til 
transformationsreglerne for et eksperiment i de arkitektoniske medier, der medtænker 
bygningens møde med livet. Det skal understreges, at der naturligvis er diskursive 
praksisser lige så vel som ikke-diskursive. Det er blot de ikke-diskursive, der er af 
særlig interesse i denne sammenhæng, og de diskursive inddrages i den udstræk-
ning, de kan få en betydning for handlinger og fremgangsmåder i de arkitektoniske 
medier. Praksis produceres i mødet mellem metoden og teknikken. Den udvikles, 
fordi de ikke er ens. Et sprog der kan formulere så og så mange handlinger. Et red-
skab der kan gøre så og så meget. Og en inkorporeret tanke, der sættes i bevægelse 
af mødet mellem de to. 

Foucault beskriver arkitekturen som en praktisk rationalitet, der er styret af et mål i 
Space, Knowledge and Power.48 Han forbinder det med det græske begreb techne, 
der dækker over såvel kunst som håndværk og betegner en praktisk viden. Han 
adskiller det fra teknologi, der i en mere snæver forstand knyttes til redskaberne. I 
denne sammenhæng artikulerer techne en berøringsfl ade mellem redskaberne og 
metoden, da begrebet ikke blot betegner en simpel redskabsmæssighed, men udvik-
les i brydningsfeltet mellem metode og teknik. Teknikken som techne opererer i for-
hold til givne situationer. Den er pragmatisk og som sådan først og fremmest betinget 
af, hvad der måtte blive produceret. Det er kendetegnende for en pragmatisk indstil-
ling, at den vil bedømme sit arbejde på en konkret forandring i en given situation eller 
materiale. Man bør her skynde sig at skelne mellem en pragmatik, der er synonym 
med almindelig sund (snus)fornuft, og som typisk vil reducere materialets ændring til 
et spørgsmål om et resultat. Den producerer intet nyt men er konventionel og restrik-
tiv. Den anden pragmatik udspringer af praksis´ forbindelse til kræfter uden for det 
program eller den hensigt, der måtte søge at determinere resultatet, som Rajchmann 
beskriver den i introduktionen til The Pragmatist Imagination.49 Det er en eksperimen-
tel pragmatik, der udvikles i brydningen mellem det sigelige og synlighedernes pro-
cesser. Arkitektur som techne er i den forstand forbundet med eksperimentet og leder 
til en problematisering af målets stilling. Men for at målet anfægtes kræves en bevidst 
anvendelse af metodens destruktive muligheder; dens evne til at destabilisere pro-
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cessens årsagslogik. Anvendelsen af metodens destruktive muligheder er det tillæg 
til techne, der forfølges i afhandlingen.

Der er en tæt relation mellem naturvidenskab og teknologi. Dels præger naturviden-
skaben teknologiens udvikling, men endvidere spiller teknologien ofte rollen, som 
en natur i hvilken arkitekturen fi nder sine regler. At teknologien spiller rollen som en 
anden natur er en tradition, der begynder med industrialiseringen og særligt udfoldes 
i det 20 århundrede inden for arkitekturen.50 Det er typisk, at dyrkelsen af teknolo-
gien ofte går hånd i hånd med en udskiftelse af arkitekten som skaber til fordel for 
ingeniøren eller de intelligente systemer. Hvor man tilsyneladende vender sig imod 
en naturlighed, idet teknologien antages at inkarnere naturvidenskabens indsigter, er 
der snarere tale om en antropomorfi sme: naturen i den menneskeskabte maskines 
billede.51 Teknologien samler typisk redskaberne i et rationelt system. Det er arven fra 
den første industrialisering. Det rationelle system kræver, at distributionen af redska-
berne ikke ændrer sig i forhold til den enkelte situation. Det fordrer en gnidningsløs 
distribution mellem delene og forudsætter, at de opererer med kvantitative parametre 
i den samme homogene rum-tid. Det oversætter derfor intensive relationer til målbare 
enheder, og sletter komplekse miljøer til fordel for kombinationsbestemte variationer. 
Sådan er den grove skitse af den strukturalisme, der kendetegner teknologien i oven-
nævnte form. Og selv om den tilsyneladende tilhører en særlig epoke, eksisterer den 
stadig alle steder, hvor virkelige forskelle erstattes af kombinationsbestemt variation. 
Det er dens vigtigste kendetegn. Teknologien opfi nder intet, fordi det nye altid kom-
mer fra stoffets indbyggede vildskab,52 og kun teknikkernes sonderinger, redskaber-
nes transformationer, det vil sige åbninger, af genstandene, kan tilvejebringe dette 
møde. Teknologien løser derimod opgaver.  

Fremgangsmåderne er ikke et system men en praksis. Fremgangsmåderne opstår 
ikke spontant ud af de kreative evner eller realiserer et metodisk bud. Praksis er i 
denne forståelse et brydningsfelt. Den løser intet. Den opfi nder derimod problemer 
gennem teknikkens brydning med metoden.53 Dens eneste mål er at opsøge begi-
venheden, og dens vigtigste disciplin er at undgå at foregribe den. Derfor tager den 
udgangspunkt i tabet af evne. Man må blive så svag som muligt eller fattig (på evner) 
for at være præcis, som Klee siger.54 I modsætning til det rationelle system og den 
konstruktive metode, opererer praksis med komplekse systemer, der er kendetegnet 
ved heterogenitet. Det komplekse system er i stand til at holde forskellige kompo-
nenter sammen, uden at de homogeniseres. Praksis opererer i forhold til kvalitative 
forhold og er derfor bundet til situationen. Hvor det rationelle systems serier er homo-
gene, er det komplekse systems serier uensartede. Det komplekse system eksisterer 
ikke uden for serierne som den uanfægtede mekanik, der producerer dem. Det er 
tværtimod det komplekse system, der fortløbende ændres.

Opsummerende:

Metoden er et sprogligt arbejde med målets stilling. Dens opgave er at frisætte tek-
nikkerne fra bestemte anvendelser. Eller sagt med andre ord: metoden åbner ordene 
for at komme synlighederne i møde. Teknikkerne virker i forhold til synlighederne. Det 
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er fremgangsmåder, der er udviklet i forhold til en særlig klasse af genstande, redska-
berne, der tillader, at man kobler sig på de processer, hvormed synlighederne ud-
fældes. Metoden er det, hvormed ordene åbnes, mens teknikkerne er det, hvormed 
tingene åbnes mod processerne. Teknikkens opgave er ikke at udføre noget, der er 
formuleret af en metode. Dens opgave er at kultivere et felt, der er åbnet af metoden. 

Det stiller tre opgaver:

1. Hvordan defi neres metoden sådan, at den knækker ordene?
2. Hvordan defi neres teknikken sådan, at den afsøger det virtuelle felt som redska-
berne afmærker?

Og endelig: 

3. Hvad erstatter målet? 

Målet

Hvis de to første spørgsmål allerede er indrammet, bør der ligeledes knyttes et par 
ord til det sidste. En grundlæggende problematik i arbejdet er anfægtelsen af målet 
som processens telos. Det drejer sig i den forbindelse om at beskrive, hvad der træ-
der i stedet, uden at målet genetableres i form af en lineær processuel logik. En fare 
melder sig hurtigt, idet metode og teknik skilles. Det er den fare, der ligger i en dyr-
kelse af materialets spontanitet og tilfældige frembrud. Det erstatter subjektets spon-
tanitet med det uregerlige stofs spontanitet og leder til umuligheden af at vælge. Eller 
det reducerer valget til en simpel evaluering. På den ene side drejer det sig ganske 
vist om at sætte teknikkernes afsøgning af materialet fri. Men det er lige så vigtigt at 
give denne afsøgning en ramme, hvori undersøgelsen virker.

Den eksperimentelle praksis udvikler ikke kun kompositionen som et resultat af for-
melle spørgsmål men altid med livet og livsformen in mente. Det anses som et arki-
tektonisk vilkår, der er aktivt uanset, om man er sig det bevidst. Enhver linje standser, 
opdeler eller omdirigerer livet. Det er hensigten, at undersøge dette forhold på et 
bestemt udviklingstrin i den arkitektoniske proces: i anvendelsen af de arkitektoniske 
medier og deres forhold til et begrebsligt arbejde. Dermed ignoreres den normale 
skillelinje mellem en æstetisk interesse, der primært opholder sig ved kompositionelle 
spørgsmål i en snæver betydning af ordet, der udfoldes som mediemæssige ekspe-
rimenter, og en moralsk indgangsvinkel til arkitekturen, der reducerer ovennævnte 
eksperiment til virkningsløs æstetik eller formalisme.  

Når man giver mål, til det der kunne være, formgiver man ikke blot en genstand, men 
man giver også mål til livet, der præges af eller overskrider målene. Det er i dette felt 
at vanerne oprettes og brydes. Spøgsmålet om målet ses derfor som en etisk pro-
blematik, der fordrer at metodespørgsmålet overskrider den simple heuristik: spørgs-
målet om hvordan man får ideer i medierne. Den dobbelte anvendelse af ordet mål i 
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denne sammenhæng er bevidst. På den ene side betegner det et mål for processen; 
på den anden side betegner det en grænse, der afgives i forhold til rummet. Den dob-
belte betydning af intention og konkret grænse er vigtig. Og hvis man søger at skille 
metoden og sproget fra teknikken og synlighederne, kunne man ligeledes søge at dri-
ve en kile ind mellem intentionen, målsætningen og den rumlige grænse, målet. Det 
er den tilstræbte isomorfi sme mellem de to, der skjuler sig i begrebet formål, og som 
så ofte slører en bedre forståelse af de måder, hvorpå inddelingen af rummet står 
i forhold til de måder, livsformerne udspilles i rammerne. Anvendelsen af begrebet 
etik overskrider i denne sammenhæng begrebet moral. Det etiske aspekt omhandler 
snarere reglerne for en eksperimentel tilgang til livsformerne, og i den forstand mø-
der det etiske det æstetiske. Det æstetiske og det etiske ses som to momenter i en 
veksel. Det tilbagevendende tema i den sammenhæng er etikkens forhold til imma-
nensen. Forholder tabet af evne hos udøveren/arkitekten sig til det ubestemte liv og 
udsættelsen af identiteten i de livsformer, der gennemstrømmer bygningen? Selvom 
det er indlysende, at der ikke er tale om en simpel og direkte transport, udelukker 
det imidlertid ikke, at der er en kompleks transformation, som allerede begynder med 
det første arbejde i medierne og siden stiger i kompleksitet, efterhånden som fl ere 
forhold tilføjes. 

Det afgørende spørgsmål vedrørende målet er derfor dette: hvorledes etablerer man 
en åbning i arbejdet med medierne, på en sådan måde at den gives videre som åb-
ning. Om det faktisk måtte lykkes er naturligvis spekulativt. Og i sig selv en fejlagtig 
måde at nærme sig problematikken, da det reducerer det til et spørgsmål om at reali-
sere en hensigt. Det er den særlige opmærksomhed for medierne, som dette spørgs-
mål skaber, imidlertid ikke. 

Agamben beskriver hvorledes begrebet livet i den vestlige kultur unddrager sig defi ni-
tion og derfor til stadighed underinddeles og artikuleres i forhold til diverse hensigter 
inden for så forskellige domæner som psykologi, politik, arkitektur m.m. 55 Livet er 
ifølge Agamben ubestemt. Det er snarere et interval som det mellem menneske og 
dyr. Det drejer sig derfor om at undersøge artikulationerne herunder arkitekturens 
med et produktivt og åbnende forhold til det ubestemte liv. Livet er arkitekturens yder-
side, som det (heldigvis) aldrig vil lykkes at indfange, og som derfor til stadighed vil 
udvikle dens rammer. 

Afhandlingens opbygning

Afhandlingen veksler mellem metodisk/begrebsligt orienterede dele og teknisk/red-
skabsmæssigt orienterede dele. Det er intentionen at skrive og tegne i brydningen 
mellem skrift og produktionen af tegninger og modeller. Denne vekslen fi nder sted på 
fl ere niveauer. Den største takt udgøres af afhandlingens dele. Den første del intro-
ducerer og diskuterer en række begreber med henblik på at skelne mellem en teleo-
logisk og en topologisk procesbeskrivelse. Den næste del skifter fokus til teknikkerne 
og inddrager i højere grad end den første del, tegningsmateriale og modeller. De to 
spor løber sammen i tredje del, hvis første kapitel beskriver og anvender en bestemt 
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metode i diskussionen af begreber, der er vigtige i forbindelse med en skelnen mel-
lem variation og forskel. Det andet kapitel i tredje del fortsætter det første kapitels 
diskussion, idet det inddrager en egenproduktion direkte i arbejdet og derigennem 
søger at fastlægge praktiske regler i forbindelse med produktionen af en kompleks 
serie. Mere generelt forfølges ovennævnte vekslen i de enkelte kapitler, idet udvik-
lingsarbejdet inddrages løbende. Der er intet, der er produceret for at understrege en 
tekstlig pointe, og omvendt er der intet, der er skrevet blot som en illustration af en 
model eller tegning. Produktionen af tegninger og modeller er personlige arbejder, 
der er præget af valg, der fra et videnskabeligt synspunkt kan synes ideosynkratiske. 
Når del II introducerer hukommelsesteateret med udgangspunkt i Camillos hukom-
melsesteater fra renæssancen, er det ikke et forsøg på at opskrive renæssancen 
generelt. Det er snarere et eksempel, der med udgangspunkt i personlige præferen-
cer videreudvikles i forhold til det begrebslige arbejde: i denne sammenhæng den 
virkelige tid og hukommelsen. Ligeledes er automatskriften i del III et eksempel på en 
teknik, der tager udgangspunkt i tabet af evne, som er videreudviklet i denne forbin-
delse. Det er ikke intentionen, at præsentere den som en universalmetode. I begge 
tilfælde, og i de mange andre personlige arbejder, der er inkluderet i afhandlingen, 
bør man se dem som adgange til mere generelle problematikker. Ikke som mønster-
eksempler. De kommer fra synlighederne og teknikker og brydes med begreberne. 
De eksemplifi cerer dem ikke.

Det videnskabelige projekt er at opstille generalia: for eksempel konceptionens lo-
kale operationer. Det drejer sig om at udskille generelle principper og beskrive dem 
friholdt af de situationer, hvori de virker. I denne sammenhæng drejer det sig tværti-
mod om at beskrive transformationsreglerne for en specifi k praksis. Det vender på 
sin vis den normale kegle om, idet projektet går mod den specifi kke praksis. Ikke 
mod det generelle princip. Fordi afhandlingen opstår i brudlinjen mellem det sigelige 
og det synlige, er den en komposition. Den indeholder komponenter, der er naturvi-
denskabelige, komponenter der er fi losofi ske, og komponenter der er kunstneriske.56 
Det drejer sig ikke om at overtage en model, som er oprettet på et andet domæne, 
men om at overveje den måde, hvorpå en given komponent i et andet domæne kan 
udskilles og tilpasses, så den virker i ens eget. Det er i sig selv et skabende arbejde, 
der overskrider referencen. Dermed ændres en af betingelserne for et traditionelt 
humanvidenskabeligt projekt, der drejer sig om at diskutere kilderne i forhold til hin-
anden. Det er i denne sammenhæng kun et sekundært træk, der er vigtigt i forbin-
delse med udskæringen af de eksterne komponenter. Det drejer sig snarere om at 
præcisere de måder, forbindelserne udføres. Afhandlingen udmunder derfor med et 
udkast til en stil; en åben liste af transformationsregler.

Diskussionen tager udgangspunkt i den tyske arkitekt Gottfried Sempers teoretiske 
arbejde fra det 19 årh. Det skyldes, at der er en uforløst relation mellem en teleolo-
gisk og en topologisk procesopfattelse i hans arkitekturteori, der tjener som et frugt-
bart udgangspunkt for at diskutere de to opfattelser i forhold til hinanden med det mål 
at markere en topologisk procesopfattelse tydeligere. Sempers velkendte udsagn om 
at arkitekturen begynder med knuden og tekstilet som den første deling af rummet, 
eksemplifi cerer spændingen mellem teleologien og topologien. På den ene side er 



22

knuden som en kim, hvorfra processen udfoldes mod et mål. På den anden side er 
tekstilet som rumlig deling under indfl ydelse af kræfter, der strømmer gennem det. 
Det er ikke tanken, at diskutere hans relevans i en nutidig sammenhæng så meget 
som at identifi cere et begrebskompleks i hans arbejde og omformulere det i forhold til 
en nutidig sammenhæng. Da der er tale om en allerede eksisterende arkitekturteori, 
har de komponenter, der løbende inddrages fra naturvidenskab og fi losofi  i afhandlin-
gen i øvrigt, ikke til formål at grundlægge en metode, så meget som de bruges til at 
omformulere begreber, der allerede er oprettet inden for det arkitektoniske domæne. 
Deres opgave er blandt andet at udfordre og udvikle naturvidenskabelige og fi loso-
fi ske komponenter, der er integreret i det arkitektoniske domæne. Det drejer sig i 
denne sammenhæng om at løsne Sempers begreber fra deres binding til en mekani-
stisk verdensopfattelse. Det er ikke et grundlæggelsesprojekt, som det til en vis grad 
fi nder sted i Kenneth Framptons bog Studies in Tectonic Culture. I forbindelse med 
omarbejdningen af Sempers begreber vil komponenter fra særligt Deleuze, Bergson 
og Foucault inddrages. Sideløbende med denne diskussion gør teknikkernes betyd-
ning sig gældende på fl ere niveauer. Sempers hovedværk Der Stil er som bekendt en 
omfattende gennemgang af kunsthåndværkets mange teknikker og deres indfl ydelse 
på arkitekturens udvikling. 

Sanford Kwinter skelner i Architectures in Time mellem en modernitet, der er bundet 
til en bestemt epoke og dens krav om det absolut nye, og en modernitet der fi ndes på 
tværs af den epokale inddeling, og som er kendetegnet ved at forlade en program-
matisk tænkning. Blandt andet med inspiration i Bergsons intuitive metode, som den 
beskrives af Deleuze i den lille bog Bergsonisme, er det ambitionen at præcisere 
reglerne for en intuitiv metode snarere end en heuristik. Forskellen mellem de to 
trækkes primært i en skelnen mellem, hvorfra forskellen kommer. Heuristikken ses 
i den sammenhæng som en metodik, der er knyttet til udøverens forestillingskraft, 
mens den intuitive metode snarere søger forskellen i et materiale uden for udøveren. 
Den intuitive metode ligger i forlængelse af Kwinters modernitetsbegreb, der søger 
åbningen og eksperimentet snarere end avantgardens forkant.

I del. 

Den første del opstiller en begrebsliste med afsæt i Sempers teoretiske arbejde, med 
henblik på at problematisere og ændre de teleologiske aspekter i retning af en topo-
logisk opfattelse af processen. 

Det andet kapitel inddrager naturvidenskabelige komponenter fra nyere kompleksi-
tetsteorier for at løsne begreberne fra deres forankring i et mekanistisk verdensbil-
lede. Komponenterne tjener ligeledes som brugbare metaforer for det videre arbejde, 
og som en anledning til løbende at diskutere transporten fra et naturvidenskabeligt til 
et arkitektonisk domæne.

II del

Den anden del blander udviklingen af begreberne med et teknisk redskabsmæssigt 

1 Kapitel: Knuden

2 Kapitel: Videnskaben om intensiverne

3 Kapitel: Hukommelsesteater

4 Kapitel: Teknik og Montage
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arbejde, for så vidt det involverer og fl ere steder tager afsæt i egne tegninger og mo-
deller.

Det første kapitel diskuterer tilvejebringelsen og arrangementet af et righoldigt mate-
riale med afsæt i mit eget arbejde med at tegne et hukommelsesteater.

Det andet kapitel stiler mod at defi nere to tekniske niveauer, hvor det første referer til 
arrangementet af det righoldige materiale, som det blev beskrevet i det første kapitel. 
Hvordan begynder man? Og hvordan bedømmer man udviklingen?

III del

En fremgangsmåde for den komplekse serie57 

Tredje del er opdelt i et kapitel, der tager udgangspunkt i begreber, og et kapitel der 
tager udgangspunkt i teknikker. De beskriver hver især en kompleks serie. Den kom-
plekse serie refererer både til den måde en given proces udvikles og til den enkelte 
komposition. Som en metodisk didaktisk indfaldsvinkel til problematikken præsen-
terer det første kapitel en intuitiv metode og diskuterer relationen mellem model og 
gentagelse, mens det andet udvikler en konkret serie af bygninger.

1. Den intuitive metode. Ambitionen er at præcisere den komplekse series begreber.

2. Automatskriften. Ambitionen er at beskrive én teknik, der indkalkulerer tabet af 
evne.

III del har en vigtig fi losofi sk relation i forlængelse af Bergsons intuitive metode, som 
den defi neres af Deleuze, og en forbindelse til kunsten og litteraturen gennem auto-
matskriften. 

IV del

Hvad erstatter målsætningen? Hvad er det praksis eksperimenterer med? 

Det primære sigte er at indkredse en diagrammatik i relationen mellem medie og byg-
ning, idet kompositionens motiv holdes op over for bygningens plot. Forholdet mellem 
bygning og livsform ses som en intrige.

Der er en særlig relation til de øvrige kunstarter i det første kapitel og en vigtig forbin-
delse til fi losofi en i det andet kapitel i form af den mulige verden, som den beskrives 
af Deleuze og Guattari i Hvad er Filosofi ? Forholdet mellem æstetisk og etik er afgø-
rende.

Der er samtidigt en præcisering af arkitekturen som rammens kunst og dermed et 
produktivt kendetegn, der anses som værende specifi kt for arkitekturen.

5 Kapitel: Den intuitive metode

6 Kapitel: Den komplekse serie

7 Kapitel: Plottet

8 Kapitel: Miniaturen
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V del

Ambitionen er at nå frem til at opstille en regelliste for en medieorienteret praksis i 
skalaen mellem tegning/model og bygning. En praksis for produktionen af forskelle. 
Transformationsreglerne er per defi nition en åben liste i brydningsfeltet mellem 
redskab og begreb. Visse regler er tættere forbundet med begreberne og metoden; 
visse med redskaberne og teknikken. Det er ikke en manual, men snarere en liste af 
stiltræk.

9 Kapitel: Transforamtionsregler
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Adrian Forty tildeler i Words and Buildings den tyske arkitekturteoretiker Gottfried 
Semper (1803-79) en vigtig rolle i udviklingen af det 20 århundredes arkitektur. Årsa-
gen til den fremtrædende placering skyldes, at Semper søger arkitekturens udspring 
i de tekniske kunstarter og som den første på en sammenhængende måde beskriver 
arkitekturen som artifi ciel.2 Han er således ofte citeret for sit udsagn om at arkitektu-
ren begynder med tekstilet og knuden. Det inddrages ofte i forbindelse med en dis-
kussion af forholdet mellem dekoration og konstruktion, hvor Semper forbindes med 
det standpunkt, at arkitekturen er beklædning. Selvom det naturligvis er et vigtigt ele-
ment, er det imidlertid synspunktet i denne sammenhæng, at hans teoretiske arbejde 
er mere komplekst, end det ofte udlægges, og at det på forskellige måder foregriber 
en topologisk beskrivelse af såvel skabelsesproces som bygning.

Det begynder med at overveje, hvordan knuden opfattes? Er den en kim, der bærer 
på resultatets kompleksitet, eller er den en simpel operation og stammer komplek-
siteten fra det, hvori den virker? At betragte en proces som udfoldelsen af en kim 
forudsætter en teleologisk procesforståelse, der søger at afstemme målet og kimens 
udfoldelse. Johann Wolfgang von Goethe (1749-32) øvede i den sammenhæng en 
betragtelig indfl ydelse på Semper.3 For Goethe var den skabende natur ikke en tran-
scendental kraft, men en iboende kraft, der fandtes i organismen. Goethes videnska-
belige værk om planternes metamorfoser var et forsøg på at oprette en videnskab om 
formens udvikling; Gestaltbildung.4 Den adskilte sig afgørende fra Linnés klassifi kati-
ons system, der var den mest omfattende ordning af planteverdenen på det tidspunkt, 
og som falder ind under det klassiske episteme, som Foucault ville betegne det. Som 
Goethe sagde, havde han lært utroligt meget af Linné dog intet om botanik. Dels var 
klassifi kationskriteriet, antallet af støvdragere, vilkårligt ifølge Goethe. Det medførte 
uhensigtsmæssige kategoriseringer. Men først og fremmest var den afgørende man-
gel ved Linnés klassifi kation det forhold, at den ikke beskæftigede sig med planterne, 
mens de voksede og løbende undergik forskellige forandringer grundet årstiderne 
eller forskellige skift i temperatur, lys og vandmængde m.m. Goethe observerede 
planterne, mens de voksede, og mente at kunne identifi cere en formativ ide hos den 
enkelte plante, der styrede transformationerne. Sammenligningen af forskellige sta-
dier i den enkelte plante blev udvidet til at omfatte ligheder mellem forskellige planter. 
Han identifi cerede således homologier på tværs af de enkelte arter og konstaterede, 
hvorledes der tilsyneladende var tale om de samme grundlæggende motiver, der blev 
forandret alt efter hvilken konkret art der var tale om. Det ledte til forestillingen om en 
fælles plan, der deltes af alle planter; en urpfl anze.5 

Ligesom planteverdenen overholder arkitekturen sine egne love og imiterer sine egne 
former. Når der er imiterende træk i Goethes sene arkitekturopfattelse, er der således 
tale om imitationer af tidligere udviklingstrin. Ikke af eksterne modeller. Arkitekturen 
bærer spor af sine metamorfoser, og der er således tale om en Stoffwechsel hos Go-
ethe, hvor det tektoniske udtryk refererer til tidligere historiske konstruktionsformer.6 
Arkitekturen er et organisk hele for så vidt, at den er en fuldkommen udfoldelse af 
sine principper. Den gotiske arkitektur skabes derfor uden den neoklassiske forkær-
lighed for regler, der antages at afspejle en naturlig orden; en refl eksion af almene 
typer som hos Quincy. I den tidlige Goethes beskrivelse af den tyske gotiske katedral 
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udfoldes den skabende kraft således spontant; som en umiddelbar udlevelse af en 
iboende kraft i det tyske folk,7 der overskrider almene typologier og referencer til an-
tikken i øvrigt. 

Deleuze og Guattari beskriver den romantiske opfattelse af jorden i Tusind Plateauer.8 
Udadtil afgrænser territoriet det, som er indenfor, fra kaos. Der er imidlertid altid et 
punkt, et sted i territoriet, hvor både de eksterne kaotiske kræfter og de interne kræf-
ter mødes direkte. Mødet er selve jorden. Det er territoriets midte, som på samme 
tid er udenfor. Det intense center er det ukendte hjemland. Der hvorfra alle kræfter 
strømmer både de kaotiske og miljøets. Det er således karakteristisk, at det tyske 
folks sjæl for Goethe må fi ndes i et tabt hjemland, der på samme tid er indenfor ter-
ritoriet, for så vidt at den tyske gotik befi nder sig i Tyskland, som udenfor rækkevidde, 
da det oprindelige folk, der rejste den, er borte. Den skabende kraft hos romantikerne 
er forbundet med jorden. Men jorden er dette punkt i midten af territoriet, der åbner 
det mod det udenfor. Det romantiske menneske er derfor i eksil. 

Gilles Deleuze og Felix Guattari: ”Og jorden er uden tvivl ikke det samme som territo-
riet. Jorden er dette intense punkt i bunden af territoriet – eller projiceres ud af territo-
riet som et brændpunkt hvor alle kræfterne mødes i et livtag.” 9

Hele bevægelsen er som en funktion af den måde, hvorpå den rumlige afgrænsning 
udføres; af driften mod at lukke et givent felt mod det, som er udenfor; mod kaos. 
Og i forsøget på at bestemme det i overensstemmelse med en veldefi neret midte. 
Freud citerer Brødrene Grimms Deutsches Wörterbuch for den gradvise overgang 
mellem heimlich og unheimlich, der beskriver hvorledes en stadig befæstelse af en 
ydre afgrænsning hænger nøje sammen med åbningen af et tomrum i midten af det 
domesticerede felt, der ender med at det udenfor slår ukontrolleret ind i hjemmets 
midte.10 I forlængelse af det tidligere forsøg på at skelne mellem immanensen og det 
iboende kan man sige at romantikkens opfattelse af jorden, som den udlægges her, 
demonstrerer hvorledes ydersiden bindes til en midte og betragtes som iboende. Det 
er samtidigt derfor, at inderligheden er den midte, man ikke kan indtage, og derfor et 
eksil man bærer med sig. 

Gennem påvirkningen fra Goethe og romantikken bryder Semper den lange nyklas-
sicistiske tradition, der søgte arkitekturens oprindelse i imitationen af den skønne 
natur.11 La belle nature var et kunstprodukt, hvor den bagvedliggende idealitet an-
giveligt trådte tydeligere frem. Hans skrifter er imidlertid fulde af organiske metafo-
rer, og hans metode til at analyse den historiske arkitektur, er inspireret af Cuviers 
komparative anatomi. Hans grundlæggelse af arkitekturen i de tekniske kunstarter 
afskærer således ikke forbindelsen til naturen. Men den lægger afstand til den direkte 
overførsel af naturens principper på arkitekturen. 12 Både forestillingen om knuden 
som arkitekturens begyndelse og hans teori om metamorfoserne udspringer af den 
organiske proces, som blandt andre Goethe beskrev den. Det er ikke en imitation i 
den klassiske betydning, men i stedet funktionelle og operationelle niveauer i naturen, 
der udgør forbindelsen. Arkitekturen virker i Sempers forståelse på en måde, der er 
beslægtet med naturen. Og for et øjeblik at foregribe det forsøg, der udføres løbende 
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gennem de kommende kapitler, er et vigtigt spørgsmål hvorledes denne operationelle 
forbindelse, der hos Semper, i traditionen fra den tyske idealisme, er en udfoldelse af 
kimen, kan løsnes og omformuleres som en transformationsregel, der undgår at ind-
kapsle immanensen som en inderlig kerne.

Hans arbejde rummer ikke kun en kortlægning af teknikker, men også en interesse 
for de metoder, hvormed en given skabelsesproces kan reguleres. Han er en af de 
skikkelser, der indleder en moderne tradition for at søge betingelserne for komplek-
sitet og variation gennem en kombinatorik af grundlæggende bestanddele. Det er 
blandt andet i dette lys, at hans berømte udsagn om knuden som den grundlæggen-
de arkitektoniske begivenhed skal ses. På den ene side kan det artifi cielle melde sig 
negativt, kunstigt som vi plejer at sige, for så vidt at teknikkerne virker i en indsnæv-
ring af begivenhedernes muligheder; i repetitionen af det samme, der ofte ligger impli-
cit i denne betydning. Det er spørgsmålet om gentagelsens stilling og kopiens forhold 
til modellen. Men det er også gennem den skærpede bevidsthed om teknikkernes 
betydning, at begivenhederne kan bryde den ensartede gentagelse af eksterne mo-
deller og regelsæt. Et vigtigt spørgsmål er derfor om teknikkerne, maskinerne og 
metoderne, sluttes sammen i lukkede systemer, eller om de indeholder muligheden 
for at forandres i forhold til noget, der ligger udenfor deres formation. Det gælder for 
så vidt både, når der er tale om fabrikationens maskiner, og når der er tale om meto-
dens forskrifter og deres henholdsvise styring eller åbning af en given proces. Selvom 
Semper, de steder hvor han tilstræber grundlæggelsen af en almen arkitektonisk 
metode, bevæger sig i retning af en mekanistisk opfattelse af arkitekturens skabelse 
og udvikling, er der samtidigt et topologisk niveau i hans konkrete beskrivelser af 
arkitekturens begyndelse med knuden, tekstilerne og dansen, der rækker ud efter en 
mere kompleks og relationel procesforståelse. 

Spørgsmålet er, hvordan man forbinder de to domæner, naturvidenskaben og arki-
tekturen. Pointen må være, at man ikke søger at oversætte naturens virkemåder til 
arkitekturens teknikker. Det er afgørende, at overveje de måder hvorpå transversale-
rne mellem naturvidenskaben og arkitekturens praksis trækkes. Det drejer sig om at 
undgå at overtage en model, men i stedet interessere sig for de måder, hvorpå forbin-
delsen præger den arkitektoniske praksis. Det udelukker ikke, at naturvidenskabelige 
begreber kan udvikle den arkitektoniske praksis, men det udelukker, at de kan udgøre 
en mekanik eller metode. En vigtig regel er derfor, at man ikke kun interesserer sig 
for de stjålne begreber, men i lige så høj grad interesserer sig for den måde, hvorpå 
de kan udfordre allerede eksisterende naturvidenskabelige referencer, der er inkor-
poreret i en arkitekturteori og praksis.13 Det drejer sig således ikke om at defi nere, 
hvorledes den kreative bevidsthed (den menneskelige natur) virker, for derefter at 
organisere teknikker i overensstemmelse dermed. Den artifi cielle arkitektur må inde-
holde en løbende overvejelse over sine skabelsesbetingelser. Den kan ikke identifi ce-
re en model uden for sit eget felt, der efterfølgende fungerer som dens begrundelse. 
Hvor trivielt det end måtte lyde, er det symptomatisk, at denne spejlfunktion stadig 
er udbredt alle de steder, hvor et særligt arkitektonisk synspunkt søger at kortslutte 
diskussionen og udelukke andre positioner. De teknologibaserede avantgarder lider 
af denne sygdom, idet de opfatter teknologien som en natur, de kan henvise til som 
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årsag og mål på en og samme tid. 

Et af Sempers vigtigste bidrag, der er et indirekte resultat af hans omfattende beskri-
velse af arkitekturens teknikker og de mange historiske udviklingsforløb, er, at han 
ganske vist trækker på omfattende organiske referencer, men alligevel, og blandt 
andet gennem den tætte relation til de faktiske forløb, undgår en simpel oversættelse 
af naturens formative principper til arkitekturens felt. Det artifi cielle i denne betydning 
problematiserer med andre ord relationen mellem natur og kultur og frem for at være 
et spørgsmål om en simpel imitation af naturgivne principper, er der snarere tale om 
et brydningsfelt, hvor begreber og funktioner fra naturvidenskaben inkorporeres og 
omformes, idet de anvendes inden for arkitekturens felt. Rene Thom kommenterer 
det forhold, at den mekanistiske beskrivelse af naturen i realiteten overfører en antro-
pomorfi sme på naturen, idet den ligner naturen med den menneskeskabte maskine.14 
Man kunne således sige at Semper, og andre med ham, ikke blot søger arkitekturens 
grundlag i det organiske, men først omskaber det organiske i arkitekturens billede, 
inden det får rollen som oprindelse. Denne omvendte manøvre er den egentlige 
grundlæggelse, der kommer forud for knuden. For at naturen kan danne grundlag for 
arkitekturen, må den først indlemmes og arkitektoniseres. Denne tendens trækker 
en lang linje gennem historien, hvor Herbert A. Simon blot er et nyere eksempel. For 
Simon er naturen, herunder den menneskelige bevidsthed, i realiteten en stor compu-
ter; den nyeste maskine.15 

I stedet for at søge en forklaring, der spejler kulturen i naturen, drejer det sig om at 
søge præcisionen i en beskrivelse af mekanismer, der driver udviklingen af mere 
komplekse strukturer på begge sider af den gamle deling. Knuden er på samme tid 
en adgang til at tænke arkitekturen fra en performativ side, fra dens relation til livsfor-
merne, som den er en anledning til at overveje den konkrete samlingsdel. Samlingen 
er ikke blot et spørgsmål om samlingen af bygningsdele, men også om forsamlingen 
af mennesker. Semper taler både om knudens forbindelse til dansen, ritualerne, og 
om den spontane forsamling om en midte, en arne, som den primære begivenhed. 
Det er derfor en fejl, hvis man tror, at knuden og samlingen blot indgår som elementer 
i en beklædningsteori, der må udvikles som en diskussion af, hvorvidt en dekoration 
skal afspejle en konstruktion eller ej og lignende spørgsmål. Det drejer sig tværtimod 
om, at der er en intim forbindelse mellem den byggede form og livsformen. 

Verdensskabelse

Gottfried Semper: “Surrounded by a world full of wonder and forces whose laws we 
may divine, may wish to understand but will never decipher, that touch us only in 
a few fragmentary harmonies and suspend our souls in a continuous state of un-
resolved tension, we conjure up in play the perfection that is lacking. We make for 
ourselves a tiny world in which the cosmic law is evident within the strictest limits, yet 
complete in it self and perfect in this respect. In such play we satisfy our cosmogonic 
instinct.” 16



36

Sempers hovedværk Style (1860) er en etnografi sk gennemgang af udviklingen af 
kunsthåndværkenes teknikker fra tekstiler over keramik, snedkeri, stereotomi til me-
tallurgi. Den indeholder omfattende diskussioner af en bred vifte af arkitekturhistori-
ske udviklingsforløb, med særligt fokus på overførslen af motiver mellem forskellige 
epoker. Den overordnede antagelse er, at arkitekturen opstår gennem disse teknik-
ker, der først oprettes uden for arkitekturen og siden videreudvikles i et tæt parløb 
med denne. De første rumafgrænsende teknikker, om det er fl etværket eller knuder-
ne, afmærker et ordnet felt, der træder ud af vildnisset. Arkitektur skaber orden ud af 
kaos. Semper retter imidlertid i Style en skarp kritik af forestillingen om en oprindelig 
arkitektonisk type. Det er umuligt at identifi cere en grundtype, et første hus.17 Begyn-
delsen fortaber sig i fortiden. Enhver primitiv kunstgenstand er skilt fra sin kontekst og 
kan ikke opfattes som en privilegeret adgang til et oprindeligt niveau. Den primitive 
hytte er derfor ikke et udgangspunkt men i sig selv et produkt af en lang og kompleks 
historisk udvikling, der begynder med kunsthåndværket, primært vævekunsten. Han 
tager derfor afstand fra den skarpe distinktion mellem den klassiske græske verden, 
og de gamle kulturer og primitive samfund der kom før den, som kendetegner klas-
sicismens dyrkelse af antikkens ideale verden. Snarere understreger han i Style og 
andre steder relationen mellem den antikke græske verden og kulturerne før den, 
hvis motiver den overtager og viderefører. Den græske kunst er en metamorfose af 
tidligere kulturer.18 Style indeholder således en gennemgang af udviklingen af det 
græske tempel, der kobler det til dets forskellige forgængere og nøje beskriver udvik-
lingen.19

Når Semper bryder med den klassicistiske forestilling om en typologi, der baseres på 
den antikke arkitektur, er det ikke kun et isoleret spørgsmål om et opgør med imita-
tionen af den skønne natur. Som Foucault siger i Ordene og Tingene så melder hi-
storien sig for første gang i det 19 årh.20 Hvor klassicismen forlod lighedernes spil og 
fortolkningernes stadige forskydninger, der kendetegnede renæssancen, og i stedet 
udfoldede erkendelsen i forhold til den universelle tabel, hvoraf arkitekturens taksono-
mier og forsøget på at identifi cere et sæt af grundtyper er et eksempel blandt mange, 
forlader det 19 årh. klassicismens episteme. Erkendelsen udvikles nu gennem studiet 
af historien. Historien spiller både rollen som en omfattende empiri, men også som 
en grundlæggende væremåde, man kan afdække og følgelig lære af med henblik på 
at iværksætte fremadrettede handlinger. Men af samme årsag fortaber oprindelsen 
sig på den anden side af historiens ophobning, og det giver ikke længere mening at 
spørge til en første type. Når Semper er inspireret af Cuviers komparative anatomi og 
søger at overføre dens principper på arkitekturen, er det således fordi, den giver ad-
gang til funktionelle relationer i organismen, og det er funktionerne, der er grundlaget 
for en klassifi kation. Historien er med andre ord et laboratorium.21

Når Semper beskæftiger sig med spørgsmålet om arkitekturens oprindelse drejer det 
sig derfor ikke om at identifi cere en abstrakt type, men om at kortlægge de konstitu-
erende principper. Og metoden er at undersøge historiens omfattende empiri med 
henblik på at skimte de formative principper. Det udstiller det dilemma, at man på den 
ene side betragter den konkrete begyndelse som noget, der fortaber sig i en fjern og 
uskelnelig fortid, mens man på den anden søger at henvende sig til disse grundlæg-
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gende handlinger gennem studiet af de primitive kulturers efterladenskaber. Det er 
måske en af grundene til, at Style antager denne fortællende og metaforiske karakter. 
Der er ikke én begyndelse men mange, og de almene operationer, han mener at 
kunne identifi cere, beskrives typisk midt inde i en længere gennemgang af et specifi kt 
historisk forløb, som om de ikke kunne udskilles fra de omformninger, hvori de virke-
de. Style kan måske synes, som om den var placeret et sted mellem renæssancens 
analogier og klassicismens bestræbelse på at inddele, men i realiteten, er den sna-
rere et forsøg på at identifi cere de formative principper indirekte gennem de spor, de 
efterlader. Det er derfor, at det ikke er nok at fortælle historien om den græske kultur, 
fordi den antages at være det bedste eksempel på en realisering af arkitekturens 
idealsfære, men han må gennemgå den ene kultur efter den anden. Arkitekturen 
begynder med teknikkerne, og begyndelsen spredes i teknikkernes mylder, der samti-
digt er det, man må betjene sig af for at bringe en given epoke ud over imitationen af 
tidligere epokers stil. Det er begrundelsen for, at de to første voluminer af Style, som 
nåede at blive færdige, beskæftiger sig med teknikkerne før den egentlige, og aldrig 
fuldførte, gennemgang af arkitekturen. Arkitekturen er et langsomt medie, og man må 
derfor vende sig mod andre felter for at fi nde de teknikker, der bragte den videre en-
gang og vil kunne bringe den videre på sigt.22

Hvor begreberne kosmologi og kosmogoni naturligvis kan anvendes på mange må-
der, præsenterer Luis Fernández-Galiano en bestemt skelnen i Fire and Memory, der 
tager afsæt i termodynamikkens verden: den verden der begyndte i det 19 årh. og 
som indvarsler enden på den mekanistiske verdensopfattelse, der hvilede på Newton. 
Selv om termodynamikken på et niveau må indskrives i en fortsættelse af den meka-
nistiske verdensopfattelse, indeholder den samtidigt, gennem turbulensen og energi-
tabet, begyndelsen på en nutidig naturvidenskab og forestillingen om den irreversible 
proces. Beskrivelsen af de komplekse systemers turbulenser og tilstandsskift, har 
en vigtig kilde i termodynamikken. Kosmogonien udmærker sig i Galianos version 
således ved at oprette et højere kompleksitetsniveau gennem en omfordeling af ener-
gier, mens kosmologien bruger energien til at realisere en ekstern model. Et systems 
transformationer er afhængigt af en strøm af energi, der passerer gennem det.23 Det 
er vigtigt, at systemets udvikling er drevet af en energi, der strømmer gennem syste-
met og ikke af en indre kilde. Energien er ikke en iboende kraft i organismen, men et 
dynamisk miljø. Den jordiske termodynamik overfor den himmelske mekanik og den 
uberegnelige ild overfor solens cykliske bevægelser. Når Semper ligner den kosmiske 
orden og kosmetikken gennem henvisningen til den oprindelige græske betydning af 
ordet, befi nder han sig indenfor denne kosmogonis rammer, hvor arkitekturen opstår 
ud af rytmerne, af klædet der leder dansen, og hvor mikrokosmos skabes gennem de 
lokale operationer, der væver dets afgrænsning. Det begynder i detaljen med det, der 
med et nutidigt øje, ligner en emergerende bevægelse. 

Knuden er symptomatisk i forhold til den ovennævnte skelnen mellem kosmogoni 
og kosmologi, da det er friktionen, der holder trådene sammen som Semper gør op-
mærksom på i Style.24 Man må se knudens tråde som vektorer. Det er ved at følge 
deres retninger og relationerne mellem trådenes udveksling af ruhed, at man forstår 
deres provisoriske stabilitet. Den linje tråden markerer, er derfor anderledes end 
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den grænse, der ligger implicit i den kosmologiske reproduktion af en orden. Ehhver 
beklædning er et patchwork af dele, der samles med sømme, som Semper anfører i 
afsnittet om sømmen i Style.25 Man kan derfor ikke tale om et klæde, der ikke allerede 
er et patchwork.26 Den homogene fl ade, som tekstilet normalt repræsenterer i senere 
diskussioner af forbindelsen mellem tekstil og arkitektur i forlængelse af Semper, er 
derfor en sammensat størrelse hos Semper selv. Tekstilkunsten er udsprunget af 
sammenføjningen af mindre dele til større og mere komplekse sammenhænge. Søm-
mens samling af adskilte fl ader er et grundlæggende princip, der skyder sig ind mel-
lem knudens mindste enhed og tekstilets senere metamorfoser til mure. Knuden og 
sømmen er to vigtige niveauer i sammenpasningsprocessen. Knuden er den simple 
grundlæggende handling, der forbinder til naturens rytmiske kræfter. Den anden, 
sømmen, samler allerede givne stykker til større fl ader, der derved forlader den di-
rekte reference til den simple fundamentale handling og muliggør at klædet sendes 
ind i det sociale felt, hvor det påvirker handlingerne, omformer dem, og skaber nye. 
Patchworket, eller rettere montagen, skyder sig ind mellem den simpleste handling og 
bygningen. 

Et målebord til udviklingen af en bygningsserie. 
Målene er løbende blevet justeret i forhold til 
seriens ændringer. 
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Pladen er anvendt i forbindelse med den 
løbende overvejelse gennem afhandlingen 
vedrørende forskellen mellem takt og 
rytme. I denne sammenhæng drejer det 
sig om begyndelse som rytme. Rytme er 
modulering. Det vil sige en transformation 
af et givent materiale. Efterhånden som 
serien blev udviklet, opstod der forskellige 
lokale træk, som blev udvekslet mellem 
de enkelte medlemmer. Det er disse skift 
og ændringer, der er rytmens modulering. 
Rytmen er ikke et spørgsmål om variende 
afstande eller inddelinger af målebordet. 

De forskellige mål er produceret som en 
fortsat notation af seriens udvikling. 
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De fi re elementer

En udgave af tegningen på kapitlets første side. 
Inddelingerne referer til en sektion af pladen. 
Der er en svag sammenpresning af takten 
omkring midten. 

Udsnit af bygningerne. Delene anvendes i 
forskellige sammensætninger i de enkelte 
sammenhænge. Der er således fl ere træk 
mellem den mindste inddeling og den enkelte 
komposition, der migrerer på tværs af de enkelte 
medlemmer. Den lille serie til venstre er et 
simpelt eksempel, der ligger tæt på målebordets 
inddeling.
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Der er to væsentlige oprindelsesfortællinger hos Semper. Den første er den allerede 
nævnte forestilling om knuden som den grundlæggende arkitektoniske begivenhed. 
Den anden er de fi re elementer. De fi re elementer eksemplifi ceres med en carribisk 
hytte fra verdensudstillingen i 1851 i London.27 Ganske karakteristisk for Sempers 
etnografi ske bestræbelser, har han forladt den antikke verden og valgt et eksempel 
fra en såkaldt primitiv kultur. Der er imidlertid ikke tale om en urhytte i den forstand, at 
den udgør en første primitiv type. Teorien om de fi re elementer var formuleret inden 
han så verdensudstillingen. Den er snarere et eksempel blandt mange på den måde, 
hvorpå de formative principper træder frem i en tidlig form.28 Hytten fremhæves såle-
des som et eksempel på den arkaiske arkitekturs fi re grundbestanddele: 

1. En centralt placeret arne.
2. Et jordværk i form af en terrasse, der løfter huset fra grunden.
3. Et tag understøttet af søjler: rammeværket.
4. En fl ettet ydre væg, der hægtes på rammeværkets primære konstruktion.

I Die vier Elemente der Baukunst udvikles relationerne mellem elementerne nærme-
re.29 Der er et tydeligt hierarki mellem de fi re elementer, eftersom den grundlæggende 
begivenhed er det at samles omkring fl ammen. Beboelsen er den vigtigste begiven-
hed og den begynder med ilden. De tre andre: jordværket, taget og væggen, samles 
omkring den første. De tekniske discipliner fordeles af de fi re elementer. Keramikken 
og metallurgien knyttes til arnen. Det er keramikkens forskellige beholdere, der ind-
dæmmer de energier, der gennem fødevarerne understøtter livets ophold. Og det er 
smedens alkymistiske aktiviteter. Han legeringer og bøjninger af metallerne; hans 
praktiske viden om deres forvandlinger; det dynamiske stof. Sempers midte er til at 
begynde med fyldt af disse aktiviteter. 

Hvor tømreren og snedkeren naturligt forbindes med tagværket og rammen, og mur-
værket vokser ud af det terrasseformede jordværk, er vævningen den eneste teknik, 
der opstår omkring væggen. Væggen fi ndes imidlertid før både beklædningen af 
kroppen og bygningens fi re elementer.30 Det er med andre ord rumdelingen, der er 
arkitekturens første handling; afgrænsningen af et felt; oprettelsen af et inde og et 
ude. Eller sagt med andre ord: arkitekturen begynder med en ramme. Det er derfor, at 
vævningen og tekstilet har sine rødder i fl etværket; det første hegn som Semper fore-
stiller sig det. En provisorisk adskillelse, der er fl ettet af uforarbejdede grene; som en 
territorial adfærd, der begynder med at omarrangere det givne og dermed markerer et 
område. Fletværket er en teknik, der skyder sig ind mellem knuden og naturen; som 
om den medierede overgangen mellem natur og kultur med en aktivitet, der ligger 
mellem det, vi normalt forstår ved kulturelt betingede teknikker, og naturlig adfærd. 

Knuderne eller fl etværket, krukkernes beholdere eller metallernes foldninger, fører 
ikke i sig selv til de fi re elementer som skema. Som alle grundlæggelser oprettes de 
fi re elementer bagefter og projiceres siden ned over begyndelsen, hvor de tildækker 
det umærkelige punkt, hvor noget sprang ud af kaos. Men er det rimeligt at læse de 
fi re elementer på den måde alene? Umiddelbart vil man sige, at den oprindelsesfor-
tælling, der tydeligst fremstår som en topologisk metafor, er knuden og dens interak-
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tion med omgivelserne, der naturligt, om man så må sige, leder til mere komplekse 
strukturer, mens de fi re elementer er tættere på en type eller et fast skema, der står i 
modsætning til knuden og emergensen. Det er imidlertid fristende at insistere på den 
topologiske læsning og i stedet se de fi re elementer som et diagram og dermed som 
en beskrivelse af og et muligt indgreb i handlinger. Det er således påfaldende, at de 
fi re elementer netop bruges til at fordele teknikkerne, og dermed bringer dem i en ind-
byrdes position. Uden denne diagrammatiske positionering ville de ikke kunne virke 
sammen. Dermed fl yttes de fi re elementer bort fra skemaet og tilbage til knuden som 
den tredje operator, der er nødvendig for at skabe en mangfoldighed. Det er ikke nok 
med den simple operation og det komplekse miljø. Der kræves ligeledes et diagram 
eller, for at blive i de organiske metaforer, en kropsplan. Manuel de Landa beskriver 
således, hvordan et af problemerne med computersimuleringerne af organiske former 
og den homogenitet de fremtræder med, er at de mangler at inddrage et modstykke 
til den topologisk bestemte kropsplan; den abstrakte vertebrat for eksempel, der gan-
ske vist foldes til meget forskellige hviveldyr, men alligevel er et fælles diagram, dy-
rene deler på tværs af deres morfologiske forskelle: fi ngrene der samles til klove eller 
spredes som vinger o.s.v. 31 

Kenneth Frampton lægger i vid udstrækning vægten på de fi re elementer frem for på 
knuden i Studies in Tectonic Culture.32 For enden af et langt citat fra Style vedrørende 
kosmogonien introducerer han to eksempler, der understreger de fi re elementers 
kategoriale opdeling. Det første eksempel grupperer arnen og jordværket som to be-
slægtede elementer. Det eksemplifi ceres blandt andet med Bourdieaus beskrivelse af 
Berberhusets kosmologi, der meget sigende placerer væven og dens klæde i en fast 
central position i huset, hvor det får til opgave at repræsentere solen. Det er tekstilet 
som et billede; som en oversættelse af den kosmologiske sol. Det andet eksempel er 
de japanske byggetraditioner, der med deres forbindelse til vævninger, fl etninger og 
den rituelle betydning af samlingerne, herunder bygningernes cykliske rekonstruktio-
ner, får rollen at repræsentere de to resterende elementer, rammeværket, herunder 
taget, og væggens infi ll. De to første elementer forbindes med en symbolsk repræ-
sentation, mens de to andre knyttes til en rituel praksis. 33

Uanset at dette strider med Sempers egen opdeling, den ene, arnen, over for de tre 
og rammens teknikker, som Framptons i øvrigt præsenterer mere i overensstemmel-
se med forlægget andetsteds, betyder selve delingen mellem det symbolske og det 
tekniske som to selvstændige domæner, at det topologiske niveau, der lå i knuden og 
den simple begyndelse inddæmmes. Det trænges tilbage af den symmetriske opde-
ling af de fi re elementer, der slår de fi re sammen til to, hvorfor det indbyrdes forhold 
mellem de to halvdele, efterfølgende kan beskrives som en modsætning. Frampton 
benævner det selv som en dikotomi mellem symbol og teknik. Omformeringen af de 
fi re elementer kan synes som en mindre manøvre, der måske endda kunne have til 
opgave at afklare en formation, der fremstår noget tvetydig hos Semper. Det er imid-
lertid en afgørende forandring, der ændrer en dynamisk relation mellem en midte, 
den ene, og omkredsen, de tre, til noget der minder om en tegnrelation mellem ind-
hold og udtryk. I Sempers dynamiske opstilling, der gør en pointe ud af at involvere 
teknikkerne på alle udviklingsled og i alle fi re elementer, er de måder, hvorpå betyd-



43

ningen rejses ud af de simple begyndelser, langt mere kompleks. Frampton vælger 
med andre ord kosmologien i Galianos defi nition af begrebet. Derfor behovet for 
delingen, grundlæggelsen og den cykliske genkomst, der bliver målestokken for frem-
tidig aktivitet. De fi re elementer bliver i Framptons hænder et skema, der kan sendes 
gennem historien, som det sker i resten af bogen.

Metamorfoserne

Goethes indfl ydelse på Semper gør sig gældende på fl ere planer. Men det vigtigste 
er måske forestillingen om metamorfoserne, der kan ses som et direkte forlæg for 
Sempers egen Stoffwechseltheorie.34 Man kan imidlertid sige, at hvor Goethes meta-
morfosetanke tenderer mod at beskrive arkitekturen som en autonom kunstform, der 
udfolder et indre princip, inddrager Semper i højere grad ydre parametre. Opbygnin-
gen af Style i to volumener, der beskriver kunsthåndværkenes teknikker, og et sidste 
der beskæftiger sig med arkitekturen, var netop planlagt til at inddrage eksterne for-
hold, så som kulturelle og klimatiske parametre, i det sidste volumen.35  

I sin mest overfl adiske form kommer Sempers teori om beklædningen, gennem de 
mange anvendelser den har fundet i tidens løb, til os som et simpelt spørgsmål om 
en deling mellem struktur og dekoration, der betragter den primære konstruktion som 
et stativ, hvorpå det dekorative klæde kan monteres.36 Det er rigtigt, at Style, som det 
mest fremtrædende eksempel på Sempers teoretiske arbejde, rummer en omfattende 
etnografi sk bevismængde indsamlet med det formål at demonstrere, hvorledes for-
skellige motiver overføres mellem de historiske epoker, og at disse overførsler typisk 
giver sig udtryk i en dekorativ bearbejdning af en given konstruktions overfl ade, der 
refererer til en tidligere konstruktionsform og i yderste instans derfor til fl etværket og 
tekstilet som de tidligste vægge.

Semper deltog således som en vigtig skikkelse i sin samtids diskussion af bemalin-
gen af de antikke græske templer. Ikke overraskende var han en væsentlig fortaler for 
at omstøde den velkendte klassicistiske dyrkelse af templernes hvide renhed, og lå 
derfor i et stadigt polemisk opgør med fortalerne for den traditionelle opfattelse. I den 
sammenhæng deltog han direkte i undersøgelsen af de antikke templer og indsam-
lingen af farveprøver. De arkitektoniske udviklingshistorier, der rejses hen over denne 
diskussion, udfoldes blandt andet i Style. Det græske tempel udvikles fra træ og tegl 
konstruktioner, der iklædes bemalet terracotta og stucco, til hellenismens marmorte-
mpel. I Sempers beskrivelse lægges der vægt på bevægelsen fra det polykrome relief 
til det todimensionale vægmaleri. Fra farver der står i et plastisk forhold til væggen, 
til farver der udfylder fi gurerne. Semper anfører derfor fl ere steder, både i Die vier 
Elemente der Baukunst og i Style, forskellige grunde til at bruge det ædlere materiale 
marmor på trods af det forhold, at det skal bemales.37 

Ikke kun de tidlige polykrome dekorationer i den antikke verden, men også bemalin-
gen og vægmalerierne udspringer ifølge Semper af vævningen. Først hos de primi-
tive kulturer og efterfølgende hos assyrerne, der spiller en afgørende rolle i udviklin-



44

gen. Assyrernes vægmalerier og relieffer markerer en vigtig overgang mellem væv-
ningen og fi guren. Det ses blandt andet i fremhævelsen af linjerne og slyngningerne i 
de assyriske relieffer. Det er interessant, idet der dermed indføres et mere komplekst 
forhold mellem konstruktionens grund og dekorationernes billeder, idet billedet i en 
vis udstrækning vokser ud af grunden, som en accentuering af dens materielle be-
skaffenhed og udviklingshistorie. Han opstiller således en rækkefølge i Die vier Ele-
mente der Baukunst, hvor vævningen afl øses af mønsteret, der endeligt udmunder i 
billedet.38 Billedet opstår med andre ord som et møde mellem grundens beskaffenhed 
og projektionen af en fi gur. Der er således tale om en mere kompleks relation imellem 
grunden og fi guren, end den normale deling mellem dekoration og konstruktion, hvor 
dekorationen ses som et udtryk for den bagvedliggende konstruktion, eller man hæf-
ter sig ved fremmedheden mellem beklædningen som en maske og den tildækkede 
bagvedliggende struktur. Den er mere i overensstemmelse med den dobbelte betyd-
ning af kosmos som både besmykning og orden som tidligere nævnt.

Det er imidlertid vigtigt, at Semper fl ere steder fremhæver, at forestillingen om at arki-
tekturen begynder med tekstilet og knuden ikke kan adskilles fra det forhold, at teks-
tilet i begyndelsen er en rumdeler. Han skiver således, at den praksis der afgrænser 
rummet med en mobil adskillelse, er ældre, end den der iklæder kroppen. Beklædnin-
gen begynder som rumdeling og først senere bliver det til et klædningsstykke. I Der 
Stil udlægger han udviklingen af det romerske hus. Det begynder som en rektangu-
lær plan omkring et åbent atrium.39 Peristylets søjler forbindes af nedhængte tekstiler, 
der både tjener som praktiske opdelinger af rummet, som de opfylder det symbolske 
formål at markere det atrium, der er familiens hellige centrum. Efterhånden som typen 
udvikles, forstener klæderne til solide mure. I det pompeijanske hus er freskerne såle-
des billeder på de oprindelige skærme og draperier, der først udgjorde adskillelserne 
mellem søjlerne. Det romerske hus´ udviklingshistorie er et eksempel på metamorfo-
sen fra ophængt klæde til solid væg. Men vigtigere end de dekorative referencer som 
denne stoffwechsel efterlader på de solide vægge i form af påmalede billeder og de-
korationer, er det forhold, at de symbolske betydninger, der forbindes med rummets 
opdeling omkring det centrale rum, bevares om end i en ny konkret form. Bygningens 
konstruktion står med andre ord i relation til konstruktionen af et socialt rum.40  

I slutningen af Die vier Elemente der Baukunst opstiller han en liste over praktiske 
anvendelser af hans arbejde.41 Som den første og vigtigste ting man skal tage hensyn 
til, er netop det forhold, at tekstilet er et rumafgrænsende element. Og enhver be-
klædning skal derfor anvendes med henblik derpå. Som han siger, er materialernes 
relation til de bagvedliggende ideer vigtigere end at gøre arkitekturen til et spørgsmål 
om konstruktion. Stoffwechseltheorien beskriver metamorfoserne; motivernes pas-
sage gennem de skiftende materialer. Men som eksemplet med det romerske hus 
antyder, er metamorfoserne en stadig reformulering af et rumligt motiv. Ikke del af en 
dekorativ rebus. Man kunne derfor sige, at der er to niveauer i Stoffwechseltheorien. 
Den ene drejer sig om dekorationernes henvisninger til tidligere konstruktionsformer. 
Det er her, hvor den komplekse relation mellem grund og fi gur i de assyriske relieffer 
og de pompeijanske fresker hører hjemme. Den anden drejer sig om den måde, hvor-
på metamorfoserne artikulerer det oprindelige rumlige motiv: rumdelingens simple 
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operation.

Metamorfoserne relaterer bygningen til et længere historisk spænd. Ikke kun gennem 
reformuleringen af det grundlæggende motiv, men også gennem beklædningernes 
referencer til forskellige forlæg. Tilsammen opretter de forbindelser på tværs af de 
simple opdelinger af historien. Der er de fi re elementers diagram og teknikkernes 
lokale operationer, men der er også alle sporene efter tidligere måder at svare på ver-
densskabelsens problematik. Den arkitektoniske histories strata. Stoffwechseltheo-
rien garanterer, at teknikkerne aldrig lukkes som en teknologi, der tror sig i stand til at 
bygge arkitekturen en gang for alle henover de fi re elementers diagram. Den trækker 
referencerne med sig, som en vigtig del af det righoldige materiale i forhold til hvilket 
de mere komplekse niveauer af den arkitektoniske udvikling må forløbe.

Den heuristiske metode

Gottfried Semper: Tectonics is a truly cosmic art; the greek word kosmos, which has 
no equivalent in any given language, signifi es cosmic order and adornment alike. To 
be in harmony with the law of nature makes the adornment of an art object; where 
man adorns, all he does more or less consciously is to make the law of nature evident 
in the object he adorns.42

Kunsten udspringer af en menneskelig trang til at skabe orden gennem leg og ritual,43 

og de primitive kunsthåndværk kommer før den æstetiske og kultiverede glæde ved 
naturen, idet de betegner en umiddelbar udlevelse af naturens principper. Arkitektu-
ren begynder ikke fordi det primitive menneske bærer på den euklidiske geometri, 
hvis abstrakte matricer han realiserer med den rektangulære plan og den trekantede 
gavl. Forbindelsen mellem naturens og kulturens orden udtrykkes gennem den dob-
belte betydning af det græske ord kosmos, der både betyder universets orden og 
kosmetik. Musikken og dernæst arkitekturen er de første og vigtigste kunstarter, der 
udspringer af den primitive aktivitet, der kobler sig på naturens rytmiske væsen. De to 
kunstarters privilegerede forhold til det kosmiske, ifølge Semper, hænger derfor nøje 
sammen med en overførsel af rytmerne fra naturen til kunsten. 

Teorien om den formelle skønhed udspringer på den ene side af den romantiske 
forestilling om det indre formative princip, og mere konkret af et antropologisk stu-
dium af de mange serier, der fi ndes i de primitive kunsthåndværk, hvoraf Semper 
blandt andet henviser til smykker og perlekæder.44 De grundlæggende kunstneriske 
motiver fi ndes første gang i studiet af smykker i Über die formelle Gesetzmäßigkeit 
des Schmuckes und dessen Bedeutung als Kunstsymbol.45 Det ændres senere i den 
forstand, at de udvikles til at repræsentere rene formelle principper, Gestaltungsmo-
mente, der følgelig gælder på tværs af kunstarterne. De to første, symmetri og pro-
portionalitet, omhandler primært relationen mellem mikrokosmos og makrokosmos. 
Den normale relation mellem mikrokosmos og makrokosmos, hvor de indtræder i et 
harmonisk del-helheds forhold, ændres, idet mikrokosmos er et resultat af gestaltmo-
menternes iboende interaktion.46 Det er en autonom størrelse, der ikke spejler makro-
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kosmos, men en verden inden i en verden. 

Det tredie gestaltmoment er retningsbestemtheden, der kommer til udtryk på forskel-
lige måder alt efter hvilken organisme, der er tale om.47 I menneskets tilfælde er der 
tre kræfter, idet tyngdekraften mødes af en vilje, der er horisontal og en livskraft, der 
er vertikal. På en lignende måde kan arkitekturens bygning anskues som et resultat 
af kraftrelationer. Semper beskriver bjælken og taget som de kræfter, der er nødven-
dige for at indgyde liv i søjlen, og mere generelt bygningens dele som noget der står 
i et indbyrdes dynamisk forhold.48 Bygningen, der i dette tilfælde er rammeværket, 
beskrives som en organisme med reference til Cuvier, idet den grundlæggende an-
skues som en mekanik. Delene forstås gennem deres evne til at indgå i funktionelle 
relationer til hinanden. Der åbnes en dør på klem for en vis uberoende karakter af de 
enkelte dele, der overskrider organismens hierarki mellem delene, idet de i afsnittets 
slutning beskrives, som om de besad deres egne vektorer, og rammeværket snarere 
var en komposit størrelse, der ikke ophævede delenes særegne karakter. Under alle 
omstændigheder er den tektoniske handling en animation, og arkitekturen anskues 
og beskrives gennem de kræfter, der virker i den.49 Den lille passage fi ndes ganske 
overraskende i kapitlet om stereotomi og nævnes som et modstykke til fundamentet, 
der falder ind under den første formelle regel, der drejer sig om den måde, hvorpå 
en del lukker sig om sig selv, symmetrien. Den simple stabling reducerer forholdet 
til tyngdekraften til en modreaktion, hvorfor fundamentet antager symmetriens enkle 
karakter. Det understreger fundamentets slægtskab med arnen og den symbolske 
midte, idet fundamentets autonomi dannes ud af en symmetri med den primære kraft; 
tyngden. Det stiller endvidere muren i en særlig position mellem fundamentet og teks-
tilet, idet den på samme tid kan ses som en fortsættelse af fundamentet og et væv af 
sten, der gennem forbandternes og stikkenes udvikling overskrider den simple lod-
rette relation til tyngdekraften. Selvom det er Semper, der opretter analogien mellem 
muren og tekstilet udvikler han ikke denne forbindelse, idet stablingen overvejende 
fastholdes som en udvidelse af jordværket. 

Semper udvikler med teorien om den formelle skønhed en æstetisk teori, hvor han 
ikke skelner mellem naturlig og artifi ciel formdannelse for så vidt, at han betragter 
begge som et autonomt resultat af den formelle konfi guration. 50 Det der betinger 
forskellene mellem naturlige og artifi cielle former indbyrdes og inden for deres re-
spektiver områder, er derfor deres formål. Formålet styrer interaktionen mellem de tre 
formelle regler. Det er samtidigt dette sidste princip, der sørger for at inddæmme de 
uregerlige kræfter og samle dem i forhold til et mål.

Over for teorien om den formelle skønhed står Sempers forsøg på at overføre den 
komparative metode på arkitekturen. Det er drømmen om at fange kunsthistorien 
som et system, der tillader beregningen af forandringer og dermed en bevægelse fra 
den indledende observation af eksemplerne til reglerne for en skabende handling.51 
Den komparative metode formuleres af Georges Cuvier og inspirationen til at over-
føre den på arkitekturen kommer fra samtidens humanvidenskab primært Auguste 
Comte. Den komparative anatomi er for Cuvier en direkte adgang til de funktionelle 
niveauer, hvormed naturen skabes.52 Det er derfor, den markerer begyndelsen på 
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videnskaben om livet: biologien. Både Cuvier og Semper deler den forestilling, at de 
forhold der betinger skabelsen af henholdsvis levende væsener og kunstværker, kan 
afdækkes fuldstændigt. De tror endvidere, at en given størrelses formål kan fi ndes i 
dens konstituerende dele.53 Der er således en tæt sammenhæng mellem den kompa-
rative metodes adskillelse af organismen i dens dele og afdækkelsen af dens formål. 
Forestillingen om dette sammenfald mellem konstituerende dele og et mål, der er 
betinget af en indbyrdes mekanik, bliver afsættet for en fremadrettet metode. Den 
praktiske æstetik skulle således levere såvel et redskab til at fortolke historien, som et 
grundlag for undervisning og en logisk heuristisk metode.54 Det følger, at det primære 
objekt er arkitekturens funktionelle relationer og ikke dens ydre fremtræden, der er 
emnet for metoden. Det er samlingen af mennesker og ikke kun selve bygningskrop-
pen, som sammenligningen af dens dele giver adgang til. Gennem analysen af histo-
rien forstår man, hvorledes man kan gribe aktivt ind i nutiden og ændre den i retning 
af det, man måtte ønske. 

Semper rummer fl ere stemmer. Der, hvor han er mest deterministisk, er i forholdet til 
Cuviers komparative anatomi og Comtes overførsel af den komparative anatomi på 
den sociale krop. Ud af denne forbindelse springer den mekanistiske del af hans me-
tode; trangen til at bestemme de funktioner og parametre, der kan beskrive en udvik-
ling. På den anden side er Style ikke så meget en håndbog, som en beskrivelse af de 
forhold, der betinger skabelsen af kunst.55 Den er en serie af begyndelsesfortællinger, 
der vedvarende bearbejder sine motiver. Teorien om den formelle skønhed er svær at 
indplacere præcist i det overordnede værk og betragtes normalt som en mere ujævn 
og besværlig del af forfatterskabet. 56 Det søges indarbejdet forskellige steder i Style, 
men aldrig på en sammenhængende og systematisk måde. Det kan skyldes, at Sem-
pers gestaltungsmomente antyder en helt anden model, der ligger i forlængelse af 
det topologiske blik på knuden og de fi re elementer. 

Begrebsliste

1. Kimen.
2. Metamorfosen. 
3. De fi re elementer. 
4. Den heuristiske metode. 
5. Verdensskabelse. 

Det er ikke tanken, at diskutere Sempers relevans mere generelt i en nutidig sam-
menhæng, men i stedet at tage den ovenstående begrebsliste og udvikle dem; at 
skabe nye begreber, der er mere operationelle i en nutidig sammenhæng. Det be-
tyder, at andre kilder må støde til, der fører begreberne ud over den betydning, som 
Semper tildelte dem. Det er på grund af en genkendelse af visse forhold i Semper, 
at han er interessant, og udviklingen af hans begreber skal derfor ses i det lys. Det 
er således hans styrker såvel som hans svagheder, der er anvendelige i denne sam-
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menhæng, da det er gennem sprækkerne i hans argumentation, at hans begreber 
kan udvikles. Det er for eksempel i skismaet mellem knuden som en simpel operation 
og den heuristiske metodes almene logik, at en diskussion af processens linearitet 
eller mangel på samme kan udfoldes.

Når begreberne, og mere generelt Sempers teoretiske arbejde, er interessante, er det 
fordi de rummer en spænding mellem en teleologi og en topologi, der tjener som et 
glimrende udgangspunkt for at diskutere metodens rolle, for så vidt at den ændres fra 
at styre en given proces i forhold til et defi neret mål til at defi nere regler for en for-
skelsproduktion. Selvom de ovenstående begreber alle er fremtrædende i Sempers 
arbejde, skal de ikke opfattes som et forsøg på at opstille en fuldstændig liste over 
de relevante begreber, der måtte fi ndes i hans teoretiske arbejde. Det er endvidere 
oplagt, at det forhold at begreberne allerede er integreret i en eksisterende arkitek-
turteori, der som Adrian Forty bemærker det, stadig er den mest sammenhængende 
og omfattende beskrivelse af arkitekturen som artifi ciel, er et frugtbart udgangspunkt. 
At den befi nder sig på den anden side af det 20 årh. forbinder den med den første 
industrialiserings omvæltning. Det er muligvis en af årsagerne til, at den ikke har en 
egentlig programmatisk karakter, og en af årsagerne til at den synes, som om den er 
skrevet i forhold til et skred og ikke i forhold til et sikkert plateau. Af den årsag hen-
vender den sig på forskellige måder til det, der senere vil beskrives som den virkelige 
tid, med afsæt i Bergson, selvom den naturligvis anvender begreber og taler ud fra en 
position, der er meget anderledes, end den situation vi befi nder os i.

Begrebet kimen er en anledning til at diskutere hvorvidt kompleksiteten udfoldes i 
forhold til et mål, telos, eller om operationen er simpel og kompleksiteten i stedet er 
ydre: et komplekst miljø. Metamorfosen er en anledning til at diskutere om stadierne 
i en udvikling refererer til et grundlæggende træk, der kan udskilles som et alment 
skema, eller om der er tale om en montage, og det der gentager i stedet er en imma-
nent maskine. Det understreger samtidigt teknikkernes betydning, da alle montager 
er et eksperiment udført med det givne gennem en teknik. De fi re elementer er en 
anledning til at diskutere diagrammet både som en fordeling af teknikker, og dermed 
som en måde at stille problemet, og som en immanent funktion, i det der undersø-
ges. Den heuristiske metode er den baggrund i forhold til hvilken, der opstilles regler 
for en intuitiv metode. Den intuitive metode retter sig ikke mod intuitionen med det 
formål at kortlægge og instrumentalisere den, men mod intellektet med det formål at 
sætte intuitionen fri. Det sidste begreb, verdensskabelsen, introducerer vigtigheden 
af at diskutere etikkens betydning sammen med den heuristiske metode, idet det er 
afhandlingens synspunkt, at det æstetiske ikke bør adskilles fra det etiske. Det er 
samtidigt med til at føre den heuristiske metode ud over det begrænsede æstetiske 
eksperiment og er en måde at kvalifi cere, hvad der måtte erstatte målsætningen. 
Det udmunder i en kobling af potentialiteten som den er beskrevet med reference til 
Agamben i indledningen og det arkitektoniske værk: den mulige verden. 

For at overskride problemerne i Sempers metode må teleologien anfægtes. Det før-
ste der skal slås i stykker for at tænke mere smidigt er formålet. Den intuitive metode 
begynder med en destruktiv handling. Det indebærer i denne sammenhæng at an-
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fægte de organiske referencer, der er med til fastholde Sempers procesbeskrivelse i 
en symmetri mellem begyndelse og slutning. Det sker gennem at diskutere en anden 
og nutidig naturvidenskabelig position, der kan udfordre den determinisme, der er 
inkorporeret i Sempers begreber gennem symmetrien mellem kimen og telos. Det er 
samtidigt en anledning til at underbygge skillelinjen mellem teknik og teknologi, da 
særligt teknologiens anses som værende forbundet med naturvidenskaben på for-
skellige måder. 
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Kapitel 2

Videnskaben om intensiverne

Klangfi gur.1 
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Videnskaben om intensiverne

At Semper er den første, der på en sammenhængende måde beskriver arkitekturen 
som artifi ciel, indebærer mere, end det forhold at arkitekturen fi nder sit udspring 
i teknikkerne og dermed distanceres fra naturimitationen. Sempers teori om 
gestaltungsmomente beskriver som nævnt vækstbetingelser og deres mulige 
forbindelse til beslægtede processer i naturen, og knuden udfoldes som en kim 
gennem arkitekturens udvikling fra de første simple tekstiler og fl etværk til mere 
komplekse bygværker. Begrebet artifi ciel overskrider i hans anvendelse delingen 
mellem natur og kultur, og betegner regler for skabelse på tværs af skellet. Det 
forudsætter, at arkitekturens skabelsesprocesser fungerer på en måde, der er 
beslægtet med naturens, i modsætning til at mime dens ydre fremtræden. Det er 
ikke uden forbindelse med Aristoteles mimesisbegreb, hvor kunsten ligner naturen i 
den forstand, at den virker på en beslægtet måde, uden at den dog efterligner dens 
billede. Den besidder således et fortrin eller frirum for skabelse i forhold til naturen, 
der i højere grad er bundet til sine processer.2 

For så vidt at man betragter knuden som en kim, falder den inden for rammerne af 
den lange tradition, der udspringer fra Aristoteles, og som bedømmer en given proces 
i forhold til dens mål; telos.3 I det teleologiske perspektiv er knuden nødvendigvis en 
kim og selve processen overvejende en realisering. Det er ikke entydigt, hvorledes 
Semper ser knudens stilling i forhold til teleologien. Det afhænger delvist af den 
måde, han bearbejder emnet. Den beskrives, ligesom de andre begyndelser 
han i øvrigt foreslår, som en simpel operation, hvor kompleksiteten i høj grad er 
et spørgsmål om den kontekst, hvori den virker. Det omfattende etnografi ske 
og historiske materiale udgør et sammensat og vidtrækkende materiale, hvori 
begyndelsernes funktioner efterspores. Men selve mekanikken er ikke kompleks i 
sig selv. Det topologiske rum, som Sempers transformationshistorier antyder med 
historien om tekstilet, musikken og dansen som arkitekturens udspring, træder i 
baggrunden, når hans metodiske arbejde begynder. Teleologiens krav om formål 
låser Sempers opfattelse af knuden, idet den skal udmønte sig i en metode. Det 
er således relevant i denne sammenhæng at spørge hvilket natursyn, der kunne 
erstatte teleologiens determinisme, hvis man ønsker at reformulere Sempers 
begreber i en nutidig sammenhæng. Ikke for at fi nde en anden ekstern model i 
naturvidenskaben men for at løsne forholdet mellem knudernes lokale operationer 
og de fi re elementers dynamiske rumafgrænsning fra deres bindinger i et bestemt 
og forældet natursyn. Tilskyndelsen til at gennemføre denne bearbejdning er netop, 
at disse tendenser antages at være til stede i Sempers arbejde. Hermed tænkes på 
knuderne og tekstilernes forbindelse til rytmerne og tekstilets labile rumafgrænsning, 
stofvekselteoriens metamorfoser, der løbende omformer motiver i forhold til 
komplekse sammenhænge, de fi re elementers dynamiske rumafgrænsning med den 
ene midte og de tre teknikgrupper, der tegner periferien, og endelig den konkrete 
samling af givne komponenter, der danner mere komplekse størrelser, bygninger 
og i yderste instans arkitekturens felt. Forbindelsen mellem de to domæner, 
naturvidenskab og arkitektur, bør ikke ses som en overførsel af en model fra den 
første til den anden, og kompleksitetsbegrebet må ikke ses som anledning til en 
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forbedret processuel mekanik. Det drejer sig i lige så høj grad om at anvende de 
eksterne referencer til at omformulere begreber, der allerede eksisterer inden for det 
arkitektoniske felt. Overførslen er ikke en opdatering af Semper eller et forsøg på at 
demonstrere, at hans arbejde bar på dette niveau som dets aldrig udtalte kerne. Det 
er en ændring, der udskærer Sempers begreber med den hensigt at bruge dem på 
en anden måde. 

Som allerede anført udmunder Sempers metodiske arbejde med at defi nere en 
rationelt orienteret metode, der befi nder sig i en anden retning end dette arbejde. 
Forestillingen om at det kan lade sig gøre at opstille en metode, der tillader en at 
bedømme, hvorvidt målet er nået, indebærer en ændring af kvalitative forhold til 
kvantitative parametre. Et vigtigt punkt i forbindelse med diskussionen af et nutidigt 
natursyn, og den måde det vil ændre Sempers begreber, er derfor at undersøge 
forholdet mellem kvalitet og kvantitet for derigennem at fl ytte det metodiske bort 
fra reproduktionen af det samme. Referencen til nyere naturvidenskab indebærer 
imidlertid, at opgaven må formuleres på en lidt anden måde, idet man kan sige, at det 
drejer sig om at skelne mellem intensiver og ekstensiver. 

Intensiver og ekstensiver

Manuel de Landa demonstrerer i Deleuze and The Open ended Becoming of The 
World, hvorledes man kan beskrive saltkrystallens og sæbeboblens respektive former 
topologisk.4 I stedet for at beskrive dem som to ekstensive former, der er forbundet 
med en euklidisk geometri, er de ifølge de Landa produceret af en beslægtet proces, 
hvormed energien i et givent dynamisk system minimeres. I saltkrystallens tilfælde 
bindingsenergien, i sæbeboblens overfl adespændingen. De er derfor beskrevet af en 

Udsnit af klangfi guren
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fælles tendens, en attraktor i den terminologi han anvender, hvormed de to systemer 
går mod et minimum.5 Den euklidiske geometris abstrakte former afl øses dermed af 
tendenser i stoffet som den ydre forms årsag, og han betragter den konkrete form 
som en dynamisk ligevægt.  

Overordnet set er topologien en generalisering af geometrien. Den beskæftiger 
sig med de egenskaber ved matematiske objekter, der er invariante i forbindelse 
med geometriske deformationer.6 To objekter er topologisk set ens, hvis de kan 
deformeres til hinanden. I forlængelse af det ovenstående eksempel er kvadratet 
og cirklen homeomorfe, fordi de kan deformeres til hinanden, mens en kugle og en 
torus af samme årsag er forskellige. Eksemplerne, der er to af de mest almindeligt 
anvendte i forbindelse med introduktioner til topologisk geometri,7 er interessante 
i forhold til den anvendelse som den topologiske geometri ofte får i arkitekturens 
computerbaserede tegneprogrammer. Topologien skelner ikke mellem de 
rektangulære former og de organiske for så vidt, at de kan deformeres til hinanden, 
mens det netop er deformationerne, der lader til at være afgørende for en stor del 
af den computerbaserede formalisme. Den irregulære kontur er ikke anderledes 
end kvadratet i topologiens synsvinkel, forudsat at de kan deformeres kontinuert 
til hinanden. Endvidere er selve deformationerne ikke det egentlige objekt for 
topologien. Det er tværtimod de konstanter, der ikke deformeres. Det interessante 
ved topologien i forbindelse med arkitekturen er derfor ikke deformationerne, men 
topologien som en adgang til at beskrive relationer. Topologien er en måde at 
beskrive konstanter i forbindelse med formmæssige transformationer og fl ytter derfor 
fokus bort fra den ydre form som det primære. Men er topologi derfor en geometrisk 
logik, der kan tjene som grundlag for en forskelsproducerende metode? Dertil må 
man svare nej. Manuel de Landa gør fl ere steder i Intensive science and Virtual 
Philosophy opmærksom på, at den topologiske geometri ikke er en ny essens.8 Han 
bruger i stedet sin skelnen mellem euklidisk og topologisk geometri til at indkredse 
problemstillingen. Den topologiske geometri er en metafor for den konkrete proces, 
og de begreber, hvormed den konkrete proces skal beskrives, kan ikke overføres 
direkte fra topologien. 

Manuel de Landa introducerer i Intensive science and virtual philosophy begreberne 
intensiver og ekstensiver.9 Det sker i bestræbelsen på at distancere sig fra den 
metaforiske beskrivelse af komplekse processer ved hjælp af den topologiske 
geometri og nå tættere på de konkrete universalier, hvormed en given proces kan 
beskrives. Bestræbelsen er at skille sig af med alle transcendentale faktorer og 
udelukkende betjene sig af formgenererende ressourcer, der er immanente i den 
fysiske verden. De konkrete universalier eksisterer ikke uden for det stof, hvori de 
virker. De står derfor i modsætning til abstrakte universalier, der antages at eksistere 
friholdt af det enkelte tilfælde. Hvor essenser er klare og distinkte, er de konkrete 
universalier obskure og distinkte. 10 Det skyldes, at deres konstanter på den ene 
side ikke kan udskilles fra det stof, hvori de virker, som de på samme tid tilhører en 
generel klasse, der virker på tværs af det enkelte tilfælde. Det er årsagen til, at man 
kan fi nde paralleller mellem de måder, for eksempel turbulensfænomener optræder i 
så forskellige tilfælde som det kogende vand, den varme lufts opstigen i atmosfæren 
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og dens friktion med den kolde luft, som den måde en population kan undergå 
turbulente udslag i sin størrelse i overgangen mellem to dynamiske ligevægte.11 
Et simpelt og beslægtet eksempel, der allerede er nævnt, er energiminimeringen 
i henholdsvis saltkrystallen og sæbeboblen. Det er med andre ord afgørende, at 
der ikke er tale om en relativisme, men om et skift i præcision fra en beskrivelse af 
reversible til en beskrivelse af irreversible processer.

Den grundlæggende ide er, at vi kun kender intensiverne, de topologiske niveauer i 
en dynamisk proces, indirekte gennem ekstensiverne, de ydre og målbare forhold. 
Ekstensiverne er både de metriske forhold ved for eksempel en organisme men 
mere generelt de kvantitative parametre. Lige så snart ekstensiverne træder frem, 
forsvinder intensiverne af syne, eller rettere: de synes kun indirekte, gennem det de 
producerer.12 Det er det dilemma, som en kortlægning af de konkrete universalier står 
over for. Modsat kan begrebet ekstensiv udvides til at dække de lineære processer, 
der virker ved at homogenisere de elementer, der deltager i processen. Et oplagt 
eksempel på en ekstensiv sammenpasningsproces er det traditionelle samlebånd. 
Fabrikken er et overvejende metrisk bestemt rum, hvor objektet produceres som 
en samling af forskellige dele. Det er afgørende, hvordan de forskellige dele er 
bestemt metrisk. Deres fysiske dimensioner skal stemme overens i forhold til 
det objekt, der skal samles.13 Omvendt er det kendetegnende for det dynamiske 
system, at det intensive niveau nok forsvinder af syne, men stadig eksisterer som 
en udviklingsmulighed, der er til stede virtuelt i den provisoriske ydre stabilitet, 
som det dynamiske system fremviser gennem sine ekstensive egenskaber. 14 
Det gælder for alle naturlige processer, idet det der typisk kræves er en fornyet 
energitilførsel, for at skubbe genstanden ud af dens midlertidige ligevægt. Kaos 
og kompleksitetsteorierne ophæver ikke Newtons love, men de interesserer sig for 
regelmæssigheder i fænomener, der ikke er i ligevægt. Det afgørende skifte i den ny 
videnskab er, at den, med computerens uvurderlige hjælp, begynder at beskæftige 
sig med invarianter i ulineære og irreversible processer, der transformerer et stof fra 
en tilstand til en anden, uden at processen nødvendigvis kan vendes om eller synes 
at følge en kontinuer ændring. Reversibiliteten er et vigtigt krav i det mekanistiske 
verdensbillede, der fæstner blikket på en yderst begrænset gruppe af fænomener. 

Den fundamentale forskel mellem intensiver og ekstensiver stammer fra 
termodynamikken.15 Hvis man deler en given mængde vand i to lige store dele med 
hensyn til dets volumen, vil temperaturen ikke ændres, hvorimod det turde være 
indlysende, at voluminet halveres. Volumenet er en af de ekstensive egenskaber. 
Vægten er en anden. Intensive egenskaber er for eksempel temperatur, massefylde 
eller tryk. Delingen på det ekstensive niveau producerer ikke i sig selv noget nyt. 
Hvis man derimod deler stoffet med hensyn til dets intensive egenskaber, er forholdet 
anderles. Ændringer i vandets intensive egenskaber producerer radikale ændringer 
i dets stof. På vej i retning af kogepunktet igangsættes stadigt mere komplekse 
turbulenser, der til sidst udmunder i et egentligt symmetribrud,16 hvormed vandet 
overgår til gasform med de radikale ændringer i tryk og volumen, det indebærer. Det 
vil sige, at et systems intensive egenskaber ikke kan ændres, uden at det sætter 
en dynamisk proces i gang, der forandrer systemets ekstensive egenskaber. Af 
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og til er forandringen så stor, at der sker et egentligt faseskrift og et resulterende 
symmetribrud i systemet. Isterningen i vandglasset er et sådant eksempel.

Det første vigtige punkt er derfor:

1) Ekstensive egenskaber kan deles eller adderes uden at de ændrer de 
intensive egenskaber, mens ændringer i de intensive egenskaber driver en 
proces.

Den ekstensive mængde giver adgang til mere stabile forhold ved en given 
størrelse, idet de mindre ændringer, der altid vil være til stede i en hvilken som 
helst proces, dermed fortrænges. Det er oplagt, at vandets volumen altid vil 
ændre sig, og at selv den fi neste måling ikke kan ændre ved det forhold. Omvendt 
kan man sige, at intensiverne resonerer med hinanden og en hvilket som helst 
bevægelse, der ændres, vil afstedkomme en ændring af alle andre bevægelser. 
Den ekstensive mængde er opdelelig, mens intensiverne er et kontinuum. Det er 
derfor, at intensiverne snarere må beskrives som vektorer end som punkter, da de 
står i forbindelse med hinanden. Deres serie er tæt, som man siger, i modsætning 
til ekstensivernes mængde, der består af indbyrdes adskilte punkter, der derfor 
danner en diskret mængde.17 Den ekstensive mængde er determineret af en 
ekstern dimension, mens intensiverne må forstås som immanente processer, der 
ikke kan determineres af en supplerende dimension. Et af de simpleste og mest 
fundamentale eksempler er forskellen mellem den lineære tid, der er betinget af et 
system af abstrakte enheder, og tiden som transformation. Einsteins relativitetsteori 
udskifter den klassiske rum-tids konstellation med feltet. Og selv om Newtons fysik 
stadig gælder for særlige ligevægtstilstande, kan den ikke beskrive de komplekse 
fænomener, der falder uden for.18 Det gælder langt de fl este naturfænomener, hvorfor 
det traditionelle videnskabelige eksperiment tilstræber at reducere påvirkningen fra 
de eksterne faktorer, der primært opfattes som støj. Det, der således reduceres til 
støj, er imidlertid de eksterne faktorer, der betinger det dynamiske systems udvikling 
for så vidt, at de ikke opfattes som et retningsløst kaos, men som et dynamisk felt af 
komplekse processer. Hvorvidt man afskærer eksperimentet fra det intensive miljø, 
er i høj grad et spørgsmål om et eksperimentalt håndelag. Den eksperimentelle 
metode er en kunst, hvor det drejer sig om at være opmærksom på hvilken måde 
spørgsmålet til naturen stilles. Og ændringen fra de eksperimenter, der medvirkede 
til skabelsen af Newtons fysik, til vore dages opmærksomhed over for komplekse 
naturfænomener, er et spørgsmål om at udvikle den eksperimentelle kunst.19 Et af 
problemerne med den ligning, som Semper opstiller over arkitekturens udvikling, er 
således, at den opererer med kvantitative parametre, hvor den konkrete proces altid 
vil være betinget af intensive kraftlinjer. 

U = C (a,b,c,d,e,f,g,h……)20

U = Stilen.
C = Det matematiske udtryk for relationen mellem variablerne.
a,b,c……. = Variabler.
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Semper opdeler variablerne i de indre og de ydre. Blandt de indre er den vigtigste 
formålet. Dernæst de tekniske, materielle og formelle variabler. De ydre variabler er 
klimatiske og kulturelle forhold, og mere alment historiske forhold. Blandt de ydre 
er ganske bemærkelsesværdigt også kunstnerens personlige stil og præferencer. 
Studiet af historien, og derigennem af de funktionelle relationer i arkitekturværkerne, 
antages således at være en adgang til at bestemme den matematiske relation 
mellem variablerne, C, hvorefter man ikke blot er i stand til at forstå en given stil 
bedre, men ligefrem at programmere nye hen over ovenstående ligning. 

Inden vi går videre, er det vigtigt at pointere en forskel mellem intensiv og kvalitet, 
som den beskrives af de Landa, der peger videre i denne sammenhæng, idet den 
anfægter sammenhængen mellem kvalitet og oplevelse, der ofte ligger implicit i 
begrebet kvalitet. Det er typisk forbundet med forestillingen om et subjekt, der oplever 
kvaliteten. En farve ændrer sig med hensyn til den måde. hvorpå den opleves, idet 
den opdeles i større eller mindre felter eller bringes i en forandret relation til andre 
valører i omgivelserne. Der er stor forskel på den måde, hvorpå man opfatter en 
lille plet og en stor fl ade, lige så vel som kombinationen af forskellige farver ændrer 
perceptionen af dem på en ofte dramatisk måde. De fremstår med andre ord med 
forskellige kvaliteter. Det er imidlertid ikke kvaliteter, men objektive intensiver, der er 
målet for de Landas beskrivelse. De objektive intensiver virker immanent i stoffets 
differentiering, uanset hvem der måtte kigge. Det gælder derfor om at skelne mellem 
oplevede forskelle og objektive intensiver. De objektive intensiver er ikke betinget af 
oplevelsen. Farven er derfor et farligt eksempel, der fl ytter fokus bort fra den objektive 
intensiv mod fænomenologien. Begrebet intensiv tjener i denne sammenhæng til at 
fl ytte fokus bort fra udøveren til det materiale, der bearbejdes. Men i modsætning til 
den indvending, der vil anføre, at man dermed instrumentaliserer processen, og at 
betydningen af udøveren nivelleres, kunne man lige så vel hævde det modsatte. Ved 
at fl ytte fokus mod materialets bearbejdning undlader man at udtale sig om, hvordan 
den gode ide opstår, og interesserer sig i stedet for at kultivere en berøringsfl ade 
med materialet. Det er derfor tanken, at bruge begrebet intensiv til at fl ytte 
opmærksomheden mod ydre forhold og ikke mod evnerne. Det følger, at begrebet 
intensiv må præciseres, idet det forlader et naturvidenskabeligt regi og anvendes i en 
arkitektonisk sammenhæng. For så vidt at begrebet kvalitet alligevel anvendes i de 
kommende kapitler, er det i betydningen intensiv.

Det er forskelle i intensitet der driver processerne; ikke ekstensive forskelle. Man må 
derfor skelne nøje mellem intensitetsforskel og ekstensitetsforskel. De ekstensive 
forskelle er ikke det, de Landa ser som forskel, eller differens som han benævner det. 
Det er snarere variation, mangfoldighed.21 Det svarer til det forhold, at der aldrig er 
to sten på stranden, der er ens. Denne formmæssige variation er imidlertid ikke det 
samme som de intensive forskelle, der har produceret stenenes ekstensive forskelle 
gennem sedimentationernes og udvaskningernes forskelle i tryk, friktion m.m. Det 
er altid ændringen i den intensive egenskab, der er den produktive forskel. Det er 
ubalancen i den kemiske koncentration i ægget under celledelingen, der igangsætter 
cellernes migration, og temperaturforskellen mellem de to sammenblandede væsker 
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der igangsætter den simple proces, hvorved vandet skifter temperatur mod en 
middelværdi.22 De intensive processer, der driver udfældningen af en given ekstensiv 
form, antager ikke form i sig selv. Ligesom man ikke ser den langsommelige 
proces, hvormed stenene på stranden er produceret, men i stedet betragter 
mangfoldighederne i deres materielle beskaffenhed. Intensiver producerer form, og 
kan kun identifi ceres indirekte gennem formen. 

Det andet vigtige punkt er derfor: 

2) Intensiverne dækkes af ekstensiverne. 

Netop fordi de forhold, der driver en given proces, ikke selv antager form, er det let at 
projicere den udfældede form bagud som en abstrakt matrice, der på den ene eller 
anden måde antages at rumme den ekstensive form, som en endnu ikke udfoldet 
skabelon. Det er nærliggende at antage, at arkitekturens typologier konstrueres på 
denne måde. Det er i øvrigt en beskrivelse, der ikke ville være fremmed for Semper, 
der tog afstand fra enhver forestilling om en grundlæggende type og i stedet mistede 
overblikket i de omfattende genealogier, der fylder Der Stil. Frem for at ende med 
en taksonomi over arkitekturens typer bliver Der Stil snarere til en omfattende 
beskrivelse af metamorfoser; en umådelig remse, der vedblivende gentager sine 
motiver hver gang lidt anderledes. Arkitekturens forskellige begyndelser for eksempel; 
som knude, som fl etværk, som syning. En mulighed ville være at ordne de forskellige 
metamorfoser i forhold til deres måder at transformere et arkitektonisk materiale 
i stedet for at søge at konstruere et system, der har til formål at programmere 
den samme variationsmængde som virkelighedens formdiversitet. Sempers 
Gestaltungsmomente er et skridt i denne retning, om end de har det problem, at de 
er styret af formålet. En given proces realiserer ikke et formål, men producerer det 
der kan præsentere sig som en løsning som Philippe Boudon siger.23 En metode må 
i dette perspektiv have til formål, om man så må sige, at passere gennem det givne i 
retning af de intensive niveauer, der betinger den konkrete proces. 24

 
Opsummerende kunne man sige, at intensiver er produktive forskelle. Den ydre 
mangfoldighed, ekstensiverne, er sekundær i betydningen afl edt! 

Morfogenesen 25

Det næste spørgsmål må være, på hvilken måde forholdet mellem intensiver 
og ekstensiver indvirker på beskrivelse af en proces, der udfoldes som et mere 
komplekst forløb end det simple skifte mellem vandets forskellige tilstandsformer. 
Der er fl ere niveauer, der bør behandles i den sammenhæng, hvoraf en fortsat 
udvidelse af begrebet intensiv, til at inkludere en given størrelses evne til at påvirke 
og blive påvirket af andre entiteter, er vigtig.26 Det drejer sig om, hvorledes man skal 
opfatte montagen af forskellige entiteter til mere komplekse systemer. Her skal vi i 
første omgang koncentrere os om knudens stilling. Spørgsmålet er, om der kunne 
være en anden måde at skabe kompleksitet end gennem udfoldelsen af kimens 
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kode. Beskrivelsen af intensiverne, og den måde, hvorpå de driver en proces, der 
udmunder i ekstensivernes udfældning, ændrer i første instans den måde, hvorpå 
man opfatter processens retning. Hvor den teleologiske procesopfattelse bedømmer 
processen i forhold til målet, og derfor ser kimen som en kode, der indeholder 
den færdige organisme i en endnu ikke udfældet form, er de intensive processer 
omvendt karakteriseret ved at være uden mål. Deres succes i forhold til at danne 
mere komplekse systemer, skyldes deres evne til at danne montager med andre, og 
bevægelsen opstår nedefra i resonanserne mellem de enkelte punkter. 

Lad os begynder med endnu en metafor, der anvendes på en måde, der er 
beslægtet med den topologiske geometri. I 1890´erne demonstrerede Driesch, 
hvorledes et indgreb i den tidlige celledelingsproces i udviklingen af et søpindsvin 
ikke ændrede udviklingen af organismen.27 Selvom man fjernede den ene celle, 
der blev produceret af den første celledeling, sådan at der kun var én og ikke 
to celler tilbage, fi k man ikke af den grund et halvt søpindsvin som resultat. Der 
måtte med andre ord være noget andet på færde end koden alene, der regulerede 
udviklingen, og som muliggjorde, at en afbrydelse i kodens udfoldelse ikke 
nødvendigvis resulterede i at processen af den grund stoppede. At der er andre 
måder at regulere en embryogenese på, end gennem kernens kode alene, falder 
ind under den brede betegnelse selvorganiserende processer. Hvor man tidligere 
så blommen udelukkende som en energikilde, der muliggjorde kodens udfoldelse, 
har man i dag en anden forståelse af den rolle, den spiller i de tidlige faser af 
fosterets udvikling. Den tidlige fase kan således ses som en selvorganiserende 
proces, der påvirkes af makromolekyler i æggets blomme, og som ikke er indlejret 
i kernens kode. DNA er således ikke at betragte som en komplet grundplan af 
en organisme, der efterfølgende udfoldes. Eftersom DNA er stort set identisk i 
den menneskelige organismes forskellige celler, hvad ville da betinge cellernes 
forskelle?28 Og på hvilken måde ville de kunne udvikles til de forskellige organer? 
Det er netop topologiske bestemmelser, der medvirker til differentieringen af 
identiske celler. Embryogenesen drives af forskelle i kemisk koncentration, tæthed og 
overfl adespænding, og koden er snarere en måde at igangsætte og styre processer, 
der bedre kan indkredses af en topologisk beskrivelse end med en teleologisk. 
Denne vekslen mellem kode og selvorganiserende processer, der ikke er beskrevet 
af koden, betegnes af de Landa som fylogenese modsat den kodedominerede 
ontogenese. 

En organisme i udvikling er mere adaptiv i og med den primært er topologisk 
bestemt.29 Efterhånden som den færdigudvikles bliver den mere stabil og dermed 
metrisk bestemt for atter at anvende metaforen om geometriernes fordeling fra 
tidligere. Selvom den aldrig fastlåses fuldstændigt, er den således mere labil og åben 
for mutationer i den topologiske fase. Det er derfor dens topologiske bestemmelser, 
og ikke dens koder, der åbner den for mutationer. Udviklingen af livsformerne er 
betinget af de selvorganiserende processer, eller det som de Landa kalder det 
uorganiske liv. Hvis organismernes individuationsproces ikke i vid udstrækning 
fandt sted i den første topologiske fase af deres udvikling, ville deres evne til at 
mutere, og dermed udvikles, sænkes kraftigt. Et befrugtet æg svarer til et topologisk 
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rum, der undergår en omfattende differentiering, der producerer en organisme i 
et metrisk rum.30 I de Landas beskrivelse, der hviler på den omfattende forskning 
i selvorganiserende processer, der har fundet sted inden for naturvidenskaben 
i de sidste årtier, gennemstrømmes vi på alle niveauer af et uorganisk liv. Det 
specielle fænomen solitonen, den ensomme bølge, markerer et yderpunkt for denne 
sammenvævning, idet den måde hvorpå den virker, kan fi ndes i så omfattende 
fænomener som tsunamier, men også har været nævnt som en mulig forklaring på 
nerveimpulsen, tankens mindste operation. Jeg tænker, altså er jeg uorganisk?31

Komplekse systemer opstår nedefra gennem mange mindre begivenheder, der 
tilsammen danner en struktur, der ikke kan reduceres til summen af delene. Det 
komplekse system består af mange delsystemer. Underinddelingen af delsystemer 
kan principielt fortsætte, indtil man støder på en eller anden form for mindste enhed. 
Delsystemerne er ikke nødvendigvis underordnet de øvrige organisationslag i 
systemet, som i den normale betydning af ordet hierarki, men kan udmærket have en 
høj grad af autonomi. Det vil med andre ord sige, at det enkelte delsystems interne 
orden fungerer uafhængigt af de andre delsystemers interne ordener. Det, der holder 
det komplekse system sammen, er selvorganiserende processer. Det komplekse 
systems konsistens er det uorganiske liv. Sammenhængskraften er relationelt 
betinget; ikke hierarkisk bestemt, oppefra og nedefter. Et komplekst system er 
således kendetegnet ved dets evne til at holde heterogene dele sammen uden at de 
homogeniseres. Set gennem bifurkationens optik er skabelse lig omformning.32 Den 
mest kreative zone befi nder sig i en position mellem de forskellige attraktorer, hvor en 
dynamisk ligevægt afl øser en anden; på randen af kaos. 

Idet arkitekturen beskrives som et komplekst system ændres den teleologiske 
beskrivelse af arkitekturens udvikling til en topologisk. Analogien mellem 
morfogenesen og arkitekturen kan blandt andet trækkes i forholdet mellem de 
arkitektoniske medier og byggeprocessen, som den beskrives af Moussai og 
Zaera-Polo i The Yokohama Project. Deres tilgang til processen er pragmatisk i den 
forstand, at det drejer sig om at udvikle projektet gennem de forskellige konkrete 
programmatiske og konstruktive modstande, som situationen sætter. Men det er 
en eksperimentel pragmatik, der søger at undslippe den professionalisme, der i 
deres perspektiv er synonymt med repetitionen af allerede eksisterende løsninger.33 
Som gennemgangen af morfogenesen demonstrerer, er koden ikke er et blueprint 
over resultatet. Den er snarere en katalysator for selvorganiserende processer. Det 
er i denne sammenhæng et særligt blik på de arkitektoniske medier, tegnings og 
modelformer, hvor de henvender sig til produktive relationer i et givent miljø. De taler 
således om et diagram i en dobbelt betydning af ordet, hvor det både betegner en 
bestemt tegningsform og en logistisk overvejelse, som det er en måde at bringe de 
forskellige niveauer i projektet i et gensidigt produktivt forhold, der løbende udvikler 
projektet. Man kunne henvise til den distinktion Lyotard anfører i Transformatorerne, 
hvor han skelner mellem performer og transformer i forbindelse med den hybrid 
mellem model og tegning som Det Store Glas udgør. Transformeren er bestemt 
ved det forhold, at den igangsætter noget, den ikke bærer på fra begyndelsen. 
Denne måde at se tegningen/modellen på, rækker ud over den kreative proces i 
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snæver forstand og spørger til hvorledes relationen mellem bygningen og livsformen 
udfoldes. Arkitekten griber ind i morfogenesen ved at skabe transformatorer.

Montager 

Sanford Kwinter: “From the moment a system is understood as evolving over time, 
what becomes important are the transformations it undergoes, and all transformation 
is a result of energy – or information – moving through it.” 34

“If time is real, then the world itself represents a complex, infi nitely entailed, 
dynamical system or fl uid manifold. As a manifold or fl ow phenomenon the world 
comprises not pregiven, ideal Forms but metastable shapes fl oating in a river of ever-
generating differences. But there are differences of two kinds: There are random, 
or uncombined (incoherent) differences, which emerge and pass without leaving 
a trace; and there are those that are “singular” and give rise to potential or real 
morphogeneses whitin and across a system.”35

I tilgift til de intensive og ekstensive egenskaber kan en hvilken som helst størrelse 
påvirke og blive påvirket af andre.36 Ethvert molekyle, ligesom enhver organisme, 
har bestemte måder at agere i forhold til en omverden og forskellige måder at blive 
påvirket. De forskellige grader af interaktion med andre størrelser i det givne miljø er 
naturligvis forskellige, alt efter hvad der er tale om. I den ene ende af skalaen fi nder 
vi for eksempel enzymer og katalysatorer, mens inerte gasser indtager den anden 
ende. Beskrivelsen af den intensive proces må inkludere dette affektive niveau, da 
ingen af de intensive processer, der blev beskrevet i det ovenstående, kan tænkes 
friholdt af et miljø. Begrebet intensiv udvides således til at inkludere kapaciteten til 
at indgå i montager. 37 Det er endvidere vigtigt i forhold til det overordnede forsøg 
på at udskifte teleologien med en procesbeskrivelse, der på en mere radikal måde 
medtænker miljøet i hvilket processen udfoldes, at affekter kun aktiveres for så 
vidt, at den pågældende relation indtræffer. Det er kun, når et dyr af en passende 
størrelse, lander på søens fl ade, at overfl adens kapacitet til at bære udfoldes, lige så 
vel som insektets kapacitet til at skøjte hen over vandfl aden kun udfoldes netop der. 
Deres affektive kapaciteter kan kun konstateres gennem en konkret performans. Det 
indebærer, at en hvilken som helst montage ikke realiserer en bestemt egenskab, der 
så at sige ventede på at blive udfoldet gennem mødet. Affekten eksisterer ikke uden 
for mødet. Det er ikke menneskehånden, der realiserer menneskets evne til at bruge 
redskaber, men abehåndens potentialitet der skaber mennesket, i det den griber om 
de fritliggende grene. Redskabet kommer før mennesket. Det er vigtigt i forhold til en 
intensiv beskrivelse af en proces, der stiger i kompleksitet, at slutresultatet ikke var 
givet på forhånd men fi nder sted som en konkret montage. Processen afprøver, i sin 
mest grundlæggende og simple beskrivelse, sammenpasninger mellem heterogene 
komponenter, der ikke på forhånd er bestemt til at passe sammen. Hvis to 
komponenter kan samles, er det ikke fordi de går op i den samme identitet, men fordi 
de kan bringes til at virke sammen. Forbindelsen er performativ. Det følger ligeledes, 
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at hver komponent indeholder et overskud af sammenpasningspotentiale, hvoraf det 
kun er en lille del, der udfoldes i den givne montage. Det garanterer at processen kan 
fortsættes eller genoptages på et senere tidspunkt.

Et andet afgørende kriterium for en intensiv proces er, at den samler heterogene 
elementer uden at de homogeniseres.38 Det gående menneske, jorden og 
tyngdekraften danner en montage, der er med at til at betinge organismens 
morfologi, men de tre komponenter homogeniseres ikke. En tredje springer af 
mødet mellem hånden og grenen; redskabet. Men redskabet sletter ikke håndens 
og grenens selvstændige karakter og deres kapacitet til at indgå i andre montager. 
Det traditionelle håndværk vinder netop sin styrke ved at undersøge og udvikle 
forbindelserne mellem de forskellige heterogene komponenter (hånd, redskab og 
materiale), uden at deres respektive singulariteter slettes. Det traditionelle håndværk 
er derfor en afsøgning af materialernes intensive processer og grundlæggende 
en læreproces.39 Det er netop ikke det rene metal men styrken i dets foldninger 
som smeden undersøger, 40 og når det japanske håndværk fremhæves for dets 
samlinger, som det ofte sker, er det vigtigt at huske, at der ikke er tale om en 
redskabsmæssig kontrol over et uregerligt materiale, så meget som en praksis, der 
er udviklet gennem en omhyggelig undersøgelse af træets singulariteter. Konsistens 
skal forstås som en forbindelse mellem heterogene dele, der ikke homogeniserer 
dem i et system, der kan beskrives, styres og fastlægges uden for selve processen, 
og står derfor i grundlæggende modsætning til enhver form for instrumentalisering. 
Netop fordi sammenpasningen undgår en homogenisering, peger den forsat på 
et virtuelt rum af sammenpasninger. Den konkrete sammenpasning er kun én 
aktualisering. Heterogeniteten, der ikke slettes, forbinder den konkret aktualiserede 
sammenpasning med det virtuelle. Det er den åbning, hvorigennem montagerne kan 
fortsættes.

Det eksemplifi cerer den afgørende forskel mellem teknologi og teknik, som 
begreberne anvendes her, hvor den første tenderer mod at samle teknikkerne i 
sammenhængende systemer, der fungerer bedst uden stoffets uforudsigeligheder, 
hvorfor den typisk betjener sig af homogene materialer, det rene homogene jern 
for at nævne et oplagt eksempel, mens teknikken i højere grad må forstås i forhold 
til en praksis, der udvikles i relation til en kompleksitet, der er ekstern i forhold til 
selve teknikken; en kompleksitet som skal fi ndes i det stof, eller bredere det miljø, 
hvori teknikken virker. Teknologien organiserer teknikkerne på en sådan måde, at 
dens system kan gentages på tværs af de konkrete situationer. Fleksibiliteten er det 
blændværk, hvormed teknologien søger at simulere en mangfoldighed, hvor det i 
realiteten drejer sig om at reducere miljøet til ekstensive parametre. Intensivernes 
forskelsproduktion indebærer, at systemet løbende ændres. 

Kwinter beskriver industrialiseringens udvikling i Architectures of Time.41 Det 
mest simple niveau begynder, idet vandets molekylære tilstandsskift fra fl ydende 
form til gas, kombineres med en beholder og en mekanik, og derved danner en 
dampmaskine. Dampmaskinerne kombineres på næste trin af udviklingen med 
en økonomisk strøm i fabrikken. Udviklingen når et kritisk punkt, idet stadig fl ere 
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maskiner knyttes sammen, og økonomien vokser, indtil systemet undergår et 
tilstandsskift, og den industrielle kapitalisme begynder. Flere systemer af denne 
karakter kombineres med det 19 årh.´s engelske bysamfund, og begyndelsen på 
de første industrielle centre starter. De industrielle centre begynder en udvikling, 
hvor strømme af arbejdskraft forlader landet og trækker ind mod byen sammen med 
strømme af kapital og materialer fra fjerne investorer og steder. Der er en række 
steder i udviklingen, hvor der er en midlertidig ligevægt, som på grund af en ny 
tilførsel af energi skifter karakter og danner et mere komplekst niveau i næste trin af 
udviklingen. Det er samtidigt karakteristisk at udviklingen ikke er lineær eller følger en 
klar logik. Der er snarere tale om en serie af montager, hvor forskellige subsystemer 
slutter sig sammen og danner større og mere komplekse systemer. Hver gang en 
sådan proces når en vis kritisk mængde, fører et tilstandsskift systemet gennem en 
kaotisk overgang og fi nder en ny ligevægt i et mere komplekst system. 

Kwinter beskriver andetsteds i samme bog moderniteten som en modstrøm, der 
er til stede virtuelt i alle epoker.42 Den er i hans udlægning en anti-metafysisk 
tradition, der kendetegnes ved, at tiden betragtes som virkelig. Den virkelige tid er 
de dynamiske processer, der viser sig som en transformation af det givne. I denne 
udgave overskrider moderniteten den normale epokale placering og kan identifi ceres 
mange steder i tidligere epoker; i særlig grad hvor man måtte eksperimentere med 
rammerne for en samtidig model. Den bryder frem når Guarinis lille kapel SS Sindone 
udfordrer den ceremonielle barok med sin hybride komposition, der formår at holde 
komponenter fra den italienske barok, maurernes moskeer og det tyske ribbehvælv 
sammen. Munken og arkitekten Guarini skrev både en traktat om stereotomiens 
og projektionsgeometrienes indbyrdes forhold, som en teologisk traktat, hvor han 
diskuterede, hvorledes immaterielle legemer kunne bevæge sig i en materiel verden. 
Den forfi nede hybrid mellem kuppel og ribbeværk, der rejser sig over Jesu ligklæde 
i kapellets midte, er på sin vis en fortsættelse af refl eksionen over inkarnationens 
mysterium.43 Begrebet virkelig tid udelukker samtidig mange af modernismens 
projekter, idet de må betragtes som bundet af en ekstern ideologi og dermed søger 
at instrumentalisere udviklingen i en bestemt sags tjeneste. Hvis de alligevel virker, 
er det ofte fordi, de rummer andre niveauer, end det der blev beskrevet af det 
ideologiske programmatiske niveau. Manfredo Tafuri fremhæver i Progetto e Utopia, 
at Neue Frankfurt´s Siedlungen var anti-urbane, selvom de forudsatte en moderne 
homogen bybefolkning.44 Ambitionen var at skabe et eksemplarisk og socialistisk 
mønstersamfund. Man formåede imidlertid ikke at få den revolutionære forventning 
af et folk, fremtidens homogene bybefolkning, og parolerne om foranderlighed og 
mobilitet til at forenes. Metropolen var ganske vist foranderlig, men den var også 
kapitalistisk. Bosættelserne vendte derfor ryggen til metropolen. Den kapitalistiske 
samfundsramme, inden for hvilken bosættelserne blev realiseret, umuliggjorde den 
ophævelse af ejendomsretten, der var et nødvendigt led i kollektiviseringen, og det, 
der ideologisk set burde have været en langsigtet strategi til proletariseringen af 
samfundet, skabte derfor små socialdemokratiske samfund. I stedet for at realisere 
det klasseløse samfund slusede man en lavere klasse ind i middelstanden. Som 
Hilde Heynen påpeger i Architecture and Modernity, bedømmer Manfredo Tafuri 
Neue Frankfurt´s Siedlungen udfra deres manglende realisering af det utopiske 
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samfund, i stedet for at se på den måde, hvorpå den konkrete kontekst udvikler 
projektet videre end den ideologiske model.45 Deres styrke ligger, ifølge Heynen, 
i at de besidder et produktivt forhold mellem det reelle rum og det utopiske. Den 
enkelte Siedlung opretter et rigere forhold imellem sit revolutionære program, sin 
produktionsform, sin kulturelle kontekst og sine historiske forlæg, end hvis den havde 
haft held til at virke mere uantastet. Det er kendetegnende, at selvom de deler det 
utopiske program, er de alle forskellige. De opretter et mangetydigt forhold til byen, 
på en gang moderniserende og anti-urbane, på en gang resultatet af moderne 
produktionsformer og alligevel inkorporerende historiske referencer. De er på 
samme tid selvstændige legemer, Trabanten, som faktisk til stede i byens periferi. De 
modsvarer Foucaults beskrivelse af heterotopien som en konkret realiseret model, 
der står i et transformerende og brydningsfuldt forhold til konteksten i modsætning til 
utopiens gnidningsløse distribution. En konkret realiseret model; miniatureby.46  

Når tiden knyttes til hastigheden og dermed til fremskridtet bindes den til 
nyhedsbegrebet, der var så centralt for modernismen. Det nye er for Kwinter en 
begivenhed, der ikke er knyttet til en bestemt epoke (moderniteten), men til en 
fi redimensionalitet. Det løsner i et videre perspektiv det nye fra innovationen, der 
på mange måder er en udvandet udgave af modernitetens nyhedsbegreb, og som 
holder skabelsen fast i en reproduktion af det allerede kendte. Tiden manifesterer 
sig tværtimod ved at trække stoffet ind i en fortløbende produktion af forskelle. 
Avantgardens særkende i dens mest ideologiske form er, at den først konstruerer 
en fremtid, som den derefter søger at påtvinge nutiden under det påskud, at den 
konstruerede fremtid er den essens, der i virkeligheden kendetegner nutiden, som 
kun avantgarden er i stand til at se med dens profetiske evner, og som nutiden 
følgelig må indfri ved at følge dens kald. Det er på mange måder lettere at få øje på 
retrogardens billedproduktion, der så direkte betjener sig af eksisterende forlæg. 
Blot virker den så meget stærkere med sit sentimentale kald. Hvor avantgarden 
forgriber sig på det givne ved hjælp af en opfunden fremtid, forgriber retrogarden 
sig på det givne ved at afskære den fra fortiden som en formbar størrelse, der 
kun eksisterer konkret for så vidt, at den aktualiseres, eller huskes om man vil, på 
en bestemt måde i en bestemt nutidig situation. Det jødiske påbud om at studere 
fremtiden kan ses i det lys. Ikke som en reaktionær indstilling, men som et forsøg på 
at fastholde fremtiden som en åbning igennem hvilken Messias kan komme.47 Både 
forsøget på at forøge hastigheden som forsøget på at bremse udviklingen fl ytter 
tidsbegrebet væk fra at betegne den naturlige produktion af forskelle, der forløber 
uden et veldefi neret mål; som fortløbende sammenpasninger, der i langt de fl este 
tilfælde dør bort og bliver til ingenting, men som i visse privilegerede tilfælde formår 
at skabe en ny sammenpasning, der virker i forhold til et givent miljø eller kontekst. 
Det nye i morfogenesens procesbeskrivelse må tilskrives stoffets indbyggede 
vildskab, og det skiller dermed det nye fra ethvert formål som en første årsag. Livet er 
forskelsskabelse. Målene kommer bagefter.
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En første omarbejdning af Sempers begreber

1. Den simple operation i stedet for kimen.

Som Herbert A. Simon påpeger i The Sciences of the Artifi cial er kompleksitet et 
resultat af en simpel operation, der opererer i forhold til et ydre og mere komplekst 
miljø.48 Kompleksiteten er ikke indfældet i kimens kode, men kommer fra kodens 
interaktion med miljøet, som det blev beskrevet i forbindelse med fylogenesen.  
Komplekse systemer opstår nedefra gennem mange mindre begivenheder, der 
tilsammen danner en struktur, der ikke kan reduceres til summen af delene. 

Den lokale operation er simpel. Kompleksiteten kommer fra interaktionen med et 
komplekst miljø! 

I transformationen af Sempers begreber skal knuden derfor redefi neres som en 
lokal og simpel operation, og konteksten må ses som intensive påvirkninger. Det 
er tanken, at Semper, med sin formulering af knuden som den grundlæggende 
arkitektoniske størrelse, rammer et fundamentalt træk ved arkitekturens skabelse, der 
forbinder handlingen og formen. Denne dobbelthed, der forbinder en performativ og 
en genstandsmæssig side, udfoldes senere i relation til en intuitiv metode og i forhold 
til teknikken. Det er tanken, at den simple operation, som metoden vender sig imod, 
er intuitionen, mens den teknik, der arbejder i forhold til intuitionen, men altid i et 
konkret materiale, er en automatik. Den simple operation står i et særligt (og kritisk) 
forhold til koblingen mellem spontanitet og inderlighed, der søges belyst gennem en 
øvelse, der udføres på baggrund af surrealismens automatskrift.

2. Montagen i stedet for metamorfosen.

Den ovenstående beskrivelse af det komplekse systems udvikling har et særligt 
fokus på teknikkerne. Dermed anfægtes den direkte oversættelse af naturens 
selvorganiserende processer til arkitekturens felt, som man af og til møder. Målet 
er ikke at fi nde transformationsregler i den naturvidenskabelige model, som man 
kan anvende direkte i den arkitektoniske proces. Det drejer sig i stedet om at 
spørge til hvilke teknikker, der står i forhold til hvilke montager. Fylogenesen er 
i den sammenhæng kun en metafor lige så vel som den topologiske geometri. 
Det, der er interessant, er den måde, hvorpå konkrete teknikker står i forhold til 
bestemte metamorfoser for et øjeblik at blive i Sempers ordvalg. Men dermed må 
metamorfoserne omformuleres og i stedet beskrives som montager. Teknikkerne er i 
den sammenhæng transformatorer. De kobler sig på intensive processer i det givne 
og fremkalder ændringer.

I modsætning til metamorfosen refererer montagen ikke tilbage til en begyndelse, 
hvor den stigende kompleksitet næsten kan ses som en art støj, der skygger for det 
funktionelle hierarki, der antages at være mellem delene. Forløbet er ikke lineært. 
De koblede komponenter indeholder tværtimod et reservoir af koblingspotentiale, der 
ikke er aktualiseret i den enkelte kobling. 
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Et komplekst system er kendetegnet ved dets kapacitet til at holde heterogene dele 
sammen, uden at de homogeniseres! 49

De to første begreber på listen, knuden og metamorfosen, er, i forlængelse 
af den morfogenetiske procesbeskrivelse, ændret med udgangspunkt i en 
naturvidenskabelig reference. Dermed er de ikke overført til det arkitektoniske 
domæne. De er blot ændret på en sådan måde, at de kan skærpe en 
opmærksomhed på processen som forskelsproduktion. I den simple operations 
tilfælde kræver det en nærmere defi nition af hvilken simpel operation, der i så fald er 
tale om. I montagens tilfælde er introduktionen af teknikkernes betydning et vigtigt 
skridt i den rigtige retning, som skal udvikles nærmere hen af vejen. På hver deres 
måde anfægter den simple operation og montagen symmetrien mellem begyndelse 
og slutning. Gennem kimen, der mister kodens kompleksitet og i stedet bliver til en 
simpel operation, der afsøger en ydre kompleksitet. Dette tema søges videreudviklet 
i en metodisk sammenhæng i Den komplekse serie, idet den simple operation kobles 
til intuitionen og et automatisk træk i processen. Og gennem montagens evne til at 
holde heterogene komponenter sammen uden at de dermed homogeniseres, der 
anfægter den enkelte metamorfose som en genkomst af et oprindeligt skema. Dette 
spørgsmål vil vi vende tilbage til i forskellige sammenhænge for at diskutere det 
inden for en arkitektonisk sammenhæng, idet det er centralt for ideen om gentagelse 
som forandring. I afsnittet om den komplekse serie i Den intuitive metode og i Den 
komplekse serie vil dette forhold blive diskuteret, idet det forbindes til en særlig 
opfattelse af motivet.

Det tredje begreb på listen, de fi re elementer, vedrører diagrammets stilling. 
Det kunne udvikles videre af kapitlets naturvidenskabelige spor ved at diskutere 
den topologiske kropsplan, som den blandt andet beskrives af de Landa.50 Da 
diagrammet imidlertid indebærer en mulighed for at manipulere et givent materiale, 
vil vi forlade referencen til naturvidenskaben og i stedet søge at udvikle de fi re 
elementer gennem undersøgelsen af et arkitektonisk eksempel og en konkret teknik, 
der omhandler oprettelsen og manipulationen af et diagram. Det betyder samtidigt 
at fokus fl yttes fra begreberne til teknikkerne. I næste del vil teknikbegrebet derfor 
diskuteres nærmere, idet diagrammet og montagerne bliver det primære fokuspunkt. 

Stratifi kationen

Manuel de Landa anvender i Nonorganic Life en tænkt planets udviklingshistorie som 
en måde at beskrive hvorledes det komplekse system udvikles. Hvor de intensive 
processer naturligvis spiller en afgørende rolle i den sammenhæng, er det imidlertid 
vigtigt, at det komplekse system ikke blot kan beskrives som en collage af tilstande.51 
Stratifi kationen er et vigtigt niveau i processen, uden hvilken de mere komplekse 
niveauer aldrig ville opstå. Systemet ville hele tiden begynde forfra, hvis ikke der blev 
oprettet mere stabile strukturer. Det er de dynamiske processer, der udfælder de 
stabile strukturer, og processerne fortsætter med at operere i forhold til disse strata. 
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Erfaringen fra beskrivelsen af det komplekse systems virkemåde er dels, at der ikke 
kan opstå en kompleksitet uden en stratifi kation, men også at enhver montage må 
operere i forhold til disse strata for så vidt, at den ikke vil indebære en forenkling. Den 
teknologiske avantgarde har ofte det problem, at den forsøger at begynde forfra, idet 
den eksisterende arkitektoniske stratifi kation anses som værende en hindring eller 
blot perifér, i forhold til dens egen systematik eller simulation. Strata i en arkitektonisk 
sammenhæng spænder over mange forskellige niveauer og inkluderer såvel den 
ovennævnte geologi som arkitekturhistorien. Teknikkerne bør vende sig mod de 
intensive niveauer, men gennem et arbejde med det givne; med strata. Det er ikke et 
spørgsmål om at oprette en teknologisk logik, der kan stå i forhold til stratifi kationen. 
Det ville indebære, at stratifi kationen reduceres til ekstensiver; til manipulerbare 
parametre. Teknikkerne skal i stedet undersøge de intensive niveauer i den givne 
stratifi kation. 

I forbindelse med arkitekturhistoriens spor betyder det, at de arkitekturhistoriske 
strata må anvendes på en anden måde end som et passivt materiale. Foucault 
skelner i Vidensarkæologien mellem dokumentet og monumentet, idet dokumentet 
knyttes til en traditionel historieopfattelse, der ser de historiske spor som det hvormed 
en fortid kan rekonstrueres. 52 I modsætning til dokumentet stiller han monumentet, 
der i stedet betragter sporene som noget, der har optaget fortiden i sig, som de 
intensive processer hvormed sporet er dannet og stadig kan aktualiseres. Det betyder 
samtidigt, at sporene omarbejdes i forhold til de sammenhænge, hvori arbejdet 
fi nder sted. Det indebærer netop ikke en instrumentalisering af historien, men 
snarere fortidens frembrud i nutiden som forskel. Idet skabelse er transformation, 
må den være en transformation af det givne. Der er med andre ord altid tale om 
en omarbejdning, om end omarbejdningen ændrer det bearbejdede på en sådan 
måde, at det ikke blot reproducerer en egenskab på en anden måde, men sætter 
en virkelig forskel. Som Foucault siger må man vende sig mod diskontinuiteternes 
regler og ikke kontinuiteten.53 Det rejser spørgsmålet om hukommelsens stilling i en 
metodisk sammenhæng og fører ikke, som man måske skulle tro, til en historicisme. 
Det leder i stedet til en mere pragmatisk og åben model i forbindelse med omgangen 
med det givne, end de to illusioner om genetableringen af en tidligere tilstand og 
avantgardens endnu ikke indtrufne fremtid medfører.

Når den næste del introducerer hukommelsesteateret, er det for at lægge afstand 
til anvendelsen af historien som et laboratorium, hvor man gennem dissektionen 
af eksemplarerne fi nder frem til deres funktionaliteter og derfor kan udtale sig 
fremadrettet om produktive regler for den arkitektoniske skabelsesproces. 
Hukommelsesteateret introducerer en skabende hukommelse, der aktualiserer 
fortiden på en bestemt måde. Snarere, end at se analysen af historien som 
udgangspunkt for en heuristisk metode, er teateret en måde at iscenesætte tanken.  
Hukommelsesteateret er ét svar blandt andre på denne problematik, der i høj grad 
er et resultat af en personlig præference. Det er ikke en ideosynkrasi, der trænger 
sig ind i afhandlingen uden at fi nde anden berettigelse, end at jeg af den ene eller 
anden årsag måtte have denne præference. Hukommelsesteateret svarer på fl ere 
af de ovennævnte problematikker. Men det er en radikalisering af det synspunkt, at 
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den sammenhæng, der bygges op i det sproglige, må udfordres af et arbejde med 
stoffet, der ikke fi nder sit udspring i den sproglige formulering. Målet for om det er 
interessant, er ikke om det allerede er indeholdt i den sproglige beskrivelse, men om 
den kan brydes med den på en produktiv måde. Denne måde at opstille en sprogligt 
orienteret første del, der fi nder sin styrke i en diskussion af Sempers begreber, over 
for en anden del, der fi nder sit udspring i min egen produktion, er en bevidst strategi, 
hvormed jeg søger at praktisere den brydning mellem det sproglige og det metodiske 
på den ene side og materialet på den anden, som blev beskrevet i metodekapitlet.   

Det er endvidere en måde at tage stilling til det forhold, at man ikke begynder et 
givent projekt med en analyse af historien, men med et arrangement af et givent 
materiale. En eksperimentel praksis må derfor tage stilling til arrangementets rolle. 
Hukommelsesteateret er samtidigt et skridt bort fra universalmetoden i retning af 
netop én metode, der henvender sig til mere generelle intensive niveauer i den 
arkitektoniske skabelsesproces.

Gilles Deleuze: “ To think means to be embedded in a present time-stratum that 
serves as a limit: what can I see and what can I say today? But this involves thinking 
of the past as it is condensed in the inside, in the relation to oneself (there is a Greek 
in me, or a Christian, and so on). We will them think the past against the present and 
resist the latter, not in favour of a return but “ in favour, I hope, of a time to come” 
(Nietzsche), that is, by making the past active and present to the outside so that 
something new will fi nally come about, so that thinking, always, may reach tought. 
Thought thinks its own history (the past), but in order to free itself from what it thinks 
(the present) and be able fi nally to “think otherwise” (the future).” 54
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Noter

1  Raderingen stammer fra 1988, hvor jeg i en periode hjalp min far Helge Bertram, mens 
han udførte en serie raderinger kaldet klangfi gurer. Jeg lavede selv et par stykker. Dette er en af dem. 
Teknikken som min far opfandt med inspiration i H.C. Ørsteds forsøg går ud på, at man stryger på en 
fastspændt kobberplade med en violinbue. Svingningerne fordeler det fi ne sand, der på forhånd er 
fordelt på pladen i et tyndt lag på en sådan måde, at det lægger sig alle de steder, der ikke vibrerer. 
Derefter drysses et tyndt lag harpiks ud over pladen, og den opvarmes. Harpiksen smelter, og pladen 
kan ætses. Sanford Kwinter nævner netop klangfi guren i  Architectures of Time, Toward a Theory of 
the Event in Modernist Culture, (MIT Press, 2001). Klangfi guren eksemplifi cerer forholdet mellem de 
formdannende kræfter og den producerede form. På den ene side er der ikke lighed mellem kræfterne 
og formerne, selvom formerne i dette tilfælde har en ydre lighed med bølger. Det er imidlertid kun en 
billedlg reference til de relationer, der faktisk producerer formen. På den anden side er den givne form 
blot ét muligt resultat af de dynamiske relationer i materialet og er bestemt af det præcise øjeblik, den 
tone og fordeling af sand m.m., hvor udfælningen har fundet sted.  
2 Henningsen, Niels, ”Indledning” fra Aristoteles, Poetikken, (DET lille FORLAG, 2004), s.16. 
Dansk oversættelse ved Henningsen, Niels af Aristoteles, Poetikken.
3  Ibid. ss.15-16. 

Intensiver og ekstensiver

4  Landa, de Manuel. ”Deleuze and the open ended becoming of the world.” Det er en 
forelæsning, der blev præsenteret ved Chaos/Control: Complexity Conference, University of Bielefeld, 
1998. 
5  En udmærket om end populær introduktion til kaos og kompleksitetsforskningen fi ndes i 
Gleick, James, Chaos ( Vintage 1998). Genoptryk af den oprindelige udgave fra 1988. For en nærmere 
introduktion til attraktorbegrebet se blandt andet kapitlet ”Strange Attractors”, ss.119-154. Attraktoren er 
en langtidstendens i et givent dynamisk system. Det er et singulært punkt, der aldrig indfries, forstået på 
den måde, at systemet står i et asymptotisk forhold til attraktoren. Det er de færreste systemer, der kun 
er defi neret af én attraktor. De fl este vil stå i forhold til fl ere. For så vidt, at et dynamisk system udsættes 
for en ydre påvirkning, en gennemstrømning af energi, kan det bringes ud af det attraktorbassin, hvori 
det befi nder sig og i kontakt med et andet. Det er disse zoner mellem to attraktorbassiner, der er de 
mest kreative, da det er der, hvor systemerne undergår symmetribrud, det vil sige under turbulente 
udsving skifter fra en dynamisk ligevægt til en anden.
6  For en introduktion til den topologiske geometri se for eksempel Pedersen, Stig Andur, 
”Topologi,” ss.1785-1792, fra antologien Tankens Magt, (Lindhardt og Ringhof, 2006). 
7  Et andet eksempel er forholdet mellem cylinderen og møbiusbåndet, der ikke er topologisk 
set ens. Det skyldes, at de ikke er ens med hensyn til orienterbarheden, en anden topologisk invarians. 
Hvis man går rundt på cylinderen kommer man tilbage på samme måde til det samme sted, mens man 
vendes om i møbiusbåndet.
8  Landa, Manuel de, Intensive Science and Virtual Philosophy, (Continuum, 2004), ss.26-27.
9  Ibid. s.56
10  Ibid. s.16
11  Se for eksempel gennemgangen af Robert Mays bifurkationsdiagram i Gleick, James, 
Chaos (Vintage 1998), ss. 69-80. Diagrammet viser hvorledes en population undergår en udvikling fra 
en indledende størrelse til den første bifurkation eller tilstandsskift opstår, og populationens størrelse 
veksler mellem to værdier på hinanden følgende år. Efterhånden som værdien for populationens 
frugtbarhed stiger, opstår der fl ere bifurkationer indtil populationens vekslen mellem forskellige størrelser 
accelererer til en kaskade af symmetribrud. Det er tilsyneladende et rent kaos, men hvis man zoomer 
tættere på, vil man se, at grafen er uendeligt dyb og mere simple og regelmæssige skift optræder lokalt.
12  Landa, Manuel de, Intensive Science and Virtual Philosophy, (Continuum, 2004), ss.24-25.
13  Ibid. s.66.
14  Ibid.s.74.
15  Ibid.s.69. De Landa  citerer følgende defi nition fra Wylen, Van, Thermodynamics, p. 16. 
”Thermodynamic properties can be divided into two different classes, namely intensive and extensive 
properties. If a quantity of matter in a given state is divided into two equal parts, each part will have the 
same value of intensive properties as the original, and half the value of extensive properties. Pressure, 

x´=rx(1-x). Grafen opstår, idet værdien 
x øges og hver ny værdi plottes ind i 
koordinatsystemet.
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temperature, and density are examples of intensive properties. Mass and total volume are examples of 
extensive properties.”
16  Prigogine, Ilya og Stengers, Isabel, Order Out of Chaos, (Bantam Books, 1988), ss.160-
167. Genoptryk af originaludgave 1984. Baseret på den franske udgave La nouvelle alliance. Hvis 
et system er tæt på sin ligevægt, er det ikke modtageligt for mindre ændringer i miljøet. Hvis man 
derimod bringer det ud af ligevægt, vil det reagere kraftigt på selv små udsving i energitilstrømningen. 
Dynamiske systemer er altid dissipative forstået på den måde, at de kræver, at der tilføres energi, for at 
de udviser deres dynamiske regelmæssige adfærd. Når man kommer tæt på det punkt, hvor systemet 
vil undergå et tilstandsskift eller symmetribrud med den videnskabs terminologi, vil systemet udvise 
en tilsyneladende kaotisk adfærd. Det vil undergå pludselige skift mellem forskellige værdier, såkaldte 
bifurkationer, der vil stige i omfang, indtil systemet skifter og fi nder en anden ligevægt, hvor det ikke 
længere er følsomt for de små ændringer i energitilførsel. Bifurkationskaskaderne kunne for eksempel 
være vandets turbulenser, idet det skifter fra vandig til gasform under opvarmning. 
17  Det er bevidst, at begrebet intensiv mængde ikke anvendes her, da det kunne misforstås 
som en oversættelse af intensiver til ekstensiver. Hvis man skulle foreslå et andet begreb, som kunne 
erstatte mængde, kunne det være manifolden eller multipliciteten, hvis vigtigste hovedtræk netop er en 
n-dimensionaliteten på den ene side og det forhold, at de ikke indfører en supplerende dimension, hvori 
de øvrige dimensioner udspilles på den anden. Multipliciteteten er altid immanent og indebærer ikke en 
kombination af den ene og de mange. Det er vigitigt, at understrege, at manifolden ikke er det samme 
som intensiverne, men snarere det faserum, hvori processerne udspilles. Landa, Manuel de, Intensive 
Science and Virtual Philosophy, (Continuum, 2004), s.12.
18  Kwinter, Sanford, Architectures of Time, Toward a Theory of the Event in Modernist Culture, 
(MIT Press, 2001), s. 67.
19  Prigogine, Ilya og Stengers, Isabel, Order Out of Chaos, (Bantam Books, 1988), ss.41-44. 
20  Ligningen er mere en vejledende opstilling fra Sempers side, end den skal tages for 
pålydende. Hvattum, Mari. Gottfried Semper and the Problem of Historicism, (Cambridge University 
Press, 2004), ss.108-110
21  Landa, Manuel de, Intensive Science and Virtual Philosophy,(Continuum, 2004), s.70.
22  Ibid. ss.63-64.
23  Boudon, Philppe, Conception,(Éditions de la Vilette, Paris, 2004), ss.64-65.
24  Deleuze´s fi losofi ske metode har derfor som et vigtigt punkt at overskride ekstensivernes 
illusion. Metoden udspringer af Bergsons skelnen mellem artsforskelle og gradsforskelle, der modsvarer 
intensiverne og ekstensiverne, og vil blive behandlet nærmere i forbindelse med kapitlet, Den intuitve 
metode. De Landa omtaler Deleuze´s metode på denne måde i Landa, Manuel de, Intensive Science 
and Virtual Philosophy, (Continuum, 2004), ss.68-69.

Morfogenesen

25  Morfogenese står i modsætning til morfoprojektion. I morfogenesen udfældes formen 
gennem intensive processer i stoffet. Stoffet anses som værende dynamisk. I morfoprojektionen tildeles 
stoffet en ydre form, der præges ind i stoffet, der antages at være ensartet. Manuel de Landa citerer 
Gilles Deleuze og Felix Guattari i ”Material Complexity” for følgende passage fra Tusind Plateauer. 
Den hylomorfe model… “assumes a fi xed form and a matter deemed homogenous. It is the idea of the 
law that assures the model´s coherence, since laws are what submits matter to this of that form, and 
conversely, realize in matter a given property deduced from that form…(But  the) hylomorphic model 
leaves many things, active and affective, by the wayside. On the one hand, to the formed or formable 
matter we must add an entire energetic materiality in movement, carrying singularities…that are 
already like implicit forms that are topological, rather than geometrical….” Landa, Manuel de, “Material 
complexity,” s.19, fra Digital Techtonics redigeret af Neil Leach, David Turnbull og Chris Williams. 
(ARTMEDIA PRESS 2004).
26  Landa, Manuel de, Intensive Science and Virtual Philosophy, (Continuum, 2004), s.73.
27  Ibid. s.146.
28  Landa, Manuel de, “Nonorganic Life,” s.147, fra antologien Incorporations (Zone,1992), 
29  Landa, Manuel de, Intensive Science and Virtual Philosophy, (Continuum, 2004), s.67.
30  Ibid. s.62.
31  Det er et af de mere kuriøse indslag i denne sammenhæng. McCarthy, John A., Remapping 
Reality, (Editions Rodopi B.V., Amsterdam – New York, 2006), ss.63-65.
32  Landa, Manuel de, “Nonorganic Life,” s.159, fra antologien Incorporations (Zone,1992), 
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33  The Yokohama Project (Actar, 2002). Redigeret af Ferré, Albert med tekster af Moussavi, 
Farshid og Zaera-Polo, Alejandro. Den eksperimentelle pragmatik gennemsyrer hele bogen, men kan 
for eksempel fi ndes i beskrivelse af konstruktionens udvikling, ss.81-99.

Montager

34  Kwinter, Sanford, Architectures of Time, Toward a Theory of the Event in Modernist Culture, 
(MIT Press, 2001), s. 23.
35  Ibid. ss. 24-25
36  Landa, Manuel de, Intensive Science and Virtual Philosophy, (Continuum, 2004), p.71.
37  Ibid. s.72.
38  Ibid. s.73.
39  Deleuze, Gilles, Proust og tegnene, (DET lille FORLAG, 2003), s.26. Dansk oversættelse 
ved Søren Frank af Proust et les signes, (Presses Universitaires de France, Paris 1964).
40  Landa, Manuel de. “Material complexity,” fra Digital Techtonics redigeret af Neil Leach, 
David Turnbull og Chris Williams. (ARTMEDIA PRESS 2004).
41  Kwinter, Sanford, Architectures of Time, Toward a Theory of the Event in Modernist Culture, 
(MIT Press, 2001), s.25.
42  Ibid. ss.35-36.
43  Debanné, Janine, “Surface and Appearance in Guarino Guarini´s SS. Sindone Chapel,” 
ss.45-77, fra Chora Three. Antologi redigeret af Pérez-Gómez, Alberto og Parcell, Stephen, (McGill-
Queen´s University Press 1999).
44  Tafuri, Manfredo, Architecture and Modernity, (MIT Press, 1996), ss. 114-116. Genoptryk af 
den oprindelige engelske udgave fra 1976. Engelsk oversættelse af Barbara Luigi La Penta af Progetto 
e Utopia, 1973.
45  Heynen, Hilde, Architecture and Modernity, (MIT Press, 1996), ss.43-71.
46  Foucault, Michel, Ordene og tingene, (Danmark, 1999), ss.26-27. Dansk oversættelse af 
Les mots et les choses, (Éditions Gallimard, 1966).
47  Benjamin, Walter, “Thesis on the Philosophy of History,” (Schocken Books, 1988). 
Genoptryk fra den oprindelige udgave 1968. Engelsk oversættelse af Über den Begriff der Geschichte 
fra 1940, første tryk i 1950 i Neue Rundschau. Referencen er taget med for at etablere en forbindelse 
til det følgende kapitel og hukommelsesteaterets relation til kabbala. Det er Walter Benjamins 
bekendte Gerschom Scholem, der er den primære reference til Kabbala. Tanken er at knytte an til 
immanensbegrebet, der har en særlig karakter i kabbala. 

En første omarbejdning af Sempers begreber

48  Simon, Herbert A., The Sciences of the Artifi cial, (MIT Press 1996), ss.51-52.
49  Ibid. ss.183-185. Herbert A. Simon beskriver det komplekse system som et system, 
hvor helheden er større end summen af systemets dele. Det komplekse system består af mange 
delsystemer. Underinddelingen af delsystemer kan principielt fortsætte, indtil man støder på en 
eller anden form for mindste enhed. Delsystemerne er ikke nødvendigvis underordnet de øvrige 
organisationslag i systemet, som i den normale betydning af ordet hierarki, men kan udmærket have 
en høj grad af autonomi. Det vil med andre ord sige, at det enkelte delsystems interne orden fungerer 
uafhængigt af de andre delsystemers interne ordener. Det, der holder det komplekse system sammen, 
er selvorganiserende processer. Det komplekse systems konsistens er det uorganiske liv, som det blev 
beskrevet tidligere i forbindelse med Manuel de Landa. Sammenhængskraften er relationelt betinget. 
50  Landa, Manuel de, “The Use of the Genetic algorithm in Architecture,” s.11, fra antologien 
Contemporary Techniques in Architecture,( Architectural Design Profi le vol.72, no1, Januar 2002).

Stratifi kationen 

51  Landa, Manuel de, “Nonorganic Life,” ss.142-143, fra antologien Incorporations, 
(Zone,1992).
52  Foucault, Michel, Vidensarkæologien, (Philosophia, 2005), ss. 47-48. 
53  Ibid. s. 46
54  Deleuze, Gilles, Foucault, (University of Minnesota Press, 2006), s.119. 
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Le fl euve épinglé sur la ville
T´y fi xe comme un vêtement
Partant à l ´amphion docile
Tu subis tous les tons charmants
Qui rendent les pierres agiles1

Kapitel 3

Hukommelsesteateret
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Den virkelige tid 

Ronald Bogue: ”We tend to think of time as an abstract homogeneous element, 
which we measure by the ticks of the clock. But the sixty marks on the clockface are 
merely interchangeable, static points, and the passage of time is more than a mere 
succession of states marked into discrete and even intervals. Our basic psychological 
experience of time is that of durée, of a dynamic continuation of a past into a present 
and toward a future. Durée, suggest Bergson, should be thought of as a musical 
melody.” 2

Den normale beskrivelse af tiden fremstiller den som en linje. Linjen trækkes i et tre-
dimensionelt rum, og de enkelte sekvenser kan beskrives med termerne mere eller 
mindre. Når tiden beskrives med gradsforskelle, fremstilles den som et abstrakt og 
homogent element. Der kan være mere tid i det ene end i det andet tilfælde, men 
det er grundlæggende den samme tid. Den abstrakte og homogene tids enheder 
udmåler en udvikling i rummet fra ét stadie til et andet. På et tidspunkt indtraf en 
begivenhed, det igangsatte en udvikling og endeligt udmundede det i en afslutning. 
Den homogene tid giver således anledning til at tale om en indbyrdes logik mellem 
forskellige stadier i en udvikling, der kan identifi ceres og kontrolleres fra et punkt i det 
tredimensionale rum udenfor selve processen. 

Det er en afgørende ide hos Henri Bergson, at tiden ikke kan reduceres til abstrakte 
enheder men er virkelig. Tiden er den kontinuerlige forandring af verden.3 Den kan 
kun betragtes indirekte gennem de konkrete forandringer, den efterlader i sit spor. 
Den virkelige tid har ikke noget med hastighed at gøre. Snarere er hastigheden 
tidens modsætning, idet den forøgede hastighed er det punkt på kurven, hvor den 
bedst skaber illusionen af forandring. Tiden forløber imidlertid ikke men er en fortlø-
bende transformation. Når Bergson kritiserer den måde rummet behersker tiden, er 
det mere præcist en kritik af det metriske rum og markerer et skift til en topologisk 
rumopfattelse. Det indebærer i denne sammenhæng, at skabelsesprocessen må 
beskrives på en anden måde end som en linje, men det betyder også, at bygningen 
ikke kan beskrives som geometri alene. Det medfører både et fokus på relationelle 
aspekter ved kompositionen, men også på bygningens relation til det liv, der udspiller 
sig i den. I den forstand danner hans kritik af den homogene tid udgangspunkt for en 
mere generel kritik af den måde, hvorpå vi sædvanligvis beskriver kvalitative stør-
relser med kvantitative enheder. Der er en fundamental forskel mellem det metriske 
rum, der er kvantitativt bestemt, og den virkelige tid, der er kvalitativ. Den homogene 
tid er en kvantifi cering af det felt, der undergår en given udvikling. De operatorer, der 
skaber forandringerne, er immanente eller sagt med andre ord: det er relationer og 
relationer er virkelige, selvom de ikke har en ydre målbar skikkelse, der kan underka-
stes en kvantifi cering.

Den årsagslogik, der forudsætter tidens underkastelse af det metriske rum, kan ikke 
beskæftige sig med de operatorer, der virker immanent i stoffet, fordi den fokuserer 
på den statiske ligevægt; den faste position. Den abstrakte og homogene tid mulig-
gør en procesopfattelse, der anskuer den kontinuere udvikling af materialet som 
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noget, der kan beskrives fyldestgørende fra et punkt uden for processen. Processen 
kan derfor bedømmes ved at sammenligne den indledende intention med processens 
afslutning, som realiserer intentionen mere eller mindre succesfuldt. At beskrive tiden 
som virkelig drejer sig om at være bevidst om den homogene tids eksterne punkt, og 
den måde den præger vores vanlige procesbeskrivelse. Dernæst at efterspore trans-
formationens immanente maskiner i processens og materialets lokale forandringer og 
ikke i symmetrien mellem proceslinjens yderste punkter; mellem det indledende mål 
og realiseringen. Præcisionen skal ikke søges i en endelig udmåling af en given posi-
tion men skal fi ndes i en topologisk beskrivelse af forandringerne.

I denne sammenhæng er det presserende spørgsmål, hvorledes forestillingen om 
den virkelige tid påvirker forståelsen af skabelsen i en arkitektonisk proces. Det mest 
afgørende skifte ligger i at erstatte den (kristne) forestilling om skabelse ud af intet 
med skabelse som transformation. Transformation og opfi ndelse er uløseligt forbun-
det som Bergson skriver i Creative Evolution, idet han skelner mellem mechanics 
of transformation og mechanics of translation.4 Man må søge reglerne for opfi ndel-
sernes fremkomst i stoffets transformationsregler og ikke i en idéverden, som den 
konkrete opfi ndelse realiserer i form af en løsning. Opfi ndelsen har ikke to sider, en 
immateriel undfangelse og en materiel realisering, men er en konkret forandring, der 
afstedkommes af, at man afsøger materialets intensive niveauer. Det er i øvrigt derfor 
at kreative processer ofte efterlader denne nebula af rod, hvorimellem de mere rig-
holdige genstande fi ndes med større eller mindre tæthed. Skabelse fi nder sted som 
en serie af transformationer, hvormed et givent materiale beriges og stiger i komplek-
sitet. Det er i øvrigt den overordnede regel, som de nye videnskaber foreslår, og de 
er således bærere af en etisk dimension, der overskrider den rationalisering, som 
den positivistiske videnskabs opfattelse af verden giver anledning til.

Det er afgørende for en romantisk opfattelse af den kunstneriske skabelsesproces, 
at kilden vedbliver med at være utilgængelig. Som Bataille antyder i Formless, er det 
formløsheden, der udgør den indkapslede kerne i enhver idealisme.5 Den store arki-
tekt må gerne tale i tunger, og hans ord tydes, som om de besad en hieroglyf relation 
til en hermetisk sandhed, der til stadighed forskydes for tilhørerens øre. Forbeholdet 
over for en rationel tankes indblanding i den skabende praksis udspringer imidlertid 
ikke af intet. Inddragelsen af videnskabeligt inspirerede metodikker går ofte hånd i 
hånd med en procesrationalisering, der repeterer allerede eksisterende løsninger i 
en optimeret udgave. Den vil typisk have svært ved at håndtere kvalitative spørgs-
mål. Den formulerer i stedet mål, der lukker det frie eksperiment ned, idet målet altid 
foregriber resultatet. Den opløser talentet i oversættelige kompetencer og tilstræber 
generelt standardisering og gnidningsløs distribution imellem alle led i processen. 
Der er en lang række eksempler fra J.N. Durand over funktionalismen til vore dage, 
der leverer råmaterialet til dette forbehold. De forskellige tiltag til en forbedret hånd-
tering af nutidens komplekse byggeprocesser fortsætter dette spor i sin kombination 
af forøget kontrol og reduktion af kvalitative forskelle til fordel for kvantifi cerbare mål. 
Begrebet arkitektonisk kvalitet illustrerer med al tydelighed den blinde vinkel, som 
rationaliseringen vender mod begivenheden. 
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På den ene side bør man lægge afstand til den romantiske opfattelse af skaberen 
og i stedet interessere sig for artikulationen af en berøringsfl ade med stoffets singu-
lariteter. Det fører spørgsmålet om intentionens stilling i processen over i et regi, der 
beskæftiger sig med rammerne omkring en undersøgelse eller eksperiment og ikke 
efterspørger realiseringen af et udgangspunkt. På den anden side må man lægge 
afstand til skabelse som innovation. Skabelse er transformation uden et indledende 
mål. Innovation forudsætter en instrumentalisering af skabelsens frie eksperimenter 
med det givne. Den forudsætter, at dens resultater er godt for et eller andet. Der kan 
således ikke være en destruktiv innovation. Skabelse er derimod formålsløs foran-
dring. Det betyder ikke, at skabelsens resultater ikke efterfølgende kan underkastes 
en bedømmelse med hensyn til deres formålstjenstlighed. Formålet kan imidlertid 
ikke under nogen omstændigheder indgå som et afgørende indledende parameter. 
Den attitude der kommer skabelsen i møde, er en ren ubesmittet nysgerrighed i 
modsætning til den kristne myte, hvor skabelsen og den manglende berøring hænger 
sammen. Den ubesmittede nysgerrighed er en maksimal berøringsfl ade.

Tidens vending

Vi behandler som oftest fortiden, som om den bestod af erindringsbilleder og blot var 
en mere eller mindre vellykket lagring af indtryk. Det skaber den illusion, at der tilsy-
neladende kun er gradsforskelle mellem perception og hukommelse,6 og hukommel-
sens arbejde kan tilsyneladende lignes med det stadige omarrangement af en serie 
dokumenter, der hver især refererer til bestemte begivenheder.7 Derfor den misopfat-
telse at der er tale om en saglig proces, der kan opstille mere eller mindre korrekte 
beskrivelser af fortiden, sådan som den engang var. Et indledende angrebspunkt for 
Bergsons kritik af vores normale tidsbegreb er derfor den grundlæggende illusion, at 
fortiden først dannes efter, at den er borte. 

På den ene side anfægter han opdelingen i fortid, nutid og fremtid som tre adskilte 
størrelser og forsøger at beskrive en bevægelse, der overskrider opdelingen; en 
bevægelse hvormed nutiden ikke er en stabil væren, men snarere er at forstå som 
en stadig tilblivelse. Et grundlæggende problem med delingen mellem fortid, nutid 
og fremtid er, at man ikke ville være i stand til at huske,8 hvis der virkelig var tale om 
en sekventiel opdeling. Fortiden ville aldrig skabes, hvis den ikke sameksisterede 
med den nutid, hvis fortid den er.9 Øjeblikket ville ikke være et øjeblik, hvis det ikke 
forsvandt. Det har ingen udstrækning i nutiden, hvor det kan eksistere, inden det 
forsvinder. Øjeblikkene falder tilbage i en generel fortid, hvori de er (som fortid). Hvis 
fortiden skulle vente med at blive fortid, hvis den ikke med det samme blev en del af 
fortiden i det hele taget, ville den aldrig blive netop denne fortid. Fortiden må derfor 
knyttes direkte til et øjeblik, hvormed den sameksisterer. Det første tidsparadoks er 
derfor, at fortiden er samtidig med den nutid, som den har været.10

På den anden side anfægter han den forveksling mellem simple gradsforskelle og 
egentlige artsforskelle, der betinger ovennævnte inddeling. Ifølge Bergson er der en 
grundlæggende artsforskel mellem perception og hukommelse, hvormed man skal 
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forstå at de er fundamentalt forskellige i deres virkemåder. Hukommelsen er den 
måde, hvorpå fortiden bliver til, mens perceptionen placerer os med et spring blandt 
tingene. Artsforskellen er en produktiv forskel, og hukommelsens arbejde er ikke 
uden forbindelse til de intensive processer, som de blev beskrevet i Videnskaben om 
Intensiverne. Ligesom det ikke giver mening at beskrive de topologiske mekanismer, 
der styrer en intensiv proces med simple kvantitative inddelinger, giver det ikke me-
ning at reducere Bergsons artsforskel til forskelle i grader. Når vi tror at nutiden kan 
lede til fortiden, begår vi derfor den fejl at udskifte en artsforskel mellem ren percep-
tion og ren hukommelse med en gradsforskel mellem perceptionsbilleder og hukom-
melsesbilleder.11 

Vi er vant til at omtale nutiden, som om den er et fast punkt, hvorfra fortiden og frem-
tiden kan beskrives, som noget der engang var, og noget der vil komme. Men nutiden 
er handling og forandring, og kan ikke beskrives på anden måde, uden at den med 
det samme er fortid. Fortiden derimod kan ikke karakteriseres på anden måde, end 
som det der er. Fortiden er immanent til stede i en hvilken som helst situation, ikke 
som denne situations betingelse eller skjulte årsag, men som det der forandres og 
bliver til som en nutid, der er ude af sig selv. Fortiden bliver til alt efter hvilken si-
tuation, der er tale om. Den aktualiseres på forskellige måder i forhold til den givne 
situation. 

Det fører til en af de vendinger af tidsproblematikken, der er sværest af forstå for 
vores vante opfattelse, idet det ikke er nutiden, der vender sig mod fortiden, men 
fortiden der bliver til som nutid. Normalt opretter man nutiden som et punkt uden for 
bevægelsen, hvorfra fortiden kan bedømmes og fremtiden foregribes. Det forudsæt-
ter et tredimensionelt rum, hvori tiden forløber som en linje, og et koordinatsystem, 
der kan opdele den i sekunder, minutter, timer. Men hvis dette eksterne punkt forsvin-
der, må bevægelsen gå fra fortiden gennem en tilblivelse mod en fremtid, hvorom 
den ikke kan udtale sig endeligt, som om den havde en identitet et eller andet sted på 
den anden side af horisonten, som nutiden kunne bevæge sig imod med større eller 
mindre held. Og tiden er ikke længere en kvantifi cerbar størrelse men en virkelig tid. 
At tildele nutiden en privilegeret position i koordinatsystemet uden for den virkelige 
tids forvandlinger, muliggør en instrumentalisering af fortiden og fremtiden. Som en 
tilstand der skal genetableres eller indfries alt efter perspektivet, henholdsvis reaktio-
nært eller avantgardistisk. Men begivenheden kommer altid før, vi registrerer den.

Fortiden bliver hele tiden til som åbning; som fremtid.  Fremtiden er ikke en es-
sens som nutiden bærer på, og som udviklingen derfor bør tilstræbe at indfri. Det er 
grunden til, at fremskridtets storm fi kserer historiens engel naglet til udviklingen med 
ryggen mod fremtiden, som det beskrives af Walter Benjamin i Über den Begriff der 
Geschichte.12 Avantgarden konstruerer fremtiden som nutidens netop ikke indtrufne 
essens, som man bør haste imod så meget desto mere, som den på samme tid er 
tæt på i nutidens midte som langt bort på horisonten. Men af samme årsag afskæres 
fremskidtet fra mangfoldigheden i det givne, idet den må berede så modstandsløs en 
grund som muligt for fremtidens indfrielse. Det er derfor, at Benjamins engel skuer ud 
over et kølvand af stumper og brokker, der efterlades i fremskridtets spor. Bergsons 
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svar ville være, at fortiden hele tiden strømmer mod en fremtid, om hvilken den intet 
kan udsige, og at der deri ligger den eneste mulighed for virkelig menneskelig frihed. 

Gilles Deleuze: “In any case, the Bergsonian revolution is clear: We do not move 
from the present to the past, from perception to recollection, but from the past to the 
present, from recollection to perception.”13

Kunsten at huske

Ad Herennium: “Now let us turn to the treasure-house of inventions, the custodian of 
all the parts of rhetoric, memory.”14

I antikken var kunsten at huske en mental disciplin, hvor det, der skulle huskes, blev 
installeret som billeder i en imaginær bygning. Kunsten blev perfektioneret af de 
romerske oratorer og var den primære måde, hvorpå de huskede deres taler. Den 
imaginære bygning fungerede som et teater for udøveren af hukommelseskunsten. 
Hukommelsesteateret skulle helst fi nde sit forlæg i en given bygning, og helst en 
man kendte godt. Det kunne i realiteten være hvad som helst, men særligt egnet var 
en bygning, der var inddelt i en række mindre rum, der var forbundet indbyrdes på 
en sådan måde, at man i tanken kunne bevæge sig igennem dem. Bygningen skulle 
være den samme fra gang til gang, så man til sidst ikke skulle bruge kræfter på at hu-
ske den i sig selv, og den i stedet blev en bærer for det, der skulle huskes i det givne 
tilfælde. I de enkelte rum installerede udøveren en række billeder, scenerier, der kor-
responderede med det, der skulle huskes. Scenerierne var en mental prægning. Et 
billede der blev præget på bevidsthedens skærm. Ved at lade tanken passere gen-
nem bygningen genkaldte man sig talens dele i den rigtige rækkefølge. Selvom Ad 
Herrennium indeholder mange forskrifter, er det de to vigtigste krav, der i øvrigt går 
igen i de fl este antikke hukommelsesteknikker: dels behovet for en imaginær bygning 
og dels installeringen af billeder, der refererer til det, der skal huskes.15

Man ser allerede, at den tilsyneladende simple instrumentelle forbindelse mellem en 
virkelig bygning og et imaginært hukommelsesteater blander de to på en kompleks 
måde, der ikke endeligt underordner den ene i forhold til den anden, uanset om det 
har været intentionen hos dens udøvere. På den ene side har man en tale, der på et 
simpelt narrativt niveau skrider frem af en linje og derfor må kræve, at den rumlige 
organisation muliggør en lineær bevægelse. Omvendt er det lige så let at se, at den 
virkelige bygning må udøve en anden indfl ydelse på den måde, man udfører sin tale, 
hvormed andre forbindelser end den lineære eksisterer virtuelt. Det er de færreste 
bygninger, der består udelukkende af lineære rumforløb. Man behøver blot at tænke 
på en plan, der består af en-suite rum, og den måde de vil foreslå andre genkaldelser 
end genfortællingens lige linje. Endvidere blandes den intime hukommelseshandling 
med en rumlig organisation, der på den ene side forudsætter et personligt kendskab 
og et muligt brugsforhold, som den på samme tid overskrider den lokale skala og 
forbinder hukommelseshandlingen med et socialt domæne. Hvor talens udførsel 
henvender sig direkte til en given forsamling, er hukommelsesteaterets samling af 
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billeder en virtuel samling, hvoraf talen springer. Selvom hukommelsesteknikken 
havde et praktisk formål, der blev styrket af, at den blev udøvet på et tidspunkt, hvor 
trykpressen endnu ikke var opfundet, huser den en spænding mellem beholderens 
organisation og det beholderen indeholder, der overskrider det praktiske formåls 
ærinde. Den enkelte tale eller udførelsel af hukommelsesteaterets samling om man 
vil, er blot en blandt andre måder, hvorpå den virtuelle samling af billeder træder frem 
som netop én tale. Hukommelsesteateret bærer derfor på et diagram over skabelsen 
af det singulære, som det antydes i ovennævnte citat fra Ad Herennium.

Det er endvidere interessant, at den antikke hukommelseskunst forskrev at man, 
idet man udsøgte sig de billeder, hvormed et bestemt fragment af talen blev instal-
leret i hukommelsen, fi k de bedste resultater, såfremt man betjente sig af billeder, der 
fremkaldte en følelsesmæssig reaktion hos den, der skulle huske. Billederne kunne 
med fordel være så ekstreme som muligt.16 Teateret modsvarer i en vis grad renæs-
sancens raritetskabinet. Man må forestille sig at den antikke orator, idet han fremførte 
sin formfuldendte tale, havde hovedet fuldt af ekstremiteter om man så må sige. For-
men, den skønne tale, blev drevet af noget, der ikke var formfuldendt, men snarere 
var beslægtet med hybriden og metamorfosen.

I det 16 årh. ombyggede Grimanifamilien deres palads i nærheden af Piazza Santa 
Maria Formosa i Venedig. Der var, efter alt at dømme, fl ere af samtidens betydende 
arkitekter involveret i ombygningen herunder Sansovino, og Palladio der bidrog med 
en trappe. Ombygningen forløb over en længere periode og blev primært udført un-
der Giovanni Grimanis (1500-1593) ledelse, der overtog paladset efter i en periode 
at have delt det med sin bror Vittore. Giovanni boede på piano nobile, mens Vittore 
indtog niveauet over.17 Giovanni indrettede en omfattende samling af antikke buster 
og statuer i paladset. Men der var ikke kun tale om en simpel placering af de antikke 
genstande på belejlige steder i paladset. Paladsets rum indgik direkte i arrangemen-
tet. Det mest udtalte eksempel er det berømte rum i paladsets hjørne, der indeholdt 
en omfattende samling af antikke skulpturer og buster. Genstandene stod skulder 
ved skulder og udnyttede ethvert fremspring til at få fodfæste. Rummet var imidlertid 
ikke blot en beholder, der tillod præsentationen af en samling. Det var sammensat af 
uensartede dele, man ikke normalt ville fi nde i de dimensioner og den fordeling i den 
samme komposition. Lanternen er således overdimensioneret i forhold til kuppelen, 
lige så vel som de begge falder uden for det normale register af bygningsmæssige 
træk, man ville fi nde i et rum af en sådan størrelse. Kompositionen låner i forlængel-
se heraf manieristiske træk i detaljeringen, og volutten er således et citat af Michelan-
gelo. Det at huske er en måde at konstruere, og rummets komposition er derfor sam-
lingens største medlem, der har fået til opgave at samle de andre. Det understreges 
af den skalamæssige tvetydighed, hvormed det fremtræder som en model af et andet 
og større rum. Det opfylder således et særkende ved miniaturen, idet den fremstår 
så komprimeret i sin kompositionelle tæthed, at den bryder den normale æstetiske 
økonomi, hvormed en komposition udføres. Det er, som om den venter på at blive 
udfoldet i et andet og skalamæssigt mere omfangsrigt regi. 

Plan af Palazzo Grimani. Det omtalte rum 
befi nder sig i nederste højre hjørne.

En af volutterne med reference til
Michelangelo. 

Trappe angiveligt udført af Palladio.
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Grimanifamilien tilhørte den del af Venedigs indfl ydelsesrige familier, der, blandt 
andet med udgangspunkt i den romerske renæssance, udfordrede den gældende 
prudentia, der, med afsæt i en middelalderlig tradition, søgte at fastholde en kodeks 
i den måde, hvorpå de magtfulde familier indskrev sig i byen med deres paladser.18 
At det ikke var en uproblematisk historie, vidner det begrænsede præg som renæs-
sancen trods alt satte på byens paladser. Ombygningen af paladsets indre med de 
uensartede og komplekse rum og referencerne til den romerske renæssance, satte 
sig derfor ikke igennem i paladsets yderside, der fremstår renset og simpel. 
Senere donerede Giovanni samlingen til byen,19 hvor den blev grundstenen til det 
arkæologiske museum i Venedig, og hvor den stadig i dag er et vigtigt omdrejnings-
punkt. Museet indeholder således en rekonstruktion af rummet i Palazzo Grimani, 
der viser samlingens oprindelige udseende. Genstandene er fordelt i museets rum. 
Det er således bemærkelsesværdigt, at skiftet fra samling til museum i høj grad er et 
spørgsmål om en ændring af arrangementet af samlingens dele.

Kuppelen i Palazzo Grimani.

Palazzo Grimanis bagside.
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Skulpturerne var placeret langs væggen, på gesim-
serne, og i de små nicher. De fi re vægge er stort set 
ens, bortset fra adkomsten, hvor nichen er erstattet 
af en dør.

Paladsets ydre træder ikke nævneværdigt frem i 
forhold til omgivelserne. Skulpturrummet befi nder sig 
umiddelbart på den anden side af facaden for enden 
af gyden.

En rekonstruktion af skulpturerne og busternes 
placering inden de blev fl yttet til det, der i dag er 
det arkæologiske museum.
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Eksistensen af renæssancearkitekten Giulio Camillo´s hukommelsesteater 20 kan ikke 
endeligt bekræftes, idet ethvert spor for længst er forsvundet, og man kun kender til 
én, Viglius Zuichemus, der angiveligt besøgte det i Venedig omkring 1532 og efterføl-
gende berettede om dets indretning.21 Det adskilte sig på forskellige måder fra de an-
tikke forbilleder. Den største forskel var det forhold, at Camillos teater var en konkret 
konstruktion, man kunne træde ind i. Det var opført inden i en allerede eksisterende 
bygning. Vi ved fra Vigilius beretning, at konstruktionen var stor nok til, at der kunne 
stå to mennesker på den plads, der normalt ville opfattes som scenen, og teateret må 
derfor have haft en størrelse et sted mellem bygning og møbel. Selvom det havde en 
overordnet lighed med et traditionelt romersk teater, som det blev beskrevet af Vitru-
vius, var den afgørende forskel, at teaterets trin ikke var beregnet til tilskuere og sce-
nen ikke til spillet. I stedet var trinene en række små plateauer, hvorpå en omfattende 
tekstmængde i dertil indrettede æsker, var placeret. Teksterne var efter alt at dømme 
en kombination af Cicero´s værker og tekster udført af Camillo selv.22 I forbindelse 
med hvert enkelt trin havde Camillo anbragt en lille port og over porten et bestemt 
ikon, der stod i relation til det givne trins placering i teaterets samlede orden. Scenen 
var forbeholdt udøveren af Camillos hukommelseskunst. Viglius beretter i et brev 
inden sit besøg, hvorledes rygterne siger, at den, der stod på scenen, blev i stand til 
at tale om hvilket som helst emne. 

Grundlaget for teaterets inddeling skal fi ndes i den blanding af Corpus Hermeticum, 
kabbalah, kristendom og antikke skrifter, der kendetegnede den mystiske tradition i 
renæssancen og som udvikledes parallelt med den harmonidyrkende renæssance. 
Corpus Hermeticum er en samling af skrifter, der tilskrives Hermes Trismegistus. De 
dukkede først op i middelhavsområdet i det andet århundrede og beskriver hvorledes 
Trismegistus modtager en åbenbaring, hvori nous viser sig for ham. Nous betegner i 
den hermetiske tradition en mystisk intuition, der ikke er betinget af reglerne for den 
rationelle diskurs, men i stedet tilvejebringer en pludselig indsigt.23 Den skrider ikke 
frem gennem en omhyggelig analyse af årsag og virkning, gennem argumentation og 
dialog, men søger i stedet at positionere udøveren på en sådan måde at en anden, 
guden, kan tale for ham. Af samme årsag anfægter den hermetiske tradition tidens 
lineære udvikling og årsagsprincippet, hvorefter alt må følge hinanden som ringene i 
en kæde. Det er muligt at bøje tidens linje og bytte om på årsag og virkning. Fortolk-
ningskæderne i den hermetiske tradition udfoldes først og fremmest mellem to bøger; 
de hellige skrifter og verdens bog.24 Det placerer den hermetiske tradition i en dobbelt 
position, hvor dens betragtninger over verdens tilskikkelse på den ene side udsprin-
ger af de hellige skrifter, og den ortodoksi som de er forbundet med. Men på samme 
tid afstedkommer læsningen i verdens bog, at observationen og eksperimentet får en 
central rolle. Den hermetiske tradition lægger dermed afstand til den tekstbaserede 
ortodoksi, sådan som den blev arvet fra skolastikerne og blev videreført på universi-
teterne i læsningen af de antikke skrifter. Sandheden strømmer ikke fra én kilde men 
forskydes til stadighed, og har man først trådt det første stykke, er der ikke én bog, 
hvori den fi ndes, men mange, der hver især indeholder sin hentydning til den bag-
vedliggende sandhed. Da bøgerne er forskellige men alligevel sande, bryder de med 
et andet logisk princip, ifølge hvilket to forskellige ting ikke kan være sande på sam-
me tid. Bøgerne er mest af alt selvstændige allegorier over den skjulte mening og 
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støtter ikke hinanden som en samlet argumentationsrække i et fælles oplysningspro-
jekt. Det giver derfor ikke mening at tro, at fortolkningskæderne nogensinde vil bringe 
sandheden frem i lyset. Tværtimod er sandheden hemmelig, og skal forblive mellem 
de indviede. Hvis den alligevel røbes, er den ikke afsløret, men snarere forskudt igen; 
et andet sted, en anden bog, en anden blanding i alkymistens værksted. 

Selvom den hermetiske tanke står i modsætning til den rationelle tradition som et 
parallelt spor, der siden antikken og særligt det andet århundrede, har eksisteret 
sideløbende med fremkomsten af den moderne videnskab og oplysningen, er den 
alligevel vævet ind i videnskabens historie på i hvert fald et afgørende punkt.25 Fordi 
årsagsrækkerne ikke er givet en gang for alle lader det sig gøre at eksperimentere 
med verden. Mennesket kan ændre naturen. Det moderne videnskabelige eksperi-
ment har således en vigtig i kilde i hermetikkens alkymistiske metoder; i interessen 
for kemien, den konkrete observation og eksperimentet med verdens bog.26 Herme-
tikerne var blandt de første til at acceptere magnetismen, uden hvilken kompasset 
og opdagelsesrejserne ikke ville have været mulige, af den simple årsag, at de ved 
selvsyn kunne konstatere dens virkning og lagde mere vægt på den konkrete erfaring 
end på ortodoksiens skepsis over for stoffets kræfter.27 Der løber ligeledes en herme-
tisk strøm gennem Kopernikus heliocentriske verdensbillede, som han blandt andet 
argumenterer for ved at henvise til Hermes Trismegistus, og som når et paradoksalt 
klimaks med Kepler, der blander mystik og matematik i en grad, der gør, at man må 
lede efter de berømte ligninger i hans skifter, som om de var nedfældet lokalt i et 
umådeligt netværk af henvisninger.28 Mystikeren og hukommelseskunstens mester 
Giordano Bruno fuldbyrder sprængningen af det ptolomæiske verdensbillede, idet 
han beskriver et univers, hvori solsystemet endeligt gennembryder den ydre sfæriske 
afgrænsning, der holdt det fast i middelalderen, og mangedobles i et uendeligt antal 
verdener med sole og planeter. Det heliocentriske verdensbillede er både begyndel-
sen til et moderne videnskabeligt verdenssyn, der relativerer det kristne verdensbil-
lede, som det er en panteistisk dyrkelse af den levende verden, hvori den allesteds-
nærværende skabende kraft fi nder sit emblem i ilden og solen.29 

Teateret var opdelt i syv rækker og syv horisontale niveauer, der rejste sig over 
scenen. Tættest på udøveren stod visdommens syv søjler. De markerede et mel-
lemniveau mellem Gud og verden. Derfra var det muligt at stige op mod de reneste 
niveauer, der var udeladt, da de ikke kan repræsenteres direkte, som det var muligt 
at stige ned i verden, som i teaterets tilfælde var det samme som at stige op af tri-
nene med sin tanke. Ikonerne på det første horisontale niveaus porte henviste til 
planeterne og syv af de ti sefi rotter.30 Sefi rotterne er Gudens navne ifølge den kab-
balistiske tradition og intimt forbundet med verdens skabelse, som den beskrives i 
Sefer Yezirah. Planeternes astrologiske betydning fortsatte i de respektive rækker, 
således at hvert trin på en eller anden måde refererede til den planet, hvorunder det 
hørte. Den centrale række var forbeholdt solen; Guds lys. Efterhånden som man for-
lod de astrale niveauer og steg op mod jorden, gennemløb man forskellige aspekter 
af skabelsen. Hvert niveau havde således sin egen benævnelse, der var forbundet 
med det stadie i skabelsen, det repræsenterede. De syv trin refererede under ét til 
Biblens skabelsesberetning. De horisontale niveauers benævnelser og planetrækker-
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nes egenskaber var overlejret på en sådan måde, at de dannede et samlet kort over 
skabelsen. Prometeus indtog teaterets øverste niveau, der fordelte alle kunstarterne 
i en bred betydning af ordet, idet Camillo inkluderede en lang række teknikker under 
betegnelsen. De små æsker under hver port indeholdt som nævnt tekster om det 
respektive emne med udgangspunkt i en sortering og muligvis en viderebearbejdning 
af Cicero´s værker. Camillo tilhørte en hermetisk gruppe i Venedig, der studerede 
Cicero´s værker og tildelte oratoren en animerende kraft.31 Hans egne tekster var 
efter alt at dømme taler, han havde skrevet i forlængelse af denne aktivitet.

Det er en grundlæggende hermetisk tanke, at mennesket har del i den guddom-
melige sjæl og derfor kan stige op til en guddommelig skaberkraft, hvis han følger 
de rigtige forskrifter.32 Hukommelsesteateret er tænkt på den måde, at man ved at 
etablere den korrekte indretning kan læse verden med ét blik og derved nå den ind-
viedes indsigt. Det rummer både forestillingen om, at verden er en bog, der består af 
tegn, der henviser til andre og så fremdeles i det uendelige, men også forestillingen 
om, at man gennem et mikrokosmos kan overskride problemet med fortolkningernes 
uendelige serier. Det særlige ved Camillos hukommelsesteater er, at mikrokosmos 
er en iscenesættelse og ikke en naturgiven størrelse, så som menneskekroppen, der 
ellers er renæssancens typiske mikrokosmos. Det er på samme tid et lukket felt, der 
spejler helheden, som det er et mylder af interne henvisninger, der virker på samme 
måde som verden. Teateret er en hukommelsesalkymisme, hvor de forskellige felter 
optræder som hinandens legeringer. Da der ikke er en inddeling af teateret, der mod-
svarer en taksonomi ændrer introduktionen af en ny tekst i hukommelsesteateret hele 
samlingen.33 Det er klart, at Camillos teater, da det ikke opererede med en klar deling 
mellem en abstrakt orden og konkrete eksemplarer, aldrig blev færdigt, men befandt 
sig i en uafsluttet tilblivelse, altid uden netop den eller de billeder eller præcise formu-
leringer, hvoraf indsigten til sidst ville springe, som guldet i alkymistens værksted.

 Anderledes med museet i dets traditionelle, og for argumentets skylds forenklede, 
epokale udgave, hvor ordenen kun i særlige tilfælde ændres, fordi man fjerner eller 
tilføjer genstande. Hukommelsesteateret er beslægtet med samlingen som den be-
skrives af Walter Benjamin, hvor erhvervelsen af nye genstande igangsættes af tilfæl-

Plan over Camillos hukommelsesteater udført 
af Frances Yates med udgangspunkt i de eksis-
terende beretninger. Planen er her præsenteret 
uden markering af de respektive trins betydning.  
En sådan fi ndes til sidst i noterne,
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det og lidenskaben snarere end af samlerens fornuft,34 med den vigtige undtagelse, 
at Camillos teater udfolder disse intuitive eksperimenter inden for en stram organisa-
tion. Man kan sammenligne hans hukommelsesteater og museet i dets traditionelle 
epokale form og derigennem se forskellen mellem hukommelsen og historien. I en 
vis forstand kiler hukommelsesteateret sig ind mellem raritetskabinettets grotesker 
og tilfældige ligestilling af objekter på den ene side og det epokale museums lineære 
ordning af tiden og foreslår en, på sine egne præmisser, yderst bevidst opskrift/al-
kymi. Der er intet, der er overladt til tilfældighederne i hans teater, selvom samlingen 
er genstand for en stadig omfortolkning, og uanset at man kan trække på smilebån-
det af kategorierne og de okkulte referencer. Målet er ikke at inddele verden i forhold 
til dens rette orden men at bringe genstandene i en sådan indbyrdes konstellation, at 
den skabende kraft springer. Fra Guden til sefi rottens sfære og videre til udøveren af 
hukommelseskunsten. 

Man hvad betyder det at teateret og dets billeder er fysisk til stede? Yates omtaler 
billederne som talismaner, som animerende størrelser, der har til formål at bringe en 
kraft til at træde frem.35 Det er vigtigt i denne sammenhæng, at animationen også 
retter sig mod udøveren selv, der tilstræber at opnå del i gudens kraft. Det er ikke 
en manipulation af et dødt stof, udført med forskellige hensigter for øje, men et eks-
periment med skabelsens regler, der involverer alkymisten selv. Hukommelsen er 
direkte forbundet til den konkrete indretning af tingene og kroppens tilstedeværelse 
i rummet. Billederne er ikke mentale billeder, som i den traditionelle antikke hukom-
melseskunst, men bringes direkte ind i et rum, sammen med den der husker, og det 
materiale som hukommelsen omformer, teksterne. Hukommelsen og handlingen er 
intimt forbundet. Der er således tale om en fundamental vending af positioneringen 
mellem beskueren og teaterets spil. De genstande, der placeres på teaterets trin, 
animeres, eller huskes om man vil, ved den måde, hvorpå udøverens øje løber hen 
over ikonerne og æskerne med Camillos tekster og fortløbende konkret og mentalt 
justerer de inddelinger, der fordeler dem. Indretningen foreslår analogier og mulige 
ombytninger på tværs af inddelingerne jævnfør den uendelige fortolkningsrække 
som Foucault taler om. Men samtidigt bliver beskueren genstand for, ikke et blik men 
snarere et lys, der med forskellig styrke illuminerer genstandene. Dermed hentydes 
til den panteistiske forestilling, der i større eller mindre grad præger Kabbalah og 
den hermetiske tradition, og som i særdeleshed er udtalt hos Camillo. Gud er i alt og 
verden er derfor levende.36 Den allestedsnærværende skaberkraft er en forudsætning 
for, at Camillos teater virker som en hermetisk maskine. 

Meningerne er imidlertid delte på dette punkt i Kabbalah. Det er i det hele taget et af 
de vigtigste diskussionspunkter. Spørgsmålet er om Gudens forhold til verden er en 
emanation, hvormed hans kraft spredes i verden, eller om han forbliver ren imma-
nens og dermed utilgængelig; en ren yderside. I det sidste tilfælde deltager han ikke i 
en afl edt form; det guddommelige i den menneskelige sjæl for eksempel. I den sam-
menhæng er Ein-Sof, et afgørende begreb i Kabbalah. Det betyder uden – grænse 
og betegner Guden som ren immanens; kun betegnet ved hans forhold til sig selv 
og fuldstændigt uden for rækkevidde af den menneskelige tanke. Sefi rotterne, de 10 
navne, kan ligeledes forstås både som en emanation af Guden, som de i en anden 
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tradition kan ses som en proces, der fi nder sted i Guden. Hans navngivning af sig 
selv. I begge versioner omhandler Kabbalah imidlertid handlingens attributter.37

Mellem den abstrakte idé og den konkrete verden falder skyggernes spil på hulens 
væg i Platons hulebillede. I den kabbalistiske tradition vendes forholdet, idet men-
nesket ikke længere sidder med ryggen til lyset men står med ansigtet vendt mod 
Gudens rene immanens, Ein-Sof. Når det kan lade sig gøre uden at den seende 
udslettes, er det fordi de 10 klæder glider ned foran Gudens udelelighed og derved 
dæmper lyset tilstrækkeligt til at mennesket kan vende sit blik mod det. Klæderne er 
på samme tid en bærer og en indhylning af Guden. Det er hans 10 navne. Hvor det, 
der ligger mellem den abstrakte idé og mennesket hos Platon, er fi guren, er det for 
kabbalisten og Camillos teater det animerede stof.38 

For et nutidigt øje udspringer den kabbalistiske opstilling af en opfattelse af stoffet 
som dynamisk og skabende. Blot er Gudens kraft erstattet med morfogenesens in-
tensive processer som en afgørende forskel, og problemet er ikke længere sandhe-
dens forskydning men transformationernes regler. Camillos teater er forbundet med 
Kwinters beskrivelse af moderniteten, fordi det, gennem forestillingen om en levende 
verden, lægger vægt på metamorfosen frem for identiteten.

 

Skitse til et hukommelsesteater. Det er beregnet 
til at placere modeller i forbindelse med et givent 
projekt. Hver sektion kan skilles fra de andre 
som et selvstændigt møbel. Teateret er tænkt 
i forbindelse med de tidlige faser af en proces, 
hvor et allerede eksisterende arkitektonisk 
materiale inddrages og omformes til et eget 
materiale.
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Skitse til en samling, der består af fl ere teatre.  
Tegningen er en improvisation over et snit gen-
nem en af Borrominis gesimser, der er bygget 
op omkring en kompleks serie af rullekurver. 
Tegningen udspringer af den tanke, at samlingen 
altid er indlejret i andre samlinger. Flere hjul der 
glider på hinanden. Flere tempi. 



92

Hukommelsesteaterets diagram

Foucault lægger afstand til irrationaliteten i Space, Knowledge and Power, idet han 
siger, at det der kendetegner fi losofi en og den kritiske tanke fra oplysningstiden og 
frem til i dag, er spørgsmålet om hvilken rationalitet vi benytter os af. Hvad er dens 
begrænsninger og dens muligheder?39 Det er således farligt at angribe fornuften, 
fordi den ikke kan beskrive sin genstand fyldestgørende og i stedet vende sig mod 
det irrationelle. At fornuften har grænser er et vilkår. Hvor Foucaults synspunkt skal 
ses i et bredere politisk perspektiv, gælder forholdet ligeledes i forhold til arbejdet 
med medierne. At man ikke kan opstille en metode, der beskriver hvorledes et origi-
nalt produkt fremstilles, er ikke det samme som, at man ikke har brug for en metodisk 
overvejelse. Det, der kendetegner Camillos anvendelse af hukommelsesteateret i 
denne sammenhæng, er ikke fortolkningernes stadige forskydning så meget regel-
mæssighederne i den konkrete omformning. I sin egenskab af mikrokosmos, kan 
man ganske vist sige, at det spejlede verdens bog. Men det var også en konkret for-
deling, omskrivning og forøgelse af et tekstmateriale. Det var en stor indretning, hvis 
formål var at skrive om hukommelseskunsten; om den måde hvorpå teateret fungere-
de. Det var på sin vis en maskine til at skrive om reglerne for modeldannelse. Camillo 
sigtede mod at udgive en bog om sin kunst, der aldrig blev færdig.40 Eller også stod 
den der allerede; og var i færd med at skrive.

Den stadige forskydning af meningen, der kendetegner den hermetiske tanke tende-
rer mod at nivellere forskellene.41 Den første og mest iøjnefaldende fejltagelse er at 
tro, at det er analogierne i sig selv, der er afgørende. Det indebærer, at man følger de 
endeløse fortolkninger og netværkets forbindelser, der til sidst sidestiller alt. Det fører 
i denne sammenhæng blandt andet til en dyrkelse af det uforpligtigende ved det pro-
cessuelle. Det er ofte det, der ligger bag udsagnet, at det er selve processen, der er 
vigtig. Det er imidlertid aldrig processens ydre mangfoldighed, der er interessant i sig 
selv, men udelukkende det de arbejder med. Hvis Camillos teater er vedkommende i 
dag, er det ikke fordi de mystiske referencer tilbyder sig for den almindelige dyrkelse 
af det dunkle, men fordi det er en særlig måde at arrangere et givent materiale i for-
hold til en vekslen mellem en kategorial og en analog aktivitet. Den kategoriale akti-
vitet er forbundet med det metodiske og med ordene, idet den indebærer en afstand 
til de konkrete serier, hvorfra de bedømmes, navngives og inddeles. Den analoge 
aktivitet er omvendt forbundet med synlighedernes spil. Den taber ordenen i ydre 
ligheder og foreslår forbindelser, der overskrider de kategoriale inddelinger med bag-
grund i de ydre spor efter de intensive processer, hvormed de er udfældet. Det kan 
ikke lade sig gøre at udføre begge bevægelser på samme tid, hvilket i øvrigt er en 
fundamental årsag til at hukommelsesteateret i Camillos udgave aldrig kan afsluttes. 
Det indrammer i stedet brydningen mellem det der kan siges og det synlige. Og som 
sådan stiller det et konkret arrangement til rådighed. Dermed nøjes man ikke blot 
med at opstille regler for genstandenes transformationer. Man eksperimenterer med 
dem på samme tid. At teateret på samme tid præsenterer tekstfragmenter på sine 
trin, forstærker kun ordenes inkorporering og brydning med tingene, med teateret, 
rummet og billederne.
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Hvis man sammenligner Camillos teater med antikkens hukommelsesteknikker, er en 
vigtig forskel, at hans teater er konkret til stede. Det er ikke en imaginær bygning som 
i den antikke hukommelsesteknik. Af samme årsag befi nder hans teater sig i en tve-
tydig position mellem at være en af genstandene og den bygning, hvori genstandene 
placeres. Hukommelsesteateret manipuleres lige så vel som det, der præsenteres, 
udskiftes, ombyttes, og i Camillos tilfælde omskrives. Det er derfor hukommelsestea-
terets egen konstitution, der overvejes, i lige så høj grad som det er teksternes, eller 
mere generelt genstandenes, relationer. Hans tekster omhandler derfor direkte eller 
indirekte hukommelsens og teaterets regler. I den traditionelle hukommelseskunst 
træder den eksisterende bygning, som tidligere nævnt, i baggrunden, efterhånden 
som man anvender og derfor til sidst glemmer det imaginære teater. At glemme bety-
der her at gentage noget på samme måde, idet glemslen blot er den form for hukom-
melse, der ikke vender sig mod en transformation af fortiden. Det er påfaldende, at 
Camillos tekster anbringes i æsker, der placeres på de respektive trin på hans teater 
og således er ude af øje. Det, der skal huskes, holdes tilbage, idet teateret træder 
frem. 

I denne sammenhæng, der søger at beskrive teknikker, der har et bredere perspektiv 
i forbindelse med en skabende praksis, ses hukommelsesteateret som en måde at 
begynde en skabende aktivitet, der hverken søger at mekanisere skabelsen på bag-
grund af designvidenskabens ønske om at defi nere det generelle, men heller ikke 
betragter begyndelsen på en given proces, som et spørgsmål om at udøveren und-
fanger en ide friholdt af et materiale. Hukommelsesteateret er et arrangement af et 
materiale og som sådan begyndelsen på en proces. 

Hukommelsesteateret på næste side er tegnet og anvendt i forbindelse med det 
tekstlige arbejde. Det er på sin vis en barok udgave af Camillos teater. Teateret er 
vredet omkring en geometri, der er produceret af en rullekurve: en hypocycloide. Den 
konstrueres, idet et givent punkt på en cirkelperiferi tegner en linje, idet cirklen ruller 
uden på en anden cirkel. Derved tegnes en kurve, der i den ene del er kontinuer og 
tæt på et større cirkelslag og i den anden foldes ind i et enkelt punkt, der befi nder sig 
på periferien af den stationære cirkel. I det ene yderpunkt er kurven en tilnærmelse af 
den cirkel, der omskriver hele operationen. I det andet markerer den et punkt i nær-
hed af den store cirkels midte. Teateret svøbes om den stationære cirkel, idet dets 
trin følger den gradvise formindskelse, som den tegnes af kurven. Det område, hvor 
kurven møder den stationære cirkel, udelades trinene, og scenen åbnes i forhold 
til et område uden for den stationære cirkel. Derved tegnes en plan, der har visse 
mindelser til den grundplan for teateret, som Camillo anvender men med afgørende 
forskelle. Dels brydes symmetrilinjen, der skiller teaterets trin fra rummet bag scenen. 
Det anfægter spejlingen mellem beskuer og genstande i Camillos teater, til fordel for 
en disposition, hvor den indtrædende befi nder sig i en mere tvetydig position mellem 
at spejle sig i de andre genstande og selv blive en genstand blandt andre. Ligeledes 
antyder krængningen, at relationerne mellem genstandene ikke udelukkende er af-
hængige af den, der træder ind. 42
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De forskellige sektioner fungerer som kategorier. Omvendt er hver sektion gennem-
strømmet af et horisontalt plan, der foreslår analogier på tværs af den kategoriale 
inddeling. Camillos reference til hermetikken er borte. I stedet modstiller teateret de 
lokale operationer, sådan som de fi nder sted mellem kategoriale inddelinger og ana-
loge forbindelser, over for en aktør, der træder ind i cirklen. Hvis man et øjeblik sætter 
diskussionen af teknikker i parentes og spørger til den arkitektoniske konceptions 
stilling, kan man ligne indretningens vekslen mellem forbindelser og inddelinger med 
Boudons vekslen mellem konjunktioner og disjunktioner. Konjunktionens vekslen 
med disjunktionen, som den blev beskrevet i metodekapitlets indledning, vil natur-
ligvis bevæge sig på tværs af disse inddelinger. Nettet i sin helhed modsvarer syn-
kroniens provisoriske helhed, idet de faktiske forbindelser og inddelinger hele tiden 
vil udvikles i relation til dette kort, hvormed udviklingen bedømmes. Opstillingen i et 
kategorialt og analogt net skal imidlertid ikke forstås på den måde, at de horisontale 
planer er de spor, hvoraf både konceptionens forbindelser og de konkrete sammen-
pasninger vil fi nde sted for den, der betragter det, mens kategorierne altid vil fremkal-
de inddelinger. Nettet er først og fremmest et kort over relationer, der på forskellige 
måder præger og befordrer en vekslen mellem adskillelser og samlinger. Det er en 
indretning, der har til formål at fordele et materiale og stimulere lokale forbindelser. 
Opdelingen i kategorier og analogier er derfor et metodisk greb, der afprøver sam-
menpasninger mellem samlingens dele og deres mulige forøgelse af kompositionens 
konsistens. Efterhånden som udviklingen skrider frem, bliver de indbyrdes relationer 
mere bindende. Kortet over relationerne justeres løbende gennem genstandenes 
respektive placeringer. Hukommelseskunsten er ikke en mental disciplin i denne 
synsvinkel, hvormed nogen husker noget, så meget som den er en teknik, hvormed 
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et konkret materiale ændres. Det er ikke et imaginært teater, men et konkret redskab; 
et apparat. At udøveren faktisk husker, og at denne hukommelse indvirker på proces-
sen, mens han arbejder, er en anden sag, der naturligvis ikke skal anfægtes. 

Hukommelsesteaterets æske er et lille museum 
for teateret.  Den udvikles i forlængelse af det 
synspunkt, at hukommelsesteateret selv er et 
medlem af samlingen eller sagt med andre ord: 
den komponent, der samler, er en del af sam-
lingen, der har fået til opgave at forbinde. Den 
indtager ikke en ekstern position. Inddelingen af 
æskens yderside følger en halveringsregel. Det 
antyder en glidende bevægelse mellem forskel-
lige kategorier, fra element til sten. Det knytter 
an til et mere generelt tema, hvor rammens 
artikulation ses som et spørgsmål om målgivn-
ing og et ønske om at overskride det metriske. 
Det metriske er forbundet med den homogene 
tid, som tidligere nævnt, mens hukommelsens 
arbejde er forbundet med den virkelige tid. 
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Det er et skift, hvor hukommelseskunsten ikke længere er et spørgsmål om den en-
kelte udøvers mentale disciplin, men om en materiel praksis. Hukommelsen er en 
transformation af det givne. Ændringen af hukommelsens stilling ligger i forlængelse 
af den overordnede betræbelse, der søger at fl ytte fokus fra udøverens bevidsthed 
til reglerne for materialets bearbejdning som det vigtige spørgsmål i forbindelse med 
beskrivelsen af en eksperimentel praksis. 

Frederik Stjernfelt beskriver i Diagrams as centerpiece of a Peircian Epistemology, 
hvorledes diagrammet er en måde at eksperimentere med det givne. Selvom dia-
grammet hos Pierce falder ind under ikonets overordnede tegnkategori, er den lig-
hed, som diagrammet deler med sit objekt, ikke et spørgsmål om en ydre lighed men 
et spørgsmål om en operationel lighed.43 Diagrammet er en skitse af relationer. En 
indledende abduktion udfører et gæt med hensyn til, hvordan et givent fænomen kan 
formaliseres. Derefter kommer en deduktiv diagrammatisk fase og endelig en induktiv 
fase, hvor diagrammet sammenlignes med de empiriske data. 

Den afgørende test om man opererer med et relevant diagram er, om det er muligt 
at manipulere med det, idet man dermed opnår ny information om dets objekt; det 
det ”ligner”. Selvom man, inden for en arkitektonisk sammenhæng, normalt forbinder 
diagrammet med en bestemt grafi k, kan det, med den ovenstående defi nition, ud-
strækkes til at inkludere alt, der kan manipuleres med henblik på at opnå viden om et 
givent objekt. Det er derfor afgørende for diagrammet, at det ikke bare repræsenterer 
de givne relationer, men at det muliggør en manipulation med relationerne; et ekspe-
riment. Diagrammets forbindelse til relationerne i det diagrammet undersøger, skal 
derfor fi ndes gennem eksperimentet. Diagrammet kan aldrig være en repræsentation 
af relationerne. Det betyder samtidigt, at den eneste måde at udforske et diagram, 
er gennem stoffets forandringer. Diagrammets materielle niveau er afgørende for, at 
man undgår at repræsentere relationerne/kvaliteterne. Det henvender sig til et inten-
sivt niveau, som det ikke søger at afbilde, men giver anledning til at gribe ind i. Kun 
gennem indgrebet, og den forandring som det afstedkommer, kan man få noget at 
vide om relationerne i materialet. Det er samtidigt grunden til at mediernes materiali-
tet er det første sted, hvor man kan undersøge bygningens relationer og uden hvilken 
eksperimentet har trange kår i arkitekturen. 

Hukommelsesteateret, i den måde som det er udarbejdet og anvendt i afhandlin-
gen, er et diagram i den ovenstående betydning af ordet, der har et særligt forhold 
til begyndelsen af en given proces. Da man ikke begynder ud af ingenting, må man 
begynde med at arrangere det givne. Man begynder med en indretning. Hukommel-
sesteaterets samling indretter et materiale på en sådan måde, at det på den ene side 
ikke er for fl osset, men på den anden side heller ikke er for entydigt. Begyndelse er et 
mellemværende.44 Processen skrider frem som en bearbejdning af det arrangerede 
materiale, der, fra og med at det indtræder i indretningen, bliver til komponenter i 
den komposition, der udvikles. Når man ændrer komponenterne, ved at lave nye på 
baggrund af de allerede eksisterende, ved at isolere og udskille træk ved de enkelte 
genstande, og ved at bytte om på deres placering i indretningen, er det på baggrund 
af en ydre impuls. Man fuldbyrder ikke en iboende orden, som indretningen var en 
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første løs skitse af. Eller bringer komponenterne i overensstemmelse med en indre 
vision. Ydersiden er omvendt ikke at forstå som en udefrakommende opgave, der 
skal løses med indretningen og dens bearbejdning, selvom en hvilken som helst 
arkitektonisk proces altid begynder med en ydre modstand i form af en kontekst og 
en opgave. Ydersiden er i sin mest fundamentale form tiden. Indretningens kompo-
nenter mødes; ikke i det de er og en isomorfi  derimellem, men i det de kunne være. 
Mødet er en åbning mod et virtuelt niveau i samlingen, der kommer før processens 
eventuelle løsning af en given opgave. Det er, som Boudon siger, et spørgsmål om, 
at man producerer noget, der efterfølgende kan fungere som en løsning.45 Man løser 
og skaber ikke i sammen moment. Og mødets sammenpasning fi nder sted som en 
irreversibel transformation, af det der samles. At den betegnes som irreversibel er 
en hilsen til forrige kapitels intensive og ulineære processer. I denne sammenhæng 
betyder det irreversible at kompositionen ikke er et system, der kan skilles og samles 
uden ændringer. Hukommelsesteaterets ærinde er ikke at huske noget i betydningen 
at genkalde noget, som det var. Det iscenesætter den virkelige tid.46 Og fordi udøve-
ren træder ind på dets scene, sættes tanken i bevægelse, idet den genfi nder ydersi-
den i sin midte.

Det tredje begreb på listen over Sempers begreber ændres fra de fi re elementer til 
diagrammet. De fi re elementer er den begyndelsesmetafor hos Semper, der samler 
de forskellige teknikker og deres frembringelser og skaber en verden ud af samlin-
gen. Hukommelsesteateret er ikke opdelt i fi re elementer, arne, jordværk, ramme-
værk og tagværk, selvom det bevarer den grundlæggende fordeling mellem et felt, 
der indrammes, og en periferi, der omkranser. Det overskrider de fi re elementer med 
inddelingen i kategorier og analogier, selvom de fi re elementer for så vidt stadig er 
en mulig opdeling af trinene.47 Men frem for alt er indretningen og de fi re elementer 
forbundet i den forstand, at de begge betegner et overordnet niveau i kompositionen, 
der udvikles i forhold til en given situation. De er begge møbleringer. Hvis hukom-
melsesteateret er et diagram, er det netop fordi, det eksperimenterer med noget, der 
rækker videre end den løse indsamling. Eksperimentet retter sig mod kompositionens 
motiv. Men i forlængelse af Peirce, indebærer det, at motivet defi neres i relationelle 
termer. Og det der holder kompositionen sammen, er ikke en helhed i den vante be-
tydning af ordet, hvor det betegner delenes overensstemmelse med en ide. Indretnin-
gen er, ligesom de fi re elementer, også en fordeling af teknikker. Dette forhold vil det 
næste kapitel beskæftige sig med. Det udvikler samtidigt den anden begyndelsesme-
tafor Semper betjener sig af: knuden. Dermed vender vi os mod de lokale montager, 
og de måder hvorpå kompositionen knyttes tættere sammen.

Det stiller følgende spørgsmål, som skal besvares:

1. Det ene er hvorledes kompositionens konsistens forøges.
2. Det andet hvorledes indretningen står i forhold til kompositionens motiv. Og i 

forlængelse heraf:
3. Hvordan kan man forstå et motiv i tidslige termer?
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Et faseportræt  

Kurven som bane og billede på processen er på den ene side betinget af en række 
geometriske deloperationer, som den beskriver et overordnet forløb, hvor begyndelse 
og slutning mødes. Mødet er ikke en midte for banen eller processen, men et punkt 
der træder ud af periferien, og i stedet balancerer på de cirkler, der indskriver de geo-
metriske deloperationer i et samlet forløb. 

Man kunne sige, at hver af de tre tegninger er et portræt af en kompositionel ten-
dens. Den første af det simple diagrams produktion af en ydre kompleksitet: de laby-
rintiske kompositter. Den anden af udvekslingerne med konteksten. Den tredje af en 
centripetalkraften og driften mod at befæste en midte. 

At se de tre som dele af en samlet sekvens peger mod en pragmatisk position, der 
medtænker betydningen af den enkelte udøver, af medier og af de byggede former 
uden at miste betydningen af de sammenhænge som processen indgår i. Den måde 
processen virker må ses i sin bevægelse fra arbejdet i mediernes stof til bygningen 
og i sidste instans til de livsformer, der på forskellige måder indtager og præges af 
bygningens ruminddeling. Alt for ofte skilles de i forsimplede modsætninger mellem 
en kunstnerisk og en professionel position eller mellem en æstetisk og en politisk 
orienteret opfattelse af processens mål.

Set fra denne vinkel er de tre portrætter ikke principielt forskellige måder at skabe 
en komposition. De adskilles snarere af deres relation til stoffet og dermed til tek-
nikken. Ligesom et triptikon, der både består af tre adskilte billeder og danner en 
sammenhængende fl ade, der kan foldes sammen, hvorved illusionen af et andet 
rum forsvinder, kan de tre portrætter ses som tre forskellige måder, hvorpå et og 
samme diagram virker i forhold til et konkret stof. Derved kan man på samme tid tale 
om klare forskelle, så man undgår, at der er tale om principielt forskellige modeller. 
Forskellene opstår i forhold til den måde, hvorpå diagrammet opererer. I forhold til 
de formative processer, med henblik på de sammenhænge formen skal indgå i, eller 
indadtil i forhold til midten.
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De tre niveauer adskilles af forskellige måder hvorpå diagrammet distribuerer stoffet. 
Tre tendenser i ét arbejde mere end tre værkformer. De bindes sammen af en bølge, 
der er som en yderside, der passerer gennem dem: den virkelige tid. 

Kompleks, åben og inderlig. Pendulet svinger mellem de tre. 
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Noter

1  Guillaume Apolinaire. Et vers fra ”Le Brasier” fra Alcools, 1913.
 
Floden hæftet over byen
Du gør den fast som et klæde 
Bærer den til den føjelige scene 
Du udholder de besnærende toner 
Som animerer stenene

(Egen oversættelse).

Den virkelige tid

2 Bogue, Ronald, Deleuze on Cinema, (Routledge, 2003), ss. 13-14
3  Det er et gennemgående tema i Bergsons fi losofi , som følgelig kommer til udtryk på fl ere 
måder. Den primære adgang til Bergosn i denne sammenhæng er Deleuzes læsning, som den fi ndes 
i hans bog om Bergson. Det er ikke intentionen at diskutere relationen mellem Deleuze og Bergson, 
men at anvende Deleuze´s bog i dens egen ret. Skulle man nævne et sted, hvor den virkelige tids 
kontinuum, durée (varen), beskrives af Bergson selv, kunne det for eksempel være følgende passage 
fra en engelsk oversættelse af L´evolution créatrice: ” Duration is the continuous progress of the past 
which gnaws into the future and which swells as it advances. And as the past grows without ceasing, 
so also there is no limit to its preservation.” Bergson, Henri, Creative Evolution,(A.S.Barnes, 1944), s.7. 
Genoptryk af den oprindelige engelske udgave fra 1911. Engelsk oversættelse ved Arthur Mitchell af 
L´evolution créatrice fra 1907. 
4  Bergsons udsagn er i denne sammenhæng primært set gennem Sanford Kwinters anven-
delse i Architectures of Time, Toward a Theory of the Event in Modernist Culture, (MIT Press, 2001), 
s. 8. Den passage, han refererer til, stammer fra en engelsk udgave af L´evolution créatrice. Den lyder 
som følger: ”The wholly superfi cial displacements of masses and molecules studied in physics and 
chemesty would become, by relation to that inner viral movement (which is transformation and not trans-
lation) what the position of a moving object is to the movement of that object in space. And, so as far 
as we can see, the procedure by which we should then pass from the defi nition of a certain vital action 
to the system of physico-chemical facts which it implies whoud be like passing from the function to the 
derivative, from the equation of the curve (i.e. the law of the continuous movement by which the curve 
is generated) to the equation of the tangent giving its instantaneous direction. Such a science would 
be a mechanics of transformation, of which our mechanics of translation would become a particular 
case, a simplifi cation, a projection on the plane of pure quantity. Bergson, Henri, Creative Evolution,(A.
S.Barnes, 1944), ss.37-38
5  Batailles, Georghes, “Base Materialism”, s.31. Fra antologien Batailles, Geoges,Visions of 
Excess, (University of Minnesota Press, 1985). Engelsk udgave ved Allan Stoekl af essays og tekster 
fra Oeuvres complète, 2 volumes. (1970 Èditions Gallimard.) Den oprindelige tekst er fra perioden 1927-
30. Bataille kritiserer det han kalder den matematiske overfrakke, fordi den omskaber det dynamiske 
stof til et homogent og dødt stof.
6  Deleuze, Gilles, Bergsonism, (Zone Books, 2006). s. 58. Genoptryk af den oprindelige udga-
ve fra 1991. Engelsk oversættelse ved Hugh Tomlinson af den franske originaludgave, Le Bergsonisme, 
(Presses Universitaire de France, 1966).
7  Bergson, Henri, Creative Evolution, (A.S.Barnes, 1944). s.7. 
8  Deleuze, Gilles, Bergsonism, (Zone Books, 2006). s. 51. 
9  Ibid. s.59
10  Ibid. s.61

Bergsons fi re tidsparadokser:

1. Springets paradoks. Vi placerer os med et spring i fortidens ontologiske element.
2. Værens paradoks. Der er en artsforskel mellem nutiden og fortiden.
3. Sameksistensens paradoks. Fortiden følger ikke den nutid den har været, men sameksisterer med 
den.
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4. Den psykiske repetitions paradoks. Hele fortiden sameksisterer med hver nutid i mere eller mindre 
sammentrukket form.

De fi re paradokser angriber fi re illusioner, der stammer fra en dårlig analyse af kompositten tidens es-
sens, og som præger den normale opfattelse af hukommelsen.

1. Vi kan genforene fortiden med nutiden.
2. Vi kan passere gradvist fra den ene til den anden
3. At de er skilt af et før og et efter
4. At bevidsthedens arbejde er karakteriseret ved en addition af elementer snarere end skift i niveauer, 
egentlige spring og omarbejdelse af systemer.

11  Ibid. s.57 På den ene side indeholder øjeblikket altid hukommelsen af øjeblikket forinden. 
På den anden side kondenserer og sammentrækker de to øjeblikke hele tiden ind i hinanden. Som en 
dobbelt bevægelse af hukommelsen. Dels en erindringshukommelse der skiller fortiden og nutiden og 
en sammentrækningshukommelse, der lader fortiden træder frem på en bestemt måde. 
12  Benjamin, Walter, “Thesis on the Philosophy of History,” (Schocken Books, 1988), ss.257-
258. Genoptryk fra den oprindelige udgave 1968, engelsk oversættelse Über den Begriff der Geschichte 
fra 1939, første tryk efter Benjamins død i 1950 i Neue Rundschau.
13  Deleuze, Gilles, Bergsonism, (Zone Books, 2006). s. 63. 

Kunsten af huske

14  Citatet er fra Ad Herrenium. Den vigtigste kilde til den antikke hukommelseskunst er den 
pædagogiske tekst Ad Herennium, der gennemgår de forskellige regler. Forfatteren er ukendt, og kun 
navnet på den teksten henvender sig til, Herennium, huskes. Citatet optræder i Yates, Frances, The Art 
of Memory, (Pimlico, 2000), s.20. Genoptryk af den oprindelige udgave fra 1966.
15  For en gennemgang af antikkens hukommelseskunst se kapitlet “The Three Latin Sources 
for the Classical Art of memory” fra Yates, Frances, The Art of Memory, (Pimlico, 2000), ss.17-41. 
16  Ibid. ss.25-26.
17  Tafuri, Manfredo, Venice and the Renaissance, (MIT Press, 1995), s.8. Engelsk oversæt-
telse ved Jessica Levine af Venezia e it Rinascimento, 1985. 
18  Ibid. ss.1-13.
19  Allerede Giovannis onkel Domenico Grimani havde doneret en samling til Serenissima, 
der imidlertid blev opbevaret under utilstrækkelige forhold i dogepaladset. Giovannis bidrag var mere 
omfangsrigt og blev, som et krav i forbindelse med donationen, anbragt i Sansovinos Libreria Marciana, 
hvor det stadig fi ndes som en vigtig del af Venedigs arkæologiske museum. Ministero per i Beni e le 
Attivià Culturali Sopreintendenza Speciale per il polo Museale Veneziano, (Electa, 2004), ss.11-19. 
Katalog til Museo Archeologico Nationale di Venezia. 
20  Camillo lever fra ca. 1480 til 1544.
21  Yates, Frances, The Art of Memory, (Pimlico, 2000), ss.135-137. 
22  Yates fremhæver endvidere muligheden for at æskerne kan have indeholdt andre tekster 
end Ciceros værker og Camillos egne skrifter på baggrund af Cicero. Ibid. s.148. Hun betragter det 
således som usandsynligt, at æskerne under billederne af helvede, skærsilden og himlen har indeholdt 
Ciceros taler, særlig når man tager Camillos forbindelse til hermetikerne i betragtning og deres udbredte 
anvendelse af forskelligartede kilder. Ibid. s. 165.
23  Eco, Umberto, ”Det irrationelle i går og i dag”, s.14, fra Om Spejle og andre foranderlige 
fænomener, (Forum Publishers Ltd, 1991). Dansk oversættelse ved Thomas Harder af Sugli specchi e 
altri saggi, 1990.
24  Debus, Allen G., Man and Nature in the Renaissance, (Cambrigde University Press, 1999), 
s.21. Genoptryk af den oprindelige udgave fra 1978.
25  Eco, Umberto, ”Det irrationelle i går og i dag”, s.15, fra Om Spejle og andre foranderlige 
fænomener, (Forum Publishers Ltd, 1991).
26 Debus, Allen G., Man and Nature in the Renaissance, (Cambrigde University Press, 1999), 
ss.16-33. Kapitlet ”The Chemical Key” gennemgår de alkymistiske eksperimenter i renæssancen, hvor 
blandt andet Paracelsus spiller en afgørende rolle, og den rolle eksperimenterne spiller i forhold til den 
gryende videnskab.
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27  Ibid.s.89.
28  Ibid.s.95. Kapitlet ”A New World System,” ss.74-100, gennemgår de forskellige positioner, 
der er nævnt her fra Kopernikus til Bruno.
29  Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at solrækken indtager en central rolle i indde-
lingen af Camillos teater, og at hans samtid mente, at han besad en særlig og mystisk forbindelse med 
solen. Han var efter alt at dømme enig med dem.
30  Sefi rotterne er Guds ti navne. Der er mange forskellige opfattelser af deres position mellem 
gud og  verden. De kan ses som medierende, og i den hermetiske opfattelse, som den optræder hos 
Camillo, er de således adgange til den guddomelige skaberkraft. De kan også opfattes som utilgænge-
lige på niveau med Guden. Navnene bestemmer gudens evner. Scholem, Gershom, Kabbalah, (Meri-
dian, 1978), ss.96-105. Genoptryk af en tidligere udgivelse af forlaget Time Books.
31  Yates, Frances, The Art of Memory, (Pimlico, 2000), ss.169-170. 
32  Ibid. s.150
33  Bergson skriver i Creative Evolution, at hukommelsen ikke er en evne, i den forstand at 
den kan anvendes efter forgodtbefi ndende. Den fi nder sted automatisk i relation til en sansning. Henri 
Bergson, Creative Evolution,(A.S.Barnes, 1944). s.7. At huske er derfor ikke en mental øvelse, der 
kontrollerer en mængde af spor, men en tilblivelse, der står i relation til noget andet end bevidstheden 
og dets forandringer. At huske og at ændre teaterets arrangement står derfor i et gensidigt forhold. 
Arrangementet realiserer ikke en hukommelse. Den er snarere en del af hukommelsens aktualisering. 
Teksternes stadige omarrangement og betydningsskift modsvarer således intensiverne, som de blev 
beskrevet i forrige kapitel. Ikke for dermed at sige, at der er tale om realiseringen af et naturvidenskabe-
ligt princip, men for at drage en parallel, hvormed hukommelsen ikke er en simpel genkaldelse, men en 
stadig omformning af fortiden.
34  Benjamin, Walter, The Arcades Project, (The Bellknap Press of Harvard university Press, 
1998), ss.203-211. Genoptryk af den oprindelige engelske udgave fra 1982. Engelsk oversættelse ved 
Howard Eiland og Kevin McLaughlin af det ufuldendte Das Passagen-Werk påbegyndt 1927 og bearbej-
det indtil Benjamins død i 1940.
35  De ses dermed i forlængelse af den hermetiske lære, der, med udgangspunkt i beskrivelsen 
af den ægyptiske magi og animationen af statuen, som den forefi ndes i Asclepius, søger del i den gud-
dommelige skaberkraft. Yates, Frances, The Art of Memory, (Pimlico, 2000), ss.17-41.
36   Ein – sof betyder: det der rækker ud over grænsen eller uden grænse. Ein sof og sefi rot-
ten udgør et par, hvor ein –sof er guden uden grænse, den rene immanens, mens sefi rotten er gudens 
10 navne, det vil sige de måder, hvorpå han træder frem. For en gennemgang af Ein-sof kan følgende 
passage anbefales. Scholem, Gershom, Kabbalah, (Meridian, 1978), ss.88-91. I forlængelse af Ein - Sof 
kunne man tænke sig at spore en eventuel forbindelse mellem Kabbalah og Deleuze via Spinoza og 
den rene immanens.
37  Ibid. 104. I modsætning til den jødiske fi losofi , der omhandler essensernes attributter. Af 
samme årsag blev Kabbalah ikke accepteret i samme grad.
38  Ibid. 104. Det skal understreges, at jeg her tager Camillo til indtægt for et synspunkt, han 
sandsynligvis ikke delte, idet han formodentlig tilhørte den panteistiske tradition. Bemærkningen er 
derfor snarere rettet mod den måde, hvorpå jeg ser teaterets indretning og ikke mod Camillos egen 
opfattelse. 
39  Foucault, Michel “Space, Knowledge and Power,” s. 249, Foucault, Michel, The Foucault 
Reader, (Penguin Books, 1991). Genoptryk af den oprindelige engelske udgave fra 1984. Teksten er et 
interview, der først blev trykt i Skyline. (Rizzoli Communications, Inc., 1982) 
40  Yates, Frances, The Art of Memory, (Pimlico, 2000),s.137.
41   Eco, Umberto, ”Det irrationelle i går og i dag”, s.13, fra Om Spejle og andre foranderlige 
fænomener, (Forum Publishers Ltd, 1991).
42 Dermed hentydes til det overordnede forsøg på at fl ytte fokus fra udøverens hukommelse til 
materialets omformning. 
43  Stjernfelt, Frederik: “As soon as an icon is contemplated as a whole consisting of inter-
related parts whose relations are subject to experimental change, we are operating on a diagram.” fra 
Stjernfeldt, Frederik, Diagrammatology, (Springler Verlag, 2007). Citatet er taget fra kapitlet Diagrams 
as a centerpiece of Peician Epistemology. Det skal understreges, at den version af kapitlet, jeg har læst, 
er en version fra umiddlebart inden det endelige tryk. For en introduktion til emnet inden for et arkitek-
tonisk regi se for eksempel: Vidler, Anthony, “What is a Diagram Anyway?,” ss. 19-20. Fra antologien 
Feints om Peter Eisenmanns arbejder. (Skira Editore, 2006). 
44  Deleuze, Gilles og Guattari, Felix, Tusind Plateauer, (Det kongelige danske kunstakademis 
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billedkunstskoler, 2005), s.422. Dansk oversættelse ved Niels Lyngsø af MILLE PLATEAUX. Capita-
lisme et Schizophrénie 2, (Les Éditions de Minuit, Paris 1980).
45  Boudon, Philppe, Conception, (Éditions de la Vilette, Paris, 2004), s.72.
46  Brandt, Per Åge, ”Hvad er et Museum?,” ss. 104-114, fra Tegn,ting & tanker (Basilisk, 1998). 
P.Å.B siger, at museet er tidens teater. Et museum er et regi (en foranstaltning, et teatralsk arrange-
ment). Det er ifølge Brandt en barok tanke, at tiden kun får mæle, når den teatraliseres. Det er en af 
årsagerne til, at jeg tidligere kaldte min egen udgave af hukommelsesteateret for en barok udgage af 
Camillos teater.
47  Teateret er tænkt sådan, at man ikke behøver at anvende alle trin.
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Kapitel 4

Teknik og montage
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Dette kapitel beskriver en transformation af tekstilet. Det tilstræber derigennem at 
uddybe følgende to forhold: 

1. Teknikken er en sonde, der er forbundet med et tab af evne.

2. En given udvikling skrider frem gennem montager af heterogene komponenter.

Semper introducerer ofte vigtige begreber midt i en gennemgang af konkrete udvik-
lingshistorier i Der Stil. Den berømte passage om de fi re elementer fi ndes i et afsnit, 
der omhandler græske og italienske tømmerkonstruktioner. Det berømte citat om 
knuden, fi ndes i et lille afsnit, hvor det står side om side med andre simple teknikker, 
der har tilknytning til tekstiler og klæder, og det vigtige begreb stoffwechsel defi neres 
i forbindelse med en gennemgang af søljens udvikling fra den assyriske gudefi gur 
af træ til den hellenistiske monumentalsøjle af sten.1 Det kan ses som en skødes-
løshed, der ikke drager omsorg for at integrere de vigtigste begreber i en overordnet 
organisation. Men det kan også ses som et symptom på det forhold, at man kun kan 
blive opmærksom på transformationsregler ved at betragte stoffets forandringer. Det 
er som om, det enkelte tilfælde bryder frem i den ramme, der var sat af det givne af-
snit, og peger mod et generelt formativt niveau, der overskrider Der Stil´s opbygning 
i øvrigt. 

Kapitlet følger en beslægtet opbygning, idet det beskriver en metamorfose af tekstilet 
fra vævning til sten, og derigennem introducerer en bestemt måde at opfatte teknik-
kernes og redskabernes rolle i forlængelse af indledningens skelnen mellem metode 
og teknik. Men det introducerer samtidigt en kompleks serie, der bryder med den 
lineære series årsagslogikker, idet den ændrer relationen mellem original og kopi og 
dermed mellem gentagelse og forskel. I forhold til reformuleringen af Sempers begre-
ber er det denne gang metamorfosen, der må udvikles i forlængelse af morfogene-
sen og det komplekse system på en sådan måde, at den overskrider gentagelsen af 
et oprindeligt motiv. Der er allerede en spænding hos Semper mellem metamorfosen 
som en genkomst af de fi re elementer og som en simpel operation, hvormed rum-
met deles. Hvor den første forlader sig på et motiv, der ikke ændres, forudsætter den 
anden en ydre kompleksitet. 

Sten, tekstil og skrift

F. L Wright: “We would take that despised outcast of the building industry – the con-
crete block – out from underfoot or from the gutter – fi nd a hitherto unsuspected soul 
in it – make it live as a thing of beauty – textured like the trees.”2

Wright byggede i 20´erne en lille serie huse i Los Angeles området, hvor han benytte-
de et byggesystem, han udviklede og raffi nerede undervejs gennem forløbet. Syste-
met bestod af forskellige typer betonblokke med konkave recesser i siderne og, for 
de fl este stens vedkommende, et mønster der var præget ind i forsiden. Stenene blev 
stablet, nettet trukket igennem de konkave hulninger i stenenes sider, og det hele 

Bloksystemet som det blev anvendt i La 
Miniatura

Udsnit af La Miniaturas facade
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blev endeligt samlet, ved at man hældte beton ned i mellemrummet.3 Muren fi k der-
ved tilført nettets trækevne og blev endda i stand til at modstå et vist tryk vinkelret på 
fl aden. Det viser sig i House Freeman, hvor støttemuren ind mod skrænten holder en 
betragtelig jordmængde tilbage til trods for, at det er en enkeltmur.4 På grund af det 
begrænsede antal bloktyper, der i øvrigt blev varieret i forhold til den enkelte bygning 
både med hensyn til mønster og konstruktiv betydning, rummede systemet forskellige 
muligheder for at samle blokkene, og selvom det ikke altid blev gennemført i praksis, 
indeholdt det ideelt set muligheden for at udfærdige alle primære bygningsdele. I 
den første fase var systemet ikke færdigt og modsvarede til en vis grad en traditionel 
stabling. Det var dog ikke bundet sammen af et forbandt, men af lange baner stræk-
metal, der blev lagt i de horisontale fuger, hvorefter det næste lag sten blev stablet i 
forhold til det overordnede kvadratnet. Det er den måde murene er konstrueret i den 
første bygning; det lille eksperimentarium La Miniatura fra 1923.5 Derefter er også 
det konstruktive princip stort set færdigt, og han følger med mindre variationer det 
samme system i de sidste tre huse. Både på grund af prægningens mønster og det 
konstruktive princip, som det senere blev udviklet, fi k det navnet tekstilbloksystemet. 

Der eksisterede allerede et lignende byggesystem i anvendelse i Californien på det 
tidspunkt, hvor Wright udviklede sit eget. William E. Nelsons Nel-stone var grundlæg-
gende det samme system, idet det bestod af en betonsten med konkave recesser, 
hvori man trak et armeringsjern og endeligt udstøbte muren til det færdige resultat.6 
Det var på fl ere måder mere simpelt, idet der ikke var en ornamental prægning af 
stenens forside og heller ikke en begrænset sæt af bloktyper, der tillod forskellige 
kombinationer. Det var kun egnet til lodrette mure, hvor Wrights blokke inkluderede 
muligheden for at forskyde stenene indbyrdes og derved skabe svage forsætninger 
i muren. Nelsons byggesystem kom imidlertid tættere på at opfylde F.L. Wrights op-
rindelige ambition om at udvikle et færdigt byggesystem, der kunne fi nde almindelig 
anvendelse på tværs af den eksklusive situation, der betingede de fi re huse. Det er 

En af de gamle træforme, der blev anvendt til 
Ennis House, og en ny syrefast sten, som den er 
udviklet i forbindelse med renovationen.

Tekstilbloksystemet som det blev anvendt i 
Ennis House.

Wiilian E. Nelsons Nel-stone.
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først senere, at Wright udvikler en tekstilblok, der egner sig som et alment byggesy-
stem. Det er Usonian Automatic, der grundlæggende følger de samme principper, 
dog med ornamentløse sten. Det kan både udføres son en enkeltmur og som en 
dobbeltmur med et isolerende hulrum.7 Blandt andet var Nelsons tilrettelæggelse af 
stenenes fremstilling langt mere gennemtænkt som industriel produktion end Wrights, 
der forløb ad hoc på byggepladsen med primitive og upræcise træforme. Wrights 
sten havde endvidere en tvetydig skala. For store til at være hensigtsmæssige i for-
hold til en stabling og for små til at være hensigtsmæssige som et element. Den indu-
strielle masseproduktion og håndværket blandes i eksperimentet med den komplekse 
serie, hvorfor den hverken er rationel som industriel fabrikation eller som håndværk. 
Det bevæger sig langs grænserne for kroppens ydeevne ligesom maskinerne infi l-
treres af stoffet og det specifi kke. Hvor Nel-stenen blev anvendt i mange forskellige 
sammenhænge som et billigt byggesystem, var Wrights bygninger forbeholdt en lille 
skare af mæcener, der fi nansierede hans eksperimenter. Det er uvist, om Wright 
kendte Nelsons system i den tidlige fase af udviklingen af hans eget men som et re-
sultat af den store lighed mellem de to systemer, opstod der senere en disput mellem 
Nelson og Wright vedrørende patentet.8 Uenigheden gled ud i sandet uden det store 
retslige efterspil, men illustrerer udmærket spørgsmålet om opfi ndelsens status og 
problemets stilling i processen. Hvor Nelsons byggesystem vender sig mod bygge-
processens rationalisering, drejer Wrights arbejde sig snarere om, hvordan man kan 
samle industrikulturens produkter til en singulær komposition. Man ser den dobbelte 
bevægelse hos Wright, der på samme tid ser ensartetheden som en krise, og som 
et potentiale, hvorigennem værket må passere. Dermed indskriver Wrights tekstil-
bloksystem, og den lille serie af bygninger han opførte, sig i en generel bestræbelse, 
der har mange moderne slægtskaber. Det særlige i denne sammenhæng er dels, at 
han udfører sine eksperimenter mere eller mindre udtalt i forlængelse af Semper og 
tekstilet,9 men i særdeleshed, at den måde, hvorpå serien udvikles, overskrider den 
normale fordeling mellem en prototype og en serie, der ellers betinger en traditionel 
seriel produktion, som den dominerede det 20 årh. på godt og ondt. Byggesystemet 
udvikles ikke i forhold til fabrikkens rum men i forhold til en række konkrete steder, 
hvorfor det løbende ændres. Det blander endvidere elementernes serie med et kon-
kret håndværk, der spænder fra en detaljering af træværket, der langt overskrider 
det præfabrikerede byggeris bearbejdningsgrad på den ene side og på den anden 
udføres med stor skødesløshed over for kvaliteten af blokkene, og den måde de blev 
samlet. Ligeledes brydes systemet fl ere steder, hvor det ikke er i stand til at løse 
en given konstruktiv opgave, der ikke er foregrebet, og man for eksempel udstøber 
hulrummet mellem yder og indermur. Stan Allen beskriver den pragmatiske evne 
hos Wright til at udnytte den givne situation til at udvikle og berige et projekt som et 
afgørende kendetegn for hans produktion, der når et højdepunkt blandt andre i Gug-
genheims konstruktion.10 

Hvor naturlige materialer ofte fremstår med en stor materiel kompleksitet, som 
teknikkerne kan afsøge, er kunstige materialer ofte homogene. Træet er et oplagt 
eksempel på et naturligt materiale, der gennem sin kompleksitet befordrer en udvik-
ling af redskaber, der tillader teknikkerne at afsøge dets materiale. Hvis materialet 
er homogent stiller forholdet mellem teknik og materiale sig imidlertid anderledes. 

Eksempler på udstøbninger af hulrummet fra 
Freeman House. De oprindelige tekstilbloksten 
er forsvundet under jordskævl, hvorfor støbnin-
gerne er blotlagte.
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Det homogene materiale yder ikke modstand over for en ensartet gentagelse og er 
derfor en forudsætning og et mål for en traditionel seriel produktion. Beton og stål er 
emblematiske for dette forhold. At stålets styrke er betinget af komplekse molekylære 
processer, hvor små dislokationer fører energien bort fra mikroskopiske brudfl ader er 
en anden sag, der ikke er del af den klassiske videnskabs materialeforståelse og den 
traditionelle industrialiserings rationale. Det er snarere en viden, der er en integreret 
del af smedens arbejde med sværdet, idet han styrer fordelingen af de steder på klin-
gen, der skal være bøjelige, og den kant der skal være hård, så den kan slibes til en 
æg. Den klassiske videnskab og den traditionelle industrialisering forudsætter i stedet 
af et hylomorft stof, der tildeles en ydre form.11 

Som en generel kommentar følges morfoprojektionen og forestillingen om det homo-
gene stof. Hvor man søger at projicere former ned over stoffet så præcist som muligt, 
forudsætter man et ensartet stof. Som Wright anfører, kræver det homogene mate-
riale en ydre påvirkning for, at det tildeles en æstetisk kvalitet. At kvaliteten dermed 
forbindes med en ydre påvirkning ligger i øvrigt forlængelse af Benjamins beskrivelse 
af kunstværkets aura, der betinges af ritualer og ydre fremgangsmåder, der holder 
noget på afstand, og ikke af indre forhold i kunstværket.12 Det er distancens teknik-
ker om man så må sige. Ritualet der kun lader noget komme til syne på bestemte 
tidspunkter eller fl ytter det om på siden af en grænse uden for rækkevidde. Tekstil-
blokken eksemplifi cerer to karakteristiske måder at berige betonen. Den første er 
gennem prægningen. Der skabes en ekstern form, der efterfølgende præges ind i det 
homogene stof, hvormed det tildeles de forskelle, det ikke selv er i stand til at produ-
cere. Det er imidlertid karakteristisk, at tekstilblokkene bevarer en råhed, der sender 
mønstrene tilbage mod gruset og cementen, som til stadighed er nærværende for 
øjet. Man kunne argumentere, at det formløse stof ikke blot præges af den formen, 
som det ligger implicit i det indledende citat, men til stadighed anfægter den. Den an-
den er gennem den kompositte struktur; armeringen. Derved opnås strukturelle for-
dele, der tillader en overskridelse af almindeligt kendte konstruktionsformer. Hvor den 
første tildeler stenen en aura gennem en ydre procedure, søger den anden at skabe 
en artifi ciel materiel kompleksitet gennem kompositten. Det modsvarer de to sider af 
tekstilet og mere generelt forholdet mellem dekoration og konstruktion. Det interes-
sante ved La Miniatura er, at forholdet mellem de to ikke modsvarer et simpelt forhold 
mellem indhold og udtryk, men på forskellige måder påvirker hinanden. Dekorationen 
får betydning for den rumlige grænse, der til tider synes at opløses i dekorationens 
pixelering, og de mange anfægtelser af hierarkierne mellem de primære bygnings-
dele trækker på tekstilets billede.

Wright citerer den berømte passage fra Victor Hugos Notre-Dame de Paris i The Art 
and Craft of the Machine, og fremsætter, i forlængelse af forlægget, det velkendte 
synspunkt, at det sidste store arkitektoniske værk, der fremstår som en primær sam-
lende social kraft, er katedralen.13 Derefter mister arkitekturen sin status som det vig-
tigste medie og opleves i stigende grad med en vis distraktion. Den er forbundet med 
vanerne, og ikke længere med opmærksomheden.14 Kunstarterne bryder fri af arki-
tekturens samling og begynder deres selvstændige udvikling. Det afgørende punkt 
indtræffer med Gutenbergs opfi ndelse af trykpresssen. Det er gennem den maskine, 

Udsnit af den store facade ud mod L.A. fra Ennis 
House. Delvist på grund af jordskælv og delvist 
fordi stenene på et tidspunkt blev dækket med 
plasticmaling fremstår facaden idag i kraftigt 
forfald. Det giver imidlertid et blik ind i konstruk-
tionen med den dobbelte tekstilblokvæg og de 
forskellige forskydninger. 

Bygningen er i øvrigt under renovation og 
stenene udskiftes løbende.
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der præger, at ordene mister deres intime relation til tingene, og den besjælede ver-
den bevæger sig mod sin slutning. Med trykpressen er prægningen af ordet ikke læn-
gere eksklusivt hos Gud, men er multipliceret gennem maskinen. Selvom Wright be-
græder tabet og ligner sit eget tab af uskyld som barn med arkitekturens, mener han 
alligevel, at det er muligt at genvinde det tabte. Blot er det afgørende, at den ikke kan 
genfi nde tidligere tiders storhed ved at vende tilbage til håndværket, som i arts and 
craft-bevægelsens middelalderromantik, men må gøre det ved at erobre maskinen.15 
Wright ser således en forbindelse mellem den industrielle produktions apparaturer og 
teksten. Maskinerne skriver, som han siger. Den moderne industrielle produktion er 
som en stor trykpresse, der præger formerne ind i det homogene materiale.

Intentionen med tekstilblokhusene kan ses i dette lys. De indtager imidlertid en særlig 
rolle, fordi de både kan betragtes som forløbere for en mere almen byggeskik, som 
de udføres med teknikker, der bryder den rationelle sammenhæng en industriel pro-
duktion forudsætter. Byggeprocessen i forbindelse med tekstilblokhusene og i særlig 
grad La Miniatura, er som nævnt en blanding af simpelt håndværk og serielle kompo-
nenter. Det er et værksted, som i det ene yderpunkt betjener sig af et fi nt håndværk i 
forbindelse med udfærdigelsen af de komplekse vinduesrammer, der slynger sig om 
stenene og bygningernes hjørner, mens det på den anden side er præget af ad hoc 
løsninger i forbindelse med stenenes produktion. Hvis man dertil lægger det forhold, 
at den kompositionelle kompleksitet i høj grad udspringer af bygningens forhold til 
terrænets skrånende fl ade, er det svært at se La Miniatura som en prototype på en 
udstrakt og ensartet serie. Wright´s problem vedrørende forholdet mellem det singu-
lære og det ensartede løses således ikke inden for fabrikkens friholdte rum. Snarere 
er La Miniatura en måde at stille problemet tydeligere. Teknikkerne er sonder og 
byggerierne sonderinger, inden en mere rationel produktion kan begynde. Eksperi-
mentet fi nder sted med en ganske anden opfattelse af teknikkernes rolle, end den 
der begynder med at samle og systematisere dem i form af en teknologi. Teknikkerne 
afsøger noget uden for dem selv; et terræn og et materiale. Der er ingen opfi ndelse 
uden for teknikken og ingen opfi ndelse inden for teknologien.16

Hvor konstruktionen udvikles successivt gennem de fi re byggerier på en sådan 
måde, at det træder fuldt igennem som et udviklet konstruktivt princip i forbindelse 
med Ennis House, ændres de mønstre, der præges i stenene. I La Miniatura refere-
rer dekorationen tydeligt til det konstruktive princip, sådan som det er under udvikling. 
Dekorationens net spejler armeringsnettet, der binder stenene sammen. I dette første 
forsøg med teknikken, er der, som nævnt, anvendt en anden konstruktionsform, der 
minder mere om en traditionel stabling. Først senere gennemføres intentionen til 
fulde, og ovenstående system træder frem. Det placerer det første mønster i en inte-
ressant position, idet det er et billede på konstruktionen, som den burde have været, 
og ikke på konstruktionen som den faktisk er. Det placerer prægningens mønster i 
en særegen position, hvor det ikke kan reduceres til en simpel dekorativ henvisning 
til et konstruktivt princip, men er i slægt med en tegningsmæssig overvejelse. Måske 
er det derfor, at dekorationen i de senere tilfælde, hvor konstruktionen udvikles, ikke 
længere er bundet til dens opfi ndelse på samme måde, og i stedet antager mere 
ekspressive og traditionelt dekorative mønstre. I dette første tilfælde er det på sin vis 
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dekorationen, der kommer før konstruktionen, eller rettere er involveret i dens udvik-
ling. 

Mønsteret i La Miniaturas grundsten bygges op med små trin fra midten mod de fi re 
hjørner. Det betyder, at fi re sten sat sammen danner et fælles toppunkt, hvor hjør-
nerne mødes omkring et kryds i fugen: der hvor armeringsjernene mødes i struktu-
ren, som den burde have været. Det forbinder visuelt fugen og mønsterets centrale 
kryds på midten af stenene. Mønsterets centre og fugernes krydspunkter spejles. Har 
man først registeret det, vil øjet vandre frem og tilbage mellem de to centre, og som 
et optisk fænomen vil øjet væve de to måder at opleve muren på sammen. Frem for 
at dekorationen artikulerer strukturen, og dermed byder sig til for øjet, komplicerer 
vævningen afl æseligheden af relationen mellem dekoration og struktur. Trækket fort-
sættes i den måde, hvorpå de forskellige sten, der anvendes til at folde mønsteret om 
hjørnet eller afslutte muren op og nedefter, slører bygningens konturer. De linjer, hvor 
den primære konstruktion normalt viser sig tydeligst, sløres, og den normale skelnen 
mellem primære og sekundære bygningsdele anfægtes. Der er snarere tale om tem-
poskift og foldninger. Stenenes mønster artikulerer ikke kun det konstruktive princip, 
men er også involveret i overskridelsen af bygningens konturer.

 

Når man bevæger sig tættere på, vil man se at relieffet danner små bølgebevæ-
gelser. Bølgerne samler muren til en kontinuer fl ade, som om stenene hver især 
stødte op til en imaginær kurvatur, hvoraf de tog bestik eller måling. Muren bringer 
mindelse om et bevægeligt klæde, hvis form er betinget af uforudsigelige kræfter, 
som strømmer gennem det. Og hvor den soliditet og tyngde, som bygningen ellers 
fremstår med, umiddelbart befi nder sig tættere på monumentet, og forestillingen om 
en grundlæggelse af arkitekturen i pyramiden snarere end tekstilet, formår bølgerne 
på murens overfl ade at animere tyngden, det homogene og døde stof og sende det i 
den anden retning; bort fra kernens hulhed og ud mod den levende natur; vinden og 
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løvet. Det er ikke træets stamme, men løvhangets blade og deres lokale og stadige 
bevægelser, der er den organiske metafor, der deltager i artikulationen af dekora-
tionens forhold til naturen. Og hvis solens vandring over himlen er allestedsnærvæ-
rende i skyggerne på murene, er det ikke bygningen som en gnomon, der måler den 
himmelske orden gennem projektionen af skyggen og spejler den med geometrien, 
men lysrefl eksernes impressionisme, hvormed den ellers så solide mur synes at blive 
bragt i svingninger, resonere, og glide over i omgivelserne. 

Tekstilstenen formår at indeholde stenen og tekstilet i samme komposit såvel kon-
struktivt som kompositionelt. På den ene side fremstår den med stenens tyngde, idet 
tekstilstenene sættes sammen til en monolit. På den anden side opløses stenene i 
løvhanget og omgivelsernes lysspil. Tekstilstenen demonstrerer, hvorledes en sam-
menpasning mellem to heterogene størrelser fi nder sted, uden at de enkelte kompo-
nenter homogeniseres og samlingen derved taber i kompleksitet. De mødes ikke i en 
syntese. 
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Reliefmodel produceret på en 3D-printer. 
Printeren producerer en model på bag-
grund af en tredimensionel computerteg-
ning ved at dele volumenet op i horisontale 
snit. Printeren smelter en tynd PVC-tråd, 
der lægges i de respektive horisontale 
lag. Modellen der er vist til højre, er en 
abstrakt model, der relaterer sig til visse af 
de modeller og tegninger, der præsenteres 
andetsteds. Den er udført med tanke 
på forholdet mellem vævningens tråd 
og planens rumdeling, og udvider derfor 
forholdet mellem tekstilet og bygningen 
ud over den simple beklædning. Noget 
lignende kan i øvrigt ses i La Miniatura, 
hvor de komplekse rumforløb, står i forhold 
til tekstilets foldninger. Som Semper gør 
opmærksom på, er tekstilet først og frem-
mest en deling af rummet, og det en denne 
fundamentale relation mellem teknik og 
rum, der til stadighed må overvejes, idet 
teknikkerne ændres. 

Tråden og stregen indgår i en tæt relation 
i den viste model, fordi markeringen af en 
given rumlig rytme hele tiden er tæt på det 
enkelte horisontale lags vævning. Modellen 
udvikles fra en linje over en fl ade og til en 
linje. Linjen er optaget af foldningerne og 
delingerne er snarere temposkift og løkker i 
forhold til modellens slyngninger.  

Det har ikke været intentionen at oversætte 
den direkte til en plan. Den er i stedet 
forblevet som en abstrakt model, der på 
forskellige måder har fungeret som et 
pejlemærke for enkelte af de modeller, der 
er præsenteret senere.
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En stor del af Rapid Prototyping-teknologierne er baseret på en teknologi, der er 
overført fra almindelige printere til tredimensionale værktøjer, som gennem en lagde-
ling bryder den tegnede form ned i horisontale lag, der efterfølgende printes oven på 
hinanden. De anvendes sædvanligvis i forbindelse med realiseringen af parametriske 
eksperimenter udført i tegneprogrammer på computeren. Det vil sige, at de typisk 
tænkes som realiseringsværktøjer, der hurtigt tillader en bedømmelse af et formba-
seret eksperiment udført i modelleringsprogrammet. Teknologierne anvender derfor 
et homogent materiale, der er i stand til at realisere de formmæssige variationer, der 
er skabt i tegningsmediet. Det er endvidere det samme værktøj, pennens forskellige 
stedfortrædere, der anvendes på tværs af linjens geometriske karakter. Man skifter 
ikke mellem båndsav og rundsav. At det homogene materiale er bundet til tråden 
indebærer, at de fl este teknologier er begrænset til en mindre skala. På grund af den 
høje detaljeringsgrad og den begrænsede størrelse bevæger teknologierne sig ind på 
miniaturens domæne, hvor detaljeringsgraden møder et homogent og i en vis for-
stand formløst stof. Det formløse indebærer i denne sammenhæng, at stoffet er ens-
artet og underlagt et eksternt formdannende instrument; pennen og tegningen. Det er 
ikke stoffets singulariteter, der påvirker formen, men faktorer der er eksterne i forhold 
til stoffet og som bedst realiseres for så vidt, at materialet er modstandsløst.

Laserteknologien dækker over en lang række værktøjer, der bearbejder forskellige 
materialer i forskellige dimensioner. Laserskæreren overfører en computertegning 
direkte til en todimensionel fl ade. Den forudsætter typisk et ensartet materiale og 
skelner ikke nævneværdigt mellem forskellige geometrier. Da linjen ikke længere er 
bundet af trådens opbygning af voluminet, overskider laseren den begrænsede stør-
relse og tætheden, der kendetegnede printeren. Den er i stand til at operere mellem 
detaljen og bygningselementet på samme bord og i samme snit. Fra et praktisk syns-
punkt, er der ikke bindende standarder inden for det todimensionale plan, hvori ma-
skinerne opererer. Det gælder både for printets tråde og laserens snit. Det er ikke let-
tere at udføre en ensartet end en forskelligartet snitserie. Af samme årsag er det ofte 
snitseriens forskelligartethed, der anses som den egenskab, der skal maksimeres for 
så vidt, at man skal udnytte teknologiens potentiale. Det udspringer af forestillingen 
om, at man, i stedet for at søge det specifi kke i redskabets relation til et materiale 
eller mere generelt en kontekst, skal identifi cere en særlig teknologisk egenskab, der 
efterfølgende dikterer dets anvendelse. Forbindelsen til computerens tegneprogram-
mer indebærer typisk, at den modellerede form er amorf, og oversættelsen af den 
givne form til horisontale planer producerer derfor typisk en række snit, hvor der ikke 
er to, der er éns. Det er således computerens simuleringer af en organisk formver-
den, der sammen med teknologiernes frihed i forhold til bestemte geometrier, der 
lukker teknologierne om bestemte naturmetaforer, som de, i sagens natur, betragter 
som spontane og netop naturgivne. 

Det homogene materiale bruges således til at realisere en formvariation, der er opret-
tet i tegningen. Materialet, den konkrete model, yder ikke tegningen modstand. Derfor 
tenderer teknologierne mod at stimulere en formmæssig snarere end en rumlig kom-
pleksitet. Alligevel melder teknologierne sig med et potentiale i forhold til et arbejde 
med en uensartet serie på grund af deres labilitet. Og i spændet mellem de tekno-

Et udsnit af modellen der viser en af de lokale 
løkker, og materialets lagdeling.
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logier der er bundet til modellen, og de teknologier der overskrider skalaen mellem 
model og bygning, opretter et mediebaseret eksperiment potentielt en berøringsfl ade 
med en byggende praksis. Spørgsmålet er derfor om teknologierne kunne bruges til 
at eksperimentere med den komplekse serie, friholdt af den ekspressive forms reali-
sering, og dermed ligge i forlængelse af det projekt, som Wright begynder med den 
lille serie tekstilblokhuse. Det relaterer sig til den overordnede målsætning i Wright´s 
projekt, idet teknologiernes labilitet får til opgave at vriste det singulære ud af de ens-
artede komponentserier, der præger den byggede verden? Eller sagt med andre ord: 
på hvilken måde kan teknologierne skifte rolle fra at være redskaber, hvormed en 
tegningsmæssig kompleksitet realiseres, til at blive sonder, der undersøger nuancer 
i en spredt og entropisk kontekst med henblik på at animere den ikke ulig La Minia-
turas tekstilmur. Opgaven er her at formulere ét eksperimentelt grundlag for sådanne 
undersøgelser. Hvis reglerne for den komplekse serie ikke præciseres uafhængigt 
af et mere konkret arbejde med byggeindustrien, vil undersøgelsen tendere mod at 
reproducere allerede kendte forestillinger om serien, der, som det mest generelle, 
forbinder den med spørgsmål om variation. Som det i øvrigt fremføres mange steder, 
er synspunktet, at det frie eksperiment i medierne og teksterne spiller en vigtig rolle i 
præciseringen også af mere pragmatiske spørgsmål. Det skyldes det simple forhold 
at eksperimentet er den eneste virkelige pragmatik. 
 
Den afgørende opgave er ikke at integrere de nye teknologier og reformere arkitektu-
ren ved at tage udgangspunkt i deres egenskaber men at formulere reglerne for den 
komplekse serie og markere på hvilken måde, den adskiller sig fra den systembe-
stemte variation!

Det er vigtigt at skelne mellem de forskellige anvendelser af begrebet materiale. Dels 
er der tale om materialet i de arkitektoniske medier og deres relation til materialerne 
i byggeindustrien. Dernæst er der materiale sådan som begrebet anvendes i den 
naturvidenskabelige sammenhæng. Det er ofte et problem med computerstyrede si-
muleringer og topologisk baseret parametrik, at de overfører en abstrakt matematisk 
og geometrisk model på et materiale, der er styret af andre regler end computerens 
simulering af materialets dynamik. Morfogenesen kan ikke simuleres i computeren 
og dernæst repræsenteres som form. Begrebet må løsrives fra den naturvidenskabe-
lige model og fi ndes i det arkitektoniske materiale, sådan som det præsenterer sig i 
model og tegning og videreføres i bygningens materialer. Det indebærer, at begrebet 
kan fi nde sin relevans i mange andre sammenhænge end i forbindelse med de ny-
este og mest komplekse materialer og snarere end at behøve den nyeste teknologi 
kan ses som en adgang til at forstå en arkitektonisk proces fra medie til bygning som 
en serie af transformationer af et materiale, der begynder i medierne. 

Den vigtigste udfordring i forbindelse med præcisionen af den komplekse series vir-
kemåde er, at defi nere et andet forhold mellem model og gentagelse, end den homo-
gene series ensartede gentagelse af prototypen! 

Laminatmodel der er bygget op af en række snit, 
udført på en laserskærer. 
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Miniaturen

I forbindelse med La Miniaturas relation til de øvrige tekstilblokhuse kompliceres for-
holdet mellem prototype og gentagelse, idet byggeriet indtager en tvetydig position 
mellem at være et selvstændigt og, fra et kompositionelt synspunkt, ekstremt mættet 
værk, på samme tid som den udvikles med henblik på at blive gentaget. Det første 
medlem af serien er en konkret opført model, en miniature, såvel som et medlem af 
serien. Serien begynder som en indretning af allerede eksisterende kompositionelle 
træk eller komponenter og fortsætter som en transformation af den første komposi-
tion. Den begynder ikke med kun at defi nere et byggesystem i forhold til en eller fl ere 
bestemte teknologier, men inkorporerer allerede fra starten forskellige konstruktive og 
æstetiske komponenter. Det spænder fra tekstilet, der er det mest iøjnefaldende, til 
en lang række komponenter fra eksisterende arkitektoniske forlæg. Det fører for vidt 
at gennemgå de forskellige komponenter her,17 så lad os indledningsvis nøjes med at 
vende os mod detaljeringsgraden og overveje miniaturens modelkarakter. 

Det er betegnende for miniaturen, at den er et konkret arrangement og en udmåling 
mellem givne størrelser; ikke en projektion af en abstrakt model ned i verden. Af 
samme årsag eksisterer dens orden kun gennem en konkret relation til verden uden-
for det ordnede felt. Det betyder, at den altid bærer på en åbning af feltet. Dens mål 
er ikke endegyldige men altid i færd med at udmåles. Miniaturen har derfor et  tvety-
digt forhold til omgivelserne. Den træder ud af de umiddelbare omgivelser ved den 
konkrete modulering, der glider på de normale og konventionelle skalamæssige ind-
delinger af rummet. Og omverdenen er følgelig labil som miniaturen selv. Den er et 
fartøj,18 såvel som den er et kar, hvori turbulenserne fanges for en tid. En afbøjning; 
en tøven.

Dens orden er på den ene side betinget af en beherskelse af stoffets bearbejdning, 
som den fremstår med en tæthed og i en skala, der balancerer på kanten af det uaf-
læselige. Det er af og til nødvendigt at anvende bestemte redskaber for at iagttage 
den. Forstørrelsesglasset eller kameraets linse fremkalder dens orden for øjet. Den 
er både konkret til stede, som den tydeligvis ikke tilhører de omkringliggende rum. 
Den bliver til en model på grund af en rumlig deling og ikke på grund af en henvis-
ning til immaterielle egenskaber. I den forstand falder den ind under den defi nition 
af kosmogonien, der blev anvendt i forbindelse med kapitlet om Semper. Man bør i 
den sammenhæng skelne mellem den miniature, der er produceret af et håndværk, 
og miniaturen som et maskinelt produkt. De skrivende maskiner forbinder miniaturen 
med automatskriften, da det netop er den upersonlige pen, man støder på i detaljen 
og ikke spændingen mellem det dynamiske stofs ruhed og håndværkets afsøgning 
af stoffet. Det homogene stof indebærer et kompleksitetstab, der ikke kan erstattes 
af en teknologisk kombinatorik. Nærbillederne af miniaturehuse på modstående side 
er produceret på en 3D-printer demonstrerer på samme tid to aspekter af maskinen. 
På den ene side den homogene gentagelse i form af den ensartede fabrikation af de 
forskellige bygninger og mere generelt teknologiens mulighed for at reproducere dem 
i det uendelige. De er i den forstand et billede på den moderne byggeindustri i dens 
mest stereotype udgave. 
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En serie af miniaturemodeller udført på en 
3D-printer af samme type som den foregående, 
der anvender en PVC-tråd. Modellerne er tænkt 
som en simpel typologi, der lægger sig tæt op 
af almindeligt kendte typologier. Printeren pro-
ducerer automatisk et understøtningsmateriale, 
når den udfører de volumetriske modeller. Det 
producerer de forskellige tilstødende og mere 
grove dele af de enkelte typer, og fremstår som 
baser, søjler, og i visse tilfælde som områder, 
hvor modellerne synes at opløses.

De er udført med tanke på Dali og Brassais 
“Sculptures Involontaire”, hvor uanseelige 
detaljer indrammes og forstørres på en sådan 
måde, at de på en gang synes at give adgang til 
emergerende og uorganisk liv, som de er foruro-
ligende; på en gang velkendte og utilgængelige.
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På den anden side viser nærbilledet et lille udsnit af verden, som befi nder sig på kan-
ten af det normale visuelle felt, der er tilgængeligt for øjet. I det tilfælde er teknikken 
en sonde,19 der udvider berøringsfl aden med verden. Miniaturen er i dette tilfælde 
nok så meget nærbilledet, som det er 3D-printet.

André Pieyre de Mandiargues (om poeten der ser ud gennem vinduet og betragter 
hvorledes en cyste i glasset transformerer formerne):” The outside world in its enti-
rety, is transformed into a milieu as malleable as could be desired……”20

Miniaturen er en transformer! 21 Den er ikke en repræsentation af verden, men sna-
rere en afbøjning af projektionen. I modsætningen til forstørrelsesglasset, der samler 
opmærksomheden om et lille felt, er cysten i vinduesglasset snarere en optik, hvori-
gennem man ser verden antage singulære former. Men det man bliver opmærksom 
på, er kun sekundært deformationerne selv. Det primære er snarere det kurvede 
rum. 22 Det er den aktive og foranderlige udmåling af et felt af verden, der springer i 
øjnene.  

Miniaturens modelkarakter opstår som funktion af en konkret rumlig deling og ikke 
som en reference til en abstrakt model. Distance skaber miniaturer!23 Det kan være 
gennem en ydre utilgængelighed eller gennem en labyrintisk tærskelmekanisme for 
at nævne to måder, hvorpå La Miniatura opretter en distance. Det autentiske værk 
udspringer af kulten og ritualerne,24 men ritualerne er i denne sammenhæng nok så 
meget distancens teknikker. De skaber auraen. Den emanerer ikke. Hvis utilgæn-
geligheden er betegnende for miniaturens relation til omgivelserne, er det vigtigt at 
understrege, at det er en taktisk distance, en pause eller forsinkelse snarere end en 
egentlig grænse. Miniaturen er netop suspenderet mellem sin egen position og sin 
gentagelse i serien. Det er en dynamisk model; en taschenwelt som Bundschoten 
beskriver det.25 Den er hverdagsagtig, tæt på det formløse, lommeulden, men kan 
alligevel fremdrages som en omformer, hvorigennem man kan betragte, eller måske 
rettere tilkoble sig, verdens transformationer. Den fuldbyrder ikke en spontanitet i et 
dynamisk stof. Det er derfor, at detaljebilleder af mineraler eller organiske vævsprø-
ver ikke er miniaturer. Miniaturen problematiserer målgivningen, og det er derfor, at 
den rammer et vigtigt træk ved relationen mellem den arkitektoniske model og byg-
ningen. 

I en vis forstand er formløsheden miniaturens horisont. Men man må som tidligere 
anført skelne mellem mediernes materiale og det organiske materiale og ikke til-
stræbe, at den første mimer den anden. For hvad betyder formløsheden i denne 
sammenhæng? Det er ikke et dødt homogent organisk stof, så meget som det er 
et træk ved mediernes materiale, der anfægter formernes projektion. Et tab af form, 
hvorigennem geometrien må passere for at skærpe en topologisk opmærksomhed. 
Formløsheden skal derfor ses i en metodisk sammenhæng.26 På den ene side mar-
kerer miniaturen en nedre grænse for øjet. I den forstand er den en blind plet, et 
mørke, øjets potentialitet.27 På den anden side er den mættet og giver tilsyneladende 
adgang til en mangfoldighed af detaljer. Miniaturens orden ligger i denne uskelnelige 
zone, hvor den balancerer mellem at forsvinde og træde frem. Dette paradoks kan på 
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et metodisk niveau ses i forhold til Blanchots vending, som den behandles senere i 
kapitlet Den komplekse serie. På et formelt niveau indebærer det, at fi guren ændres, 
idet den bliver til slyngninger, arabesker og lign; til mønster. Det afstedkommer en 
rastløshed ved fi guren, der både kan udmunde i en overfl adisk ornamental linje, som 
den kan åbne fi guren mod andre forhold, der ikke nødvendigvis er betinget af geo-
metrien. Det er et særligt relevant forhold i forbindelse med printteknologiernes tråde, 
der i visse tilfælde bringer konturen tæt på den tråd, hvormed genstanden opbygges.

Det er utvivlsomt fordi miniaturens dominerede verden28 på samme tid fremstår som 
en konkret verden, som den er ubeboelig, at den er forbundet med intrigen. Med 
hvilken hensigt er den planlagt? Hvis den på den ene side er fuldstændigt domineret, 
hvorfor driver den sin orden mod stoffet, der anfægter organisationen? Og hvorfor er 
den uindtagelig og dog konkret til stede? I det perspektiv er intrigen en forbrydelse 
og miniaturen komponeret af en ond vilje; ikke ulig gnostikernes verden. Forbrydel-
sen er forbundet med ubeboeligheden og tabet af arkitekturen som rammen om det 
gode liv. Hvis der kan drages en lære af dette, er det imidlertid ikke et spørgsmål om 
at vende forholdet mellem det gode og det onde på hovedet men om at suspendere 
kategorierne. Det følger af forestillingen om stoffet som aktivt i stedet for passivt og 
underordnet en idealisme.29 Miniaturens lære indrammer det forhold, at relationen 
mellem modellen og bygningen er en transformation af et givent materiale og derfor 
et kraftspil; en intrige. 

Konteksten

Hvis de produktive forskelle ikke fi ndes i det homogene stof, må det næste spørgs-
mål være: hvorfra kommer mangfoldigheden af mål?

Der er to målsystemer i traditionel japansk arkitektur, der eksisterer side om side.30 
Det første er Kyo ma, der defi neres af tatamimåttens modul, hvor den standardise-
rede inddeling af gulvets fl ade bestemmer søjlernes placering. Det andet er Inaka 
ma, hvor bygningens mål defi neres ud fra modullinjer, der defi neres af søjlernes 
centre. Kyo ma blev, som det første af de to, udviklet i byen, mens Inaka ma opstod 
på landet. Inaka ma er lettere at håndtere fra et standardiseringssynspunkt, da mo-
dullinjerne garanterer, at bygningens forskellige komponenter er ens, mens kyo ma 
systemet ganske vist standardiserer tatamimåtten, men til gengæld underinddeler 
en vægtykkelse alt efter rummets størrelse. Kyo ma er derfor sværere at håndtere 
og forudsætter en højere grad af specifi kke håndværksmæssige løsninger, der 
er tilpasset den enkelte situation. En af årsagerne til at inaka ma opstod uden for 
byen er sandsynligvis, at man der var i stand til at defi nere et generelt målsystem 
friholdt af den komplekse bymæssige kontekst. Da Inaka ma er hensigtsmæssig i 
forbindelse med fremstillingen af bygningskomponenter friholdt af byggeprocessen, 
vandt systemet med tiden indpas i byen. Umiddelbart var der ikke den store synlige 
forskel på de to byggeformer, selvom der blandt andet i forbindelse med de mindre 
rum er visse fordele forbundet med kyo ma. Distinktionen kan derfor synes at være 
sekundær. Men ikke desto mindre er de to målsystemer fundamentalt set forskellige 

Eksempler på møder mellem skillevægge og 
tatamimåtter i traditionel japansk arkitektur.
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i den forstand, at inaka ma systemet forudsætter et generelt og homogent rum, hvori 
bygningens inddeling fastlægges, men kyo ma relaterer bygningens inddelinger til 
en ekstern størrelse: tatamimåtten. Man kan lægge byen hertil og sige, at kyo ma 
udvikles i intervallet mellem matriklen og måtten. Måske er det dette forhold, der ikke 
nødvendigvis behøver at udmønte sig i et radikalt formmæssigt brud, men snarere er 
et fokusskifte og en anden måde at anvende en målestok, der er de nye teknologiers 
virkelige potentiale. Tilbage fra inaka ma til kyo ma: fra metrik til topologi. 

Man bør i den sammenhæng bemærke, at mangfoldigheden kun er værd at sigte 
efter fordi den, i modsætning til variationen, er produceret af relationer i konteksten. 
Mangfoldigheden i sig selv er sekundær. Dens kompositte natur giver imidlertid, om 
end indirekte, adgang til de produktive forskelle og er derfor forudsætning for, at man 
kan eksperimentere med de intensive niveauer.31 Mangfoldigheden er mål er således 
interessant fordi, den forudsætter en mere artikuleret berøringsfl ade. 
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Udkast til en mur. Den er øverst defi neret af en 
ret linie, mens den nederst er defi neret ved en 
svagt kurvet linje. Forskydningen svarer til en 
murtykkelse. Medieringen mellem de to linjer 
producer en mur, der brydes op i en lang række 
mindre elementer, hvor der principielt ikke er to 
ens. Den er udført som en støbeform. Støbefor-
men eksemplifi cerer de nye teknologiers evne til 
at håndtere en kompleks mængde uensartede 
mål. Frem for at referere til et metrisk målsystem 
er støbeformens markeringer resultatet af en 
konkret udmåling af givne størrelser; i dette 
tilfælde en lige linje og en kurvet. Projektionen 
producerer brøker. Det er tanken, at den op-
deles i forskellige elementer fra den ensartede 
standard til det specifi kke element, der bevæger 
sig på tværs af nettets inddelinger af fl aden, 
hvorved dekoration og samling blandes.
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De højteknologiske maskiner skriver. Alt er tråde, der ligger i ensartede stablede lag. 
Den materialemæssige kompleksitet er reduceret til simple parametre vedrørende 
tykkelse, understøtning, efterfølgende holdbarhed m.m. Det indebærer tegningens 
dominans af arkitekturmodellen. Den reduceres til et print, hvis primære opgave er at 
tillade en bedømmelse af hvorvidt det tegningsmateriale, der blev produceret i com-
puteren, skal ændres. Hvor man normalt ville have behov for andre redskaber, der 
kunne transformere det tegningsmæssige materiale til model, betyder Rapid Proto-
typing-teknologierne, at problemet med at bevæge sig fra to til tre dimensioner løses 
ved at maskinerne producerer fl ere tegninger. Hvert objekt realiseres ved at volumi-
net opdeles i en serie af snit, der ændres kontinuert til hinanden ikke ulig billedserien 
i en magisk lanterne. I intervallet mellem objektet som det tegnes i computerens 
modelleringsprogram, og som det produceres af maskinens tråde og lag, holdes 
det frem som en billedstrimmel, der står i forhold til den måde, hvorpå genstanden 
produceres i maskinen. Tykkelsen er fl adens eller linjens tykkelse. Af samme årsag 
er det klart, at materialet bør være så ensartet som muligt, da man ellers mister den 
nødvendige tegningsmæssige præcision. Det betyder, at alle steder i modellens tre-
dimensionale rum er tegningen til stede som en binding eller som en potentiel begi-
venhed. Her bliver det afgørende, at spørge om den allestedsnærværende tegnings-
mængde i den printede model er bundet af den oprindelige tegning, eller om dette 
mellemniveau, der tilsyneladende ikke spiller anden rolle end at være et nødvendigt 
trin i realiseringen og som sædvanligvis glemmes, rummer en selvstændig mulighed 
og en vej ud af den simple oversættelse af formeksperimenter. Hvad ligger der i det 
forhold, at objektet momentant omdannes til en uensartet mængde af tegninger, 
der hører sammen som billederne i en fi lm? Det understreger computertegningens 
og den computerstyrede fabrikations evne til at manøvrere i et komplekst rum, der, 
selvom det er næsten uoverskueligt, ikke er uden regler. Kompleksiteten er imidlertid 
ikke en formmæssig kompleksitet men drejer sig om den måde, hvorpå tegningslisten 
relaterer sig til et andet rum; samlingens rum. Tegningsstrimmelen referer tydeligvis 
til en form, der endnu ikke er trådt frem, men den referer også til de måder, hvor-
med listen samles. Det er et afgørende træk ved de nye teknologier, at man dermed 
kan operere i et rum, der befi nder sig på kanten af det overskuelige; henvendt til en 
begivenhed tegningen ikke formår at foregribe helt. Det er et potentiale, der rækker 
ud over det snævre eksperiment med mediet og som indebærer muligheden for at 
etablere berøringsfl ader med konteksten i en bred anvendelse af ordet. I det tilfælde 
kunne de måske bringes til at indfri den overordnede ambition om at anvende dem 
som teknikker, der afsøger det, hvori de virker, i stedet for at lukke sig som et system.

Snitliste til en fl ad kontekstmodel. Tegningen 
udskæres på en laserskærer og snittene samles 
efterfølgende.
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Volumenmodeller til den første af to serier, der 
præsenteres senere i kapitlet “Den komplekse 
serie”. Der er ikke to skiver, der er ens, og de 
fl este er defi neret af svage kurvaturer på en eller 
fl ere sider. Måden forskellene er produceret be-
skrives nærmere senere, men det overordnede 
træk drejer sig om at defi nere et sæt af simple 
typer, der efterfølgende ændres i forhold til en 
kontekst.
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Udkast til en tagkonstruktion. På modsatte side 
ses den enkle overside, der lukker oversiden. På 
denne side den primære del. Da der ikke er en 
egentlig opgave i forbindelse med de forskellige 
elementer og konstruktioner, der er vist på 
denne og de tilstødende sider, er de primært 
tænkt som en forlængelse af værkstedet. Det 
er i en vis forstand miniaturekonstruktioner, der 
er suspenderet et sted mellem en model og en 
egentlig konstruktion. Taget er derfor nok så 
meget lavet til at hænge over mit arbejdsbord, 
idet det afventer en mere konkret opgave, der 
vil levere den ramme, der kunne give den dens 
egentlig dimensioner. Det samme kan siger om 
muren på de forrige sider.

Den interesse, der er hæftet i denne sam-
menhæng, indskriver sig i en mere generel 
overvejelse om forholdet mellem takt og rytme. 
Tanken er, at forskellen skal søges i linjens 
status. Er den en grænse, eller er den en vek-
tor? Og hvordan virker fordoblingen? Er den en 
gentagelse af et eksternt element, eller er den 
en forandring? Det har således været intentio-
nen at opløse en defi neret takt i en fl ade med 
en rytme som resultat. Den øverste fl ade kan 
endvidere ses som et enkelt fag, der er vendt og 
placeret på det nedre.
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Udkast til en tagkonstruktion til en af de 
bygninger, der er præsenteret i den anden serie 
i kapitlet “Den komplekse serie”. Modellen er sat 
sammen som et laminat. Snittene er udført på 
en laserskærer.
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De snit som modellen på modstående side er 
sammensat af. Modellen er andetsteds brugt 
som et kort i forbindelse med afsnittet om meu-
ten i kapitlet “Den komplekse serie” på grund af 
forholdet mellem linje og vektor.
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På denne og de følgende sider vises et udkast til 
en skillevæg i det projekt, der blev præsenteret 
på forsiden af kapitlet “Knuden”. Væggen opde-
les i en række mindre elementer, der kan sættes 
sammen på forskellige måder alt efter placering 
og karakteren af de rum den deler. Den kan 
variere både med hensyn til størrelsen af de 
enkelte elementer og graden af dens åbninger. 
Det er tanken, at den i visse dele er bærende. 

På de næste sider vises et tilfælde, hvor den 
aftager mod den øvre grænse og kun har til 
opgave at dele rummet og et eksempel på en 
ensartet og bærende udgave

Som det var tilfældet med tagkonstruktionen 
ses elementerne som om de befi nder sig et 
sted mellem model og bygning. De tilhører i den 
forstand en udvidelse af værkstedet og opfylder 
mere generelt miniaturens kendetegn.  Den 
fl ettede væg og dens relation til tegningen ligger 
i forlængelse af det første kapitels diskussion af 
vævet som begyndelse. Af samme årsag er den 
centrale skillevæg, der visse steder aftager som 
en enkel rumdeler, der er tættere på tekstilet, 
og andre steder tildeles konstruktive opgaver, 
udviklet både med tanke på en blanding af 
rummene, og en glidende overgang mellem 
dens placering i det konstruktive hierarki.

Det er ligeledes tanken, at laserskærens evne til 
at skære og gravere i samme arbejdsgang kan 
udnyttes til at blande snittenes linjer med deko-
rative linjer og dermed videreudvikle fl ettet som 
en hybrid mellem konstruktion og dekoration.
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Computertegningen og den computerstyrede 
fremstillingsforms virkelige mulighed er, at de 
formår at operere på randen af kaos.32 Det er 
den mest produktive zone. Så frem for at be-
tragte dem som intelligente, hvilket sædvanligvis 
indebærer, at deres kombinatoriske evner skal 
udnyttes og relationerne til konteksten over-
sættes til kvantitative parametre, kan man se 
dem som receptive; labile og modtagelige. Det 
indebærer, at de regler, hvormed tegningsmediet 
og den computerstyrede fremstilling udnyttes, er 
simple, mens kompleksiteten i stedet kommer 
fra deres interaktion med en ydre påvirkning. 
Frem for at være et formmæssigt laboratorium 
der simulerer naturlig emergens, er det snarere 
en større berøringsfl ade med en ydre verden, 
der skaber kompleksiteten. 

Til højre et udkast til et dråbeformet kasetteloft. 
Den er produceret som en simpel kontinuer 
overgang mellem en kvadratisk fl ade og et 
udsnit af en kugle. Den får derved et forhold 
til en kendt arkitektonisk type, såvel som den 
eksemplifi cerer en grundlæggende topologisk 
øvelse, hvormed cirkel og kvadrat transformeres 
til hinanden. De er isomorfe. Kasetterne giver 
anledning til to anvendelser. Dels kan de samles 
til en model af loftet. Dels kan de anvendes som 
selvstændige elementer. I det første tilfælde 
er de bundet af den indledende form, som de 
realiserer. I det tilfælde realiserer de en kom-
pleks geometri, der bryder med den normale 
euklidiske geometri. Men dråben er ikke først 
og fremmest interessant på grund af dens form, 
men på grund af dens evne til at resonere med 
omgivelserne.
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De elementer, der overfor danner dråbeformen, 
er her samlet efter et simpelt regelsæt, der 
ikke er dikteret direkte af dråbens form. De har 
stadig deres oprindelige indbyrdes placering 
overordnet set, men er vendt i forhold til den 
lokale orientering. Frem for at markere en dråbe 
direkte, står de, gennem dette simple greb, i 
relation til dråbens form, idet de støder op til 
dens kurvatur. Hvert element markerer samtidigt 
et fragment af en anden kurvatur end dråbens 
på grund af vendingen. Det enkelte element 
relaterer sig dermed både til dråbens rum som 
til et andet. Den synes derfor at resonere med 
omgivelserne. 

De to måder at samle elementerne markerer i 
det første tilfælde computertegningens evne til 
at operere med svage former, og retter sig mod 
en formverden, mens den anden interesserer sig 
mere for teknologiernes operationer på kanten af 
et uoverskueligt og tilsyneladende kaotisk rum. 

Modellen er et udkastet til et tag til hukommel-
sesteaterets æske. Og selvom den dermed på 
et billedligt niveau giver indtryk af at illustrere 
hukommelsens ophobning, er dens forbindelse 
snarere, at den virker på en beslægtet måde. 
Idet den danner en kuppel for hukommelses-
teateret deler den det træk med Grimani, at den 
ikke er en stabil beholder, der garanterer en 
rekonstruktion af fortiden, men selv er en del af 
den bevægelse, hvormed fortiden bliver til. Når 
den bibeholder relationen til en kuppel, er det 
både på grund af forholdet til Grimani, men også 
på grund af dens udspænding mellem de to hu-
kommelser, som de blev beskrevet i det forrige 
kapitel. Kuppelen er bundet til repræsentationen. 
Den er en konstrueret himmel, mens vibrationen 
animerer fl aden. Modellen er en overvejelse 
over forskellen.

Hvert element er opdelt i horisontale planer i 
overensstemmelse med printerens lagdeling. 
Det fremstår derfor som et lille udsnit at en 
vidtstrakt fl ade for så vidt, at det ikke samles 
med andre elementer til en sluttet form. Som om 
hver enkelt element tilhørte sit eget koordinatsy-
stem. I den forstand danner den rekomponerede 
kuppel en manifold. 
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Mediets transformation

Når tegningen forlader den fase, hvor den endnu udgør processens primære gen-
stand, og fabrikationen eller opførslen af bygningen fi nder sted, er der ikke nød-
vendigvis tale om et brud, så meget som en videreoverførsel og transformation af 
tegningsmaterialet med andre teknikker. Det drejer sig derfor om at formulere en 
forståelse af teknikkerne, af fremgangsmåderne og redskaberne, der ser dem som 
en transformationsserie, hvor hver især følger bestemte regler, men hvor de ikke er 
placeret i principielt adskilte rum. Det er vigtigt i den sammenhæng at huske, at den 
overordnede bestræbelse går på at beskrive, hvorledes man medtænker videreud-
viklingen i eksperimenterne i de arkitektoniske medier. Udviklingen ses med andre 
ord fra mediernes side, og det drejer sig i højere grad om at skærpe eksperimentets 
afsøgning af et givent felt end at give det en bestemt opgave. Det er således et for-
søg på at være konsekvent med hensyn til at beskrive udviklingen som en emergens. 
Hvis de kræfter der driver udvikling er immanente, vil udviklingen af mere komplekse 
strukturer begynde i det lokale. Teknikkerne befordrer montager af det givne mate-
riale, der udskæres og kobles sammen. De er transformatorer; afprøver sammen-
pasningsmuligheder.  Langsomheden, eller rettere rytmeskiftene, er symptomer på 
transformationen, en træghed der kommer fra et uregerligt stof, der er i færd med at 
blive omdannet. Det er derfor, at processens rationalisering altid indebærer et tab af 
singularitet. Det drejer sig ikke om at komme så hurtigt som muligt fra A til B, men om 
at udholde materialets forandringer. Delingen mellem teknikkerne bør derfor være 
pragmatisk med henblik på at eksperimentere med montagerne i transformationen 
af tegningsmaterialet til bygningen, og listen bør artikulere adskillelsen mellem me-
dierne og fabrikationsformerne; ikke fremhæve den som en principiel grænse. De 
computerstyrede fabrikationsformer er interessante i den sammenhæng, fordi de 
tilvejebringer et skalaniveau mellem model og bygning, hvor en række teknologier 
virker på stort set identisk måde, uanset om det er en tegning, der plottes, en model 
der printes, eller en tegning der CNC-fræses eller udskæres af en laserskærers pen. 
De rummer på samme tid et potentiale, fordi de bringer medie og bygning sammen, 
som en fare for at brydningen, og friktionen mellem forskellige teknikker, afmattes. 
Den særlige position, der tegner sig med inspiration i La Miniatura, rummer en vigtig 
nuanceforskel, idet den frem for at gentænke teknologien i forhold til en massepro-
duktion, der kan operere med større variationer end den hidtil kendte, i stedet vender 
redskaberne mod det lokale eksperiment. Skiftet er vigtigt, fordi det forlader tanken 
om en almen systematik, der skal opgraderes med en ny teknologi. Hvis man vil 
vende sig mod produktionen af det singulære, kan det kun ske ved at lade singual-
riteten bryde frem som en forskel, der ændrer systemet. Det drejer sig om at udvikle 
transformatorer.

Hvis F.L. Wrights tekstilsten kun er én måde at transformere tekstilet, er historien 
imidlertid relevant i forsøget på at præcisere forholdet mellem metode og teknik. 
Transformationen er ikke blot tekstilets forstening men også en ændring fra tekstilet 
som konstruktiv begyndelse til maskinens skrift, som det beskrives af Wright. Den 
vævede tråd og den skrevne eller tegnede linje bringes sammen, idet arkitekturen 
ikke længere udspringer af den rituelle handling og kultens cykliske grundlæggelse, 
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men af maskinens automatik. I Sempers oprindelsesmytologi betjener tekstilernes 
vævning sig ikke af tegninger men udspringer af et regelmæssigt liv, der er grundet 
i naturens rytmer. De nye teknologiers opbygning af stoffet foregår derimod automa-
tisk, og de materielle teknikkers opgave er ikke længere at hærde ritualerne, distan-
cens teknikker, til sten. Hvor Sempers kilde er egenskaber og evner, der udleves 
gennem legen og ritualerne og dermed forstenes i væggene og rummenes inddeling, 
er nutidens maskiner upersonlige og netop: automatiske. Man begynder ikke med 
spontaniteten hos et legende menneske, men med et fravær af evne; en tom plads. 
Det kræver en nærmere artikulation af brydningen mellem metode og teknik, som 
den blev introduceret tidligere. Metodens opgave er nok så meget at vende udøveren 
mod denne tomme plads og sikre, at den ikke glemmes i begejstringen for teknolo-
giernes såkaldte ydeevne. De to kommende kapitler vil derfor forsøge at beskrive 
en intuitiv metode, der tager afsæt i problemets skabelse og en teknik for den kom-
plekse serie, der tager afsæt i automatskriften.33 Automatskriften peger på et mere 
generelt niveau ved skabelsesprocessen, der forskellige steder beskrives som et tab 
af evne. Antagelsen kunne i parentes bemærket være, at det altid har været sådan, 
selvom det er et spekulativt spørgsmål, der ikke skal forfølges her. Værket er imidler-
tid ikke længere uskyldigt.34 

En anden mulighed, i forlængelse af Sempers tekstilmetafor og hans interesse for 
kunsthåndværkenes teknikker, vil være at undersøge tekstilet som konstruktionsform 
i en nutidig sammenhæng. Den har imidlertid det latente problem, at den tenderer 
mod at opfatte teknologien og konstruktionen som det autentiske niveau, hvorfra ar-
kitekturen fornys. Tværtimod vil det intelligente system og teknologien vende sig mod 
det sociale som et måleinstrument, der registrerer dets strømninger og søger at simu-
lere dets mangfoldighed. Det oversætter et intensivt felt til en ekstensiv mængde. Det 
moderne menneske er i det perspektiv anonymt; en sphinx, der undersøges af det 
intelligente system.35 Der er ofte en tæt relation mellem naturvidenskab og teknologi. 
Dels præger naturvidenskaben teknologiens udvikling, men endvidere spiller tekno-
logien ofte rollen som en natur, i hvilken arkitekturen fi nder sine regler. Det er typisk, 
at dyrkelsen af teknologien ofte går hånd i hånd med en udskiftelse af arkitekten 
som skaber til fordel for ingeniøren eller de intelligente systemer. Hvor man tilsynela-
dende vender sig imod en naturlighed, idet teknologien inkarnerer naturvidenskabens 
indsigter, er der snarere tale om en antropomorfi sme i forlængelse af Rene Thoms 
betragtning; naturen i den menneskeskabte maskines billede.36 De højteknologiske 
produktionsformer er ikke en kompleks natur. Det er den fejltagelse, der ligger bag de 
nye teknologiers og materialers anvendelse til at udfærdige former og beklædninger, 
der ikke overvejer den rumlige organisation og dens forhold til livsformerne som den 
fundamentale veksel. Industrialiseringens automatisering af fabrikationsformerne, 
både den første, men også den nye højteknologiske industrialisering, udskærer en 
brudlinje mellem nutiden og Sempers forestilling om knuden og tekstilets inkorpore-
ring af dansens rytmer og deres naturlige udspring af naturens formative principper. 
Uanset hvor vigtige eksperimenterne med teknologierne end måtte være, risikerer de 
indirekte at forudsætte en sammenhæng mellem fabrikation og livsform, der er borte 
med den første industrialisering og som ikke kan overskrides af den anden, hvis den 
fortsætter med at tænke på samme måde med nye redskaber. 
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Skiftet fra tekstil til skrift er ikke bare et spørgsmål om, at ritualerne ikke længere spil-
ler en rolle. Sempers opfattelse af ritualerne, er ikke entydigt knyttet til kulten, men 
er snarere gennem kunsthåndværkene forbundet med hverdagens ritualer; vanerne. 
Det betyder, at ritualet i dette perspektiv skal ses i forhold til vanens regelmæssighed. 
Når Benjamin forbinder vanerne med distraktionen, og værket med koncentratio-
nen,37 kunne man spørge, om de kunne indgå i en anden relation, der ikke nødven-
digvis drejede sig om at se værket som en adgang til en autenticitet men som en 
modstand rettet mod distraktionen og den ensartede gentagelse. 

Sikkert bør de to undersøgelser kombineres, hvis det fulde potentiale af tekstilme-
taforen skal indfries. I denne sammenhæng lægges der imidlertid vægt på den først 
nævnte på grund af den særlige relation til det metodiske gennem forholdet mellem 
skrift og tegning og forholdet mellem metoden og teknikken. Hvor videreudviklingen 
af tekstilet som konstruktionsform let kan ende som en sofi stikeret klimaskærm, fører 
det andet spor i stedet til et blik på serien. Det afgørende spørgsmål er, hvorledes 
man opererer med en kompleks serie, så den afsøger en kontekst og ikke reduceres 
til en æstetisk virkning. Forbindelsen er allerede til stede i F.L. Wrights beskrivelse af 
de automatiserede maskiners skrift, og hans anvendelse af tekstilet til at bryde den 
ensartede series monotoni. Også hos Wright drejer det sig om at få den ensartede 
serie til at resonere med omgivelserne. Det er det vigtigste træk ved tekstilet, idet 
ritualet er borte som den rytme, hvoraf knuden fi k sin betydning. Men det kræver 
samtidigt en præcis overvejelse over det automatiske og dets rolle i produktionen 
af den komplekse serie. Det vil blive diskuteret i Den komplekse serie i afsnittet om 
springet og automatskriften.  

Historien om skiftet fra tekstil til skrift drejer sig om en brydning mellem metode og 
teknik. Redskaberne er en del af lys-væren, og teknikkerne er de måder, hvormed 
man dykker ind i synlighedernes processer. Det kræver, at man forsøger at styre fri 
af to faldgruber, der ligger implicit i knudens dobbelthed mellem performativitet og 
genstand. Den første fører til forestillingen om en autenticitet hos udøveren eller i den 
sociale praksis, der antages at betinge teknikkerne. Den anden fører til forestillingen 
om en autenticitet i teknikkerne, der får karakter af en anden natur, som den sociale 
praksis efterfølgende skal mime. Knudens virkelige potentiale er ikke at den forbinder 
performans og genstand, men indkapsler brydningsmekanismen i dens mindste vek-
sel: en montage.

Opsummerende:

1. Teknikkernes fremgangsmåder udspringer ikke naturligt af den sociale prak-
sis. Adskillelsen fordrer at teknikken afsøger det sociale gennem materialets 
bearbejdning.  

2. Da teknikkerne ikke udspringer direkte af en social praksis, må de inkludere 
et metodisk niveau. Metodens opgave er at eksperimentere med de teknik-
ker, der afsøger livsformerne. Den kan ikke sone bruddet, men må operere 
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langs brudlinjen mellem metode og teknik.

3. Metamorfosen er ikke en genkomst af et oprindeligt motiv men en transfor-
mation. Det må derfor dreje sig om at identifi cere transformationsregler og 
ikke oversættelsesregler.  

Ambitionen var indledningsvis at omformulere metamorfosen til montagen. De må-
der, hvorpå tekstilet, både konstruktivt og som metafor, transformeres i Wrights sten 
og efterfølgende af de nye modelteknologier, refererer ikke tilbage til en kilde. Den 
enkelte transformation er ikke en genkomst af et oprindeligt motiv. Montagerne del-
tager derfor ikke i udfoldelsen af en første og kompleks kode. Udviklingen er i stedet 
en kompleks serie, hvor de enkelte niveauer vinder deres kompleksitet på grund 
af relationen til det miljø, hvori processen fi nder sted. Montagen producerer derfor 
kompositter. Dermed menes, at delenes heterogenitet ikke ophæves. Som det ofte er 
tilfældet i forbindelse med Semper, er dobbeltheden mellem teleologien og topologien 
også til stede i forbindelse med metamorfosen. Det skyldes de modsatrettede måder, 
hvorpå han beskriver den enkelte metamorfose. På den ene side refererer den til 
de fi re elementer; på den anden er den drevet af rumdelingen. For så vidt at meta-
morfoserne ikke realiserer de fi re elementer som et første skema, der vender tilbage 
i hvert enkelt skifte, men snarere ses som rumdelingens simple operation, er hans 
beskrivelse af udviklingens forskellige skift tættere på en topologi end på en teleologi: 
rumdelingens simple operation og det komplekse materiale. 

To tekniske niveauer.

Med udgangspunkt i dette og forrige kapitel kan vi defi nere to tekniske niveauer. 

1. Indretningen.38

Indretningen er den teknik, hvormed man tilvejebringer et komplekst materiale; det 
miljø hvori man arbejder. 

Man starter ikke med en ide men med et righoldigt materiale.39 At materialet er rig-
holdigt betyder, at det har potentialitet. Det er valgt fordi komponenterne resonerer 
indbyrdes. Det er ikke en righoldighed af essentielle forbindelser mellem materialets 
forskellige komponenter, så meget som det er en righoldighed af tilblivelsesmulighe-
der og forbindelser. Indretningen er derfor på overfl aden et arrangement af et givent 
materiale med henblik på processen. Men det er i grunden en rydning, og projektet 
begynder på den friholdte plads. 

Indretningen udføres som et første trin i kompositionens gradvise oprettelse. Det er 
den måde, hvorpå materialet positioneres i forhold til processens eksperiment. Ind-
retningen har derfor en forbindelse til processens mål men kun i den forstand, at det 
er en indramning, der tillader at problemet stilles tydeligere. Indretningen betegner på 
samme tid en konkret møblering, et arrangement, som det betegner et apparat, en 
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maskine. Man bør skelne mellem indramningen og maskinen som to sider af samme 
teknik. Indramningen er den udskæring, der giver indretningens maskinelle side en 
plads. Indramningen er derfor forbundet med målet og målsætningen, men er noget 
man passerer, eller måske rettere eksperimenterer med, for at komme tættere på ind-
retningens immanente funktion eller maskine. Udfoldelsen af de simple operationer, 
hvormed kompositionen vokser i kompleksitet, forudsætter, at den simple operation 
starter i et komplekst miljø. Alternativt ændres den simple operation til en kompleks 
kim, der efterfølgende udfolder kodens iboende kompleksitet i form af en proces og 
et resultat. Indramningen tilvejebringer det komplekse miljø og tillader derfor en af-
søgning af dets relationer. Det vil sige, at der allerede er visse tendenser i materialet, 
som man undersøger og arbejder i forhold til gennem montagerne. Indramningen har 
ikke til formål at beherske det indrammede materiale, men at koble det til dets inten-
sive niveauer; at lade noget træde frem. 

Det er i denne sammenhæng hukommelsesteateret, der udfylder indretningens rolle, 
men det er blot et eksempel blandt mange, der er valgt på grund af dets didaktiske 
egenskaber. Mere generelt er indretningen de arkitektoniske medier; tegningen og 
modellen. Enhver tegning arrangerer et heterogent materiale inden for en ramme. 
Hukommelsesteateret er fremhævet for at skelne mellem en hukommelse, der er 
repeterende, og en der er skabende. Men også fordi det, gennem dets vekslen mel-
lem kategorier og analogier, tydeliggør brydningen mellem det sigelige og det synlige. 
De kategoriale inddelinger er navngivninger og inddelinger af materialet i forhold til 
et eksternt defi neret system, mens analogierne er ydre ligheder, der foreslår proces-
suelle forbindelser; omformninger. Indretningen er et diagram, for så vidt det tillader 
en manipulation med henblik på at opnå indsigt i et relationelt niveau i materialet. Det 
bærer derfor på ansatsen til et motiv, idet motivet er en simpel operation, en ritournel. 
40

De enkelte faser bedømmes som provisoriske helheder. Processen afsluttes ikke 
når målet er nået men når der ikke er mere at gøre. Hver fase er derfor en potentiel 
afslutning og bedømmes som sådan. Er jeg færdig nu? Det besvares ikke i forhold 
til en indledende formulering, men med en bedømmelse af om der stadig er dele i 
kompositionen, der ikke er bundet tilstrækkeligt tæt sammen. Er der stadig rum for 
en aktivitet? Færdiggørelsen er med andre ord et tab af momentum. Og udviklingen 
er ikke drevet af en årsagslogik. Målet er således erstattet af kompositionens kon-
sistens; dens evne til at hænge sammen af egen kraft uden at være begrundet af 
den, der har lavet den, eller berettiget af et formål. Men det sker kun, når den formår 
at bevare sin potentialitet. Potentialiteten kan kun bevares, hvis kompositionen ikke 
realiserer et udgangspunkt eller et eksternt mål, men derimod er holdt sammen af 
konkrete sammenpasninger, der ikke homogeniserer delene. Det er potentialiteten, 
der gør kompositionen til en mulig verden. Potentialiteten er i sin fundamentale ope-
ration en udsættelse af handling, det vil sige af hensigt og realisering, og den mulige 
verden er derfor en tøven.

Det righoldige materiale er kompositionens miljø. Det indledende arrangement er 
første fase i en mere generel arkitektonisk aktivitet, skabelsen af et territorium, og 
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fordi den er en møblering, et konkret arrangement af givne størrelser, markerer den 
en anden relation til jorden, end den der blev beskrevet i forbindelse med romantik-
ken, hvor territoriet blev samlet om en hul midte. Indretningen er den vigtigste arkitek-
toniske teknik. Semper nåede ikke at udfærdige den anden del af sit hovedværk, der 
i tillæg til teknikkerne skulle omhandle arkitekturen. Man kunne omvendt sige, at Der 
Stil, er den indretning, der samler teknikkerne. Tegningerne, modellerne og de første 
noter er begyndelsen på et territorium, der oprettes af arkitekten, som forlades, og 
derefter overtages af beboeren. 

Indretningens to momenter:

A. Nedlæggelsen af en ramme. 
B. Afsøgningen af et diagram. 

2. De lokale montager. 

De lokale montager er de måder, hvorpå kultiveringen af materialet fi nder sted.41

Teknikken brydes med metoden i fremgangsmåderne. Redskaberne er en særlig 
klasse af genstande, der muliggør at man opererer i forhold til materialet. Redskabet 
er en transformer, der afsøger materialet ved at opbryde og samle det; teknikken er 
en sondering. Det drejer sig om at overveje transformationens forskellige modaliteter 
i stedet for oversættelsens repræsentationslogik i forbindelse med en given tekniks 
anvendelse. Transformationsreglerne står, som tidligere nævnt, ikke i forbindelse 
med en iboende mekanisme i materialet, så meget som de åbner materialet mod 
ydersiden; det vil sige tilblivelsespotentialet i materialet. 

Teknik iværksætter montager. De to dele, der samles i montagen, mødes i det de 
kunne være. Det er ikke en syntese men en gensidig forandring, der modstår analy-
sens forklaring af samlingens årsager. Samlingen kan ikke adskilles i sine dele. Mon-
tagerne homogeniserer ikke materialet. Det, der øges med konsistensen, er derfor 
ikke essensen, en indre lighed mellem kompositionens komponenter, men de måder, 
hvormed delene bindes sammen. Der er med andre ord en performativ side, der hol-
der kompositionens dele sammen. Det er afgørende, at potentialiteten bevares, idet 
den aktualiseres.42 Det er derfor, at kompositionen aldrig går op, men stopper, i det 
øjeblik den formår at holde åbningen. 

Man begynder med at indrette en konkret mængde på en sådan måde, at den ikke 
er for mangetydig, men på den anden side heller ikke er for ensartet. Dermed er 
processen allerede startet. Men indretningen foregriber ikke de teknikker, hvormed 
man undersøger det indrammede felt. De enkelte sammenpasninger fi nder sted på 
en anden måde end som et simpelt resultat af det første arrangement. Montagerne er 
lokale sammenpasninger, der udelukkende afprøver transformationsmuligheder, der 
ikke er beskrevet, men indrammet, af indretningen. 
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Med hensyn til de to tekniske niveauers relation til det metodiske, kan man sige, at 
indretningen ændrer metodens mål til eksperimentets ramme, undersøgelsen, mens 
montagerne vender sig mod synlighedernes processer. Det er redskabernes særlige 
mulighed, at de kan koble processen til materialets kvaliteter. Det skyldes, at de som 
nævnt er en særlig klasse af synligheder, der åbner genstandene mod processerne. 
Det betyder imidlertid ikke, at de befi nder sig længere borte fra det metodiske. At de 
er mere stumme end indretningen, der i givet fald skulle være tættere på metoden. 
Montagen er en dobbeltartikulation.43 Dermed menes at udtryk og indhold ikke mø-
des i den enkelte montage, men snarere artikulerer den fi neste og mest lokale brud-
linje mellem sproget og synlighederne. Form og indhold er endegyldigt skilt, og selv 
om måden at tale og skrive om projektet udvikles løbende med, at kompositionen 
antager mere komplekse og uberoende niveauer, betyder det ikke, at man omsider 
når frem til en indsigt i, hvad projektet egentlig går ud på.44 Processen bevæger sig 
snarere mod det punkt, hvor de to spor skilles. Det sigelige og dets løbende udvikling 
er et stadigt mere forfi net register, hvormed man afsøger materialet og søger at kulti-
vere dets netværk. Det skal ses som en beherskelse af kompositionens betydnings-
lag. Processen standser derfor ikke, når der er overensstemmelse mellem sprog og 
materiale, men når materialet er uberoende. Det er i lige så høj grad den sproglige 
fi ktion, der udvikles løbende på grund af materialets forandringer, som det er materia-
let, der modtager påvirkninger fra sproget.

Med hensyn til sammenhængskraften er kompositionen ikke ulig et tekstil. Den er 
sammenhængende set fra afstand, mens den i detaljen består af disse slyngede 
linjer, der indrammer åbne felter og ændres af kræfter, der strømmer gennem klædet.

Redskabet er en transformer!

Teknikken en sondering!

Arkitektur er en empirisk konstruktivisme, der skrider frem gennem konkrete arrange-
menter og eksperimenter med givne størrelser! 45

De to tekniske niveauer veksler løbende. Alle steder hvor der er rammer, er der ind-
retninger og alle steder, hvor materialet transformeres, er der montager, der åbner 
materialet mod det, det kunne være. I den forstand minder kompositionens udvikling 
om et komplekst system, der består af delsystemer, som holdes sammen i en dy-
namisk ligevægt af den gensidige performans. Man kunne sige, at processen er en 
kompleks serie. Men lige som det komplekse system ikke kan isoleres fra den kon-
tekst, hvori dets dynamiske ligevægt balancerer, kan processen som en kompleks 
serie af transformationer ikke skilles fra det kompositte materiale. Den komplekse se-
rie kan derfor bruges som en betegnelse, der på den ene side kan betegne en given 
udvikling, som den kan betegne det udfældede materiale. Dette forhold vil udfoldes 
nærmere i kapitlet af samme navn.

Vi mangler imidlertid stadig at besvare hvad indretningens forhold til kompositionens 
motiv er? Hvis indretningen fungerer som et diagram, som det blev fremført i forrige 
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kapitel, må den som nævnt eksperimentere med noget; med kompositionens motiv. 
Det kræver to ting. 

1. At defi nere motivet med tidslige termer; som diagram.
2. At overveje relationen mellem mediet og bygningen, da det er her at tegnin-

gens motiv skal fi ndes. Alle arkitekturtegninger og modeller vender sig mod 
bygningen.

Det første vil ske i Den komplekse serie. Det sidste i Plottet. Desuden har diskussio-
nen af tekstilet overfor skriften metodiske konsekvenser, som vil blive udviklet nær-
mere i Den komplekse serie.
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det de producerer; aktualiseringerne. I forlængelse af brydningen mellem det sigelige og det synlige kan 
man sige, at denne proces fi nder sted på begge sider. Udviklingen af sproget om processen og mate-
rialets udvikling er to emergerende processer, der slår ind over hinanden. Det er en dobbeltartikulation, 
som Deleuze ville sige.  Deleuze, Gilles og Guattari, Felix. Tusind Plateauer, (Det kongelige danske 
kunstakademis billedkunstskoler, 2005), s.654. 
45  Rajchmann, John, Constructions, (MIT Press, 1999), ss.1-9. Genoptryk af den oprindelige 
udgave fra 1998.



149

III Del



150



151

Kapitel 5

Den intuitive metode

Marcel Duchamp: ”Der fi ndes ikke 
problemer; problemer er noget ånden 
fi nder på.”1
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Dette kapitel søger at indkredse en række forhold i forbindelse med en bestemt 
metode kaldet den intuitive metode.2 Den overordnede bestræbelse retter sig mod 
at fjerne metoden fra en realiseringsmetodik, uden at den dermed mister grebenes 
præcision. Det er kun så meget vigtigere at være præcis, når man bevæger sig ud 
af et konventionelt felt, som Rosalind Krauss bemærker i forbindelse med den ame-
rikanske kunstner Sol Lewit´s arbejde.3 Kapitlet trækker på Henri Bergsons intuitive 
metode, som han læses af Gilles Deleuze i bogen Bergsonisme. Det tilstræber at 
præcisere de vigtigste begreber for Bergsons intuitive metode med den hensigt, at 
anvende dem i en kritik af arkitektoniske begreber. Den intuitive metodes første mål 
er at eksponere falske problemer og forkert stillede spørgsmål. Dernæst at opdage 
de variabler i forhold til hvilke et givent problem må stilles. Det vil sige, at den intuitive 
metode i første omgang opdeler/skærer ind i virkeligheden i et givent domæne. Der-
næst kobles domænet på et andet domæne gennem de konvergerende tendenser, 
der måtte være.4

Det drejer sig i dette kapitel om at etablere en begrebslig ramme for en eksperi-
menterende praksis. Det følgende kapitel foreslår således en konkret praksis med 
inspiration i surrealismens automatskrift. Det er ikke meningen, at den diskussion af 
begreber, der fi nder sted i dette kapitel, skal udmønte sig i en sammenhængende 
begrebslig konstruktion, som det andet kapitel efterfølgende eksemplifi cerer brugen 
af. Snarere ses de to kapitler som to niveauer i én praksis, hvor den første omhandler 
begreber, der er vigtige for den intuitive metode, hvoraf produktiv forskel og topologi, 
træder frem som primære indgange, mens den anden omhandler eller måske rettere 
anvender bestemte redskaber. Det er en selvstændig del, der ikke ligger i direkte 
forlængelse af Bergsons metode men indskriver sig i den samme overordnede mål-
sætning.

Det er vigtigt at pointere, at dette kapitel primært spørger til begrebernes stilling i en 
arkitektonisk sammenhæng og derfor ikke forsøger at udvikle dem i forhold til deres 
fi losofi ske baggrund, eller på den anden side tror sig i stand til at repræsentere alle 
de konkrete forhold, der vil gøre sig gældende i forbindelse med de nævnte arkitek-
toniske eksempler. Hvis der således, for nogle øjene, vil være en vis trivialisering af 
de fi losofi ske begreber og, for andre, en tilsvarende forenkling af de arkitektoniske 
eksempler, vil der til gengæld være en præcisering af de måder, hvorpå transversale-
rne trækkes mellem de to domæner. En ordbog begynder, som Bataille siger, når den 
præciserer ordenes job og ikke deres mening.5

Bergsons intuitive metode jævnfør deleuze 6

Bergson deler ifølge Deleuze intelligensen i to evner; intellektet og intuitionen. Skil-
lelinjen er vigtig, fordi vi til stadighed udvikler vores beskrivelser af verden, og de 
metoder hvormed vi griber ind i den, i forhold til den intellektuelle evne. Intellektet 
er imidlertid begrænset til at reproducere det samme.7 Intellektet stiller vedblivende 
de samme problemer, og forskellene i de løsninger, der måtte fremkomme, er blot 
variationer af de gentagne problemstillinger. Delingen er led i en mere generel kritik 
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af den klassiske videnskab, der er produktet af intellektets tendens til at beherske 
verden gennem det generelle og abstraktionen. Videnskaben er resultatet af intel-
lektets tilgang til verden, der beskriver den i forhold til realiseringen af praktiske mål. 
Selvom denne kritik først og fremmest er en kritik af en bestemt videnskab, der siden 
har udviklet sig og til en vis grad overskredet kritikkens angrebspunkter, er det stadig 
en relevant kritik i forhold til den vanetænkning, hvormed man til stadighed betjener 
sig af en målorienteret tilgang til et givent udviklingsforløb.8 Det er intuitionen, der 
åbner en kreativ mulighed i intelligensen. Intuitionen er en simpel operation, der over-
skrider intellektets afgrænsninger og etablerer en momentan forbindelse til verdens 
kontinuum. Når Deleuze derfor, med udgangspunkt i Bergson, opstiller reglerne for 
en intuitiv metode, sker det ikke for at udvide intellektets domæne, men tværtimod for 
at åbne intellektet mod intuitionen. Hans ærinde er derfor det modsatte af det, man 
umiddelbart kunne tro, når man hører vendingen den intuitive metode. Det drejer 
sig ikke om at indfange intuitionen og gøre dens arbejde forudsigeligt, det vil sige, 
at systematisere den i forhold til et givent mål, men om at vende det metodiske mod 
intellektet selv for derigennem at sætte intuitionen fri inden for et udvalgt felt. Lad os 
standse et øjeblik og opstille disse to defi nitioner, der er fundamentale:

1. Den intuitive metode vender en (intellektuel) procedure mod intellektet for at 
sætte intuitionen fri.

2. Intuitionen frisættes inden for et bestemt undersøgelsesfelt. Alternativt ville 
metoden føre til en ukvalifi ceret dyrkelse af tilfældigheden. 

Det mest generelle metodologiske spørgsmål er derfor dette. Hvordan bliver intuitio-
nen til en metode, når det der først og fremmest betyder en umiddelbar viden, kom-
mer til at involvere fl ere trin. Deleuze identifi cerer tre handlingstyper hos Bergson, der 
tilsammen bestemmer metoden.9

1. Den første drejer sig om formuleringen og skabelsen af problemer. 
2. Den anden om opdagelsen af egentlige forskelle.
3. Den tredje om forståelsen af virkelig tid. 

Den største illusion vi kæmper imod, er tendensen til at projicere det mulige bagud 
som en mirage. Illusionen er dybt rodfæstet i den intellektuelle intelligens.10 Den kan 
ikke undgås, kun undertrykkes. Det fører til den velkendte deling mellem det virtuelle 
og det aktuelle på den ene side og det mulige og det virkelige på den anden, som 
Deleuze gør fl ittigt brug af både i Bergsonisme, men også mere generelt i hans øv-
rige fi losofi ske værker.11 Forholdet mellem det mulige og det virkelige, er intellektets 
arbejdsfelt. Idet det mulige projiceres bagud, opstår illusionen, at det får adderet 
virkeligheden, idet det realiseres. Det mulige skal virkeliggøres. Realiseringen tilstræ-
ber, at det mulige og det virkelige stemmer overens: der skal være lighed. Det mulige 
og det virkelige er hinandens sterile fordoblinger,12 og intellektet tenderer derfor mod 
at reproducere det, det allerede kender. Forandringer vil imidlertid altid komme fra 
en konkret udveksling med virkelighedens intensive processer; fra de produktive 
forskelle. Forandringen kan ikke opfi ndes uden for stoffets dynamik. Det virtuelle har 
ikke en ydre genstandsmæssighed, men er ikke desto mindre virkelig. For at træde 
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frem som ekstensiv form skal det virtuelle ikke virkeliggøres men inkarneres. Bergson 
kalder inkarnationen for aktualisering, hvorved begrebet skille sfra den kristne myte 
og mere generelt fra sin forbindelse til kødet. Aktualiseringen betegner tilblivelsespro-
cesser på tværs af skillelinjen mellem det organiske og det uorganiske. Det betyder 
imidlertid ikke, at det virtuelle ikke er virkeligt, hvis det ikke aktualiseres. Inden det 
virtuelle aktualiseres eksisterer det som en fri forskel, der blot ikke er kombineret med 
andre forskelle i produktionen af en kompleks og fremtrædende form. Relationerne er 
virkelige, selvom de ikke har ydre form. Da der ikke er en lige linje mellem det virtu-
elle og aktualiseringen, som der er mellem det mulige og realiseringen, er den givne 
aktualisering altid én blandt et utal af mulige aktualiseringer. Der er således ingen 
lighed mellem aktualiseringen og det virtuelle, som der er mellem det mulige og det 
virkelige. Aktualiseringen er ikke en performans af det virtuelle. Den virtuelle forskel 
aktualiseres som en kompleks serie. Realisering og skabelse er to modsatrettede 
størrelser. Den første udfører en given plan, mens det andet udvikles i og med den 
virkelige tid. 

Man kunne således sige, at fortiden, som den blev beskrevet i Hukommelsesteateret, 
er virtuel i enhver situation, selvom den aktualiseres på forskellige måder alt efter 
omstændighederne. Det afgørende er at skelne mellem en fortid, der er immanent til 
stede, som det der bliver til i en given situation, modsat forestillingen om at fortiden 
på sin vis er overstået, og derfor kan overskues fra nutidens privilegerede punkt. 
Hvis fortiden ikke var virtuel og blev aktualiseret på forskellige måder, ville den ikke 
ændres i sin måde at træde frem i den givne situation, men være en stabil samling af 
hukommelsesbilleder, der var oplagret en gang for alle. Hukommelsen ville da være 
en samvittighedsfuld afdækning af fortiden, og hvert enkelt billede ville blot afdække 
endnu en lille del af puslespillet. 

1. Første regel: Anvend testen sand/falsk på selve problemet.13

Når testen anvendes på løsningen, som det sædvanligvis er tilfældet, bliver resul-
tatet, at det er de samme problemer, der gentages. Det er den tilgang til processen, 
der siger, at det drejer sig om at genkende et problem i en given situation og derefter 
identifi cere en løsning, der er tilpasset til netop den variation, hvormed problemet 
melder sig i det specifi kke tilfælde.14 At testen normalt anvendes på løsningen skyl-
des kulturelle normer. Det starter i klasseværelset, hvor læreren stiller problemet og 
lader eleverne tro, at de har frihed, idet de selv må vælge, hvordan de løser opgaven. 
Den virkelige frihed ligger derimod i at formulere problemet.

Gilles Deleuze: “The truth is that in philosophy and even elsewhere it is a question of 
fi nding the problem and consequently of positing it, even more than of solving it……. 
But stating the problem is not simply uncovering, it is inventing.”15

Et spekulativt problem er løst, idet det er formuleret. Efterfølgende skal løsningen blot 
afdækkes. I modsætning til den normale beskrivelse af problemløsning er problem-
formuleringen ikke et spørgsmål om at identifi cere en allerede kendt løsning men en 
selvstændig skabende handling. Af samme årsag kan den ikke forløbe som en reali-
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sering af et defi neret formål. Problemets skabelse producerer noget, der ikke allerede 
var til stede, og som af samme årsag ikke nødvendigvis vil fi nde en klar defi neret an-
vendelse. Det er vilkåret, for så vidt at problemet indebærer en virkelig åbning af det 
givne. Det er på samme tid risikoen set fra en optimerende synsvinkel og potentialet 
set fra en skabende. Skiftet i testen sand/falsk indebærer, at bedømmelsen vurderer 
om problemet producerer noget nyt. Det er en vending bort fra det etablerede register 
af mulige løsninger; mod det virtuelle. At der efterfølgende kan være tale om en se-
lektion i forhold til diverse hensigtsmæssigheder, er en anden sag. Det afgørende er, 
at problemets skabelse åbner ekstensiverne, eller virkeligheden som de som oftest 
opsummeres med, mod de intensive niveauer, hvormed den udfældes

Bergson opstiller en komplementerende regel, hvormed falske problemer har to 
typiske kendetegn. Først de ikke-eksisterende problemer, der ombytter mere og 
mindre og dernæst dårligt formulerede problemer, hvis termer repræsenterer dårligt 
analyserede komponenter. Et simpelt eksempel på det første er ideen om uorden.16 
Normalt beskrives ideen om uorden som et tab af orden. Uorden er med andre ord 
karakteriseret ved, at der er mindre orden. I Bergsons beskrivelse rummer ideen om 
uorden både ideen om orden og ideen om fraværet af orden, mens ideen om orden 
netop søger at udskille uorden som et negativ; noget der befi nder sig uden for orden; 
støj. Uorden rummer således mere end orden, selvom det modsatte normalt antages 
at være tilfældet. Ideen om uorden er ligeledes et eksempel på et dårligt formuleret 
problem, idet det er konstrueret af termer, der slår ting sammen som i virkeligheden 
er forskellige af natur (orden og uorden). Fejltagelsen i forbindelse med forståelsen af 
forholdet hukommelse og perception, er som tidligere nævnt netop et spørgsmål om, 
at man forveksler hukommelsen med en lagring af perceptioner.

Faren ved at tænke i mere eller mindre ligger i forlængelse af Bergsons ledemotiv, 
der består i at man kun ser gradsforskelle, hvor der i virkeligheden er artsforskelle.17 
Denne skelnen mellem gradsforskelle og artsforskelle modsvarer til en vis grad den 
skelnen mellem ekstensiver og produktive forskelle, der blev nævnt tidligere i Viden-
skaben om intensiverne. Bergson modstiller således to mængder, eller multipliciteter 
som han benævner dem, hvor den første er en kvantitativ multiplicitet, der er defi ne-
ret ved at den kan underindeles uden at den ændrer karakter, men den anden er en 
kvalitativ multiplicitet, der ændres idet den deles.18 Den kvantitative multiplicitet er 
defi neret via en ekstern dimension. Det kan for eksempel være koordinatsystemet, 
der holder tiden fast som en linje. Uanset hvor man befi nder sig på linjen, er der tale 
om den samme abstrakte tid. Afstanden er kvantitativt bestemt i et vist antal enheder. 
Den kvalitative multiplicitet er derimod uden en ekstern dimension.19 Den ændres 
løbende, fordi den er relationelt bestemt. I tidens eksempel vil det svare til, at den 
ikke ses som en linje men som forandring, der til stadighed ændrer relationen mellem 
rum og tid. I det første eksempel reduceres rummet til en beholder, hvori tiden forlø-
ber, mens rum og tid i det andet tilfælde udvikles sideløbende; rummet udfældes og 
transformeres af tidens bevægelse. 
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2. Andel regel. Kæmp imod illusionen, genopdag de virkelige artsforskelle; artikulatio-
ner af det virkelige.20

Der er ingen naturlige artikulationer, der ikke fremstår som kompositter. Det er ver-
dens ydre mangfoldighed. Det drejer sig om at overskride den ydre sammensathed 
ved de konkrete kompositter og nå frem til betingelserne for deres sammensathed.21 

Kompositten er produceret af en aktualisering. Hvis man opdeler kompositten i for-
hold til gradsforskellene, som man normalt vil gøre, da det er den deling, der er let-
test at identifi cere, vil man ikke nå frem til de processer, hvormed den skabes. Det 
er en afgørende fejltagelse, der kommer fra intellektets tilbøjelighed til at hæfte sig 
ved gradsforskelle, at kompositten som udgangspunkt antages at være sammensat 
på en sådan måde, at dobbeltheden refererer tilbage mod to enheder, der er samlet 
i den konkrete hybrid. Det leder til en simpel mekanik, hvormed det komplekse tilsy-
neladende opstår som en samling af ydre forskelle. Et oplagt eksempel er den forskel 
mellem hukommelse og perception, der blev nævnt i forbindelse med Hukommelses-
teateret. Den typiske misforståelse er, at man forveksler hukommelsen med percep-
tionen, idet hukommelsesbillederne blot ses som en lagring af perceptioner. Der er 
derfor kun en gradsforskel mellem hukommelsen og perceptionen. Det, der tilsynela-
dende skiller perceptionen fra hukommelsen, er blot en tidslinje, der modsvarer den 
abstrakte tid, som den blev nævnt overfor, der kun opfatter afstanden som en kvan-
titativ størrelse og ikke som en forandring. Derved opstår den fejlagtige antagelse, at 
hukommelsen kan operere som en objektiv arkivar, der bladrer gennem sine arkiver, 
og sammensætter indtrykkene, med et stadig mere omhyggeligt overordnet billede 
som resultat. Vores genkaldelse af fortiden er snarere den måde, hvorpå fortiden til 
stadighed bliver til; det vil sige forandres. Men dermed er perception og hukommelse 
også forskellige i natur, idet perceptionen er en sansning, hvormed vi placeres i stof-
fet, sansningen er verden minus noget, mens hukommelsen er den måde, hvorpå 
vores fortid aktualiseres i forhold til en given perception. Forskellen udelukker, som 
man ser, naturligvis ikke at de to mødes omkring hjernens relæ, som Bergson ville 
sige. Men den udelukker, at der er tale om en og samme størrelse. 

Den naturlige hukommelse er ikke er et resultat af en læringsproces men en stadig 
spontan ophobning af billeder. Udenadslæren repeterer derimod med henblik på at 
huske. Men det er en sekundær form for hukommelse, idet repetitionens formål er at 
installere en mekanisme i bevidstheden, der i Bergson betydning er det samme som 
en kropslig vane.22 Den tenderer i retning af det almene; den ensartede gentagelse. 
Den sekundære hukommelse er ikke kun et resultat af udenadslære, men et generelt 
fænomen der produceres af forholdet til vores omgivelser, og den måde de sædvan-
ligvis fremstår ensartede, og i særdeleshed fordi vi bevæger inden for de samme 
miljøer. Den naturlige hukommelse skelner derimod mellem de enkelte repetitioner. 
Der er ikke to hukommelsesbilleder, der er ens. Den melder sig derfor i den sekun-
dære hukommelse som en destabilisering af den ensartede gentagelse og minder os 
om af ingen af gentagelserne var helt ens. Selv udenadslærens remser bliver aldrig 
gentaget på fuldstændig samme måde. Normalt vil vi søge at fortrænge den naturlige 
hukommelse, fordi den ikke er nyttig. Den introducerer en forsinkelse, snarere end 
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den hjælper os med at handle i overensstemmelse med en hensigt. Den får os til at 
tøve. Vi deler imidlertid den sekundære hukommelse med dyrene, der ikke husker 
ifølge Bergson men blot indlærer vaner. Hundens genkendelse af dens herre er en 
vane. Det menneskelige træk er derfor ikke, at vi er i stand til at lære forskellige ting, 
men at vi er i stand til at værdsætte det ubrugelige.23 Det er hukommelsens stadige 
ophobning af unikke billeder og deres potentielle anfægtelse af vanerne, der adskiller 
os fra dyrene. Ikke diplomet.

Intuitionen som metode skrider frem ved at opdele de kompositte størrelser i deres 
rene bestanddele.24 Det vil sige, at den tilstræber at gennemtrænge hybridernes 
gradsforskelle for at nå frem til aktualiseringens dynamismer. Den intuitive metode er 
således som udgangspunkt en segregering, der opererer ved at dele kompositterne, 
ikke i forhold til deres gradsforskelle, men i forhold til deres artsforskelle. Man kan 
her genkalde sig den tidligere distinktion mellem ekstensiverne, der kan deles uden 
at ændre sine intensive betingelser modsat delingen af intensiverne, der sætter en 
transformerende proces i gang. 

Kun tendenser varierer i deres art.25 Det følger som en logisk konsekvens, at hvis der 
ikke er nogen supplerende dimension, hvorfra en multiplicitet bestemmes, en ab-
strakt type eller princip, må multipliciteten hele tiden være i bevægelse, og den sin-
gularitet, hvorimod den bevæger sig, men aldrig når, er dens tendens. Tendensen er 
således indfældet i planet, der er immanent, fordi der ikke er nogen ekstern referent. 
Den intuitive metodes mål er derfor ikke at identifi cere essenser, men tendenser og 
de transformationsregler, der driver processerne. Bergson udskifter med andre ord 
essens med tendens.

Da den ydre verden fremstår som kompositter, drejer denne regel sig at om overveje 
betingelserne for de forskellige montager. Der er både et opdelende, analyserende 
moment og et produktivt moment i metoden. Opdelingen i forhold til naturlige artiku-
lationer er kun første greb, idet det dernæst drejer sig om at trække nye forbindelser 
på tværs af de etablerede domæner. Disse forbindelser, der overskrider gradsforskel-
lenes domæner refererer til artsforskelle og måles, ikke på deres evne til at udvide 
eller formindske et domæne (mere eller mindre - problematikken), men på deres 
evne til at frisætte intensive processer, der bevæger sig neden under og på tværs 
af domænerne, og dermed, som i et emergerende frembrud, ændrer de domæner, 
hvorimellem transversalerne trækkes. For at drage en parallel til den tidligere diskus-
sion af relationen mellem videnskab og praksis, er der tale om de måder, hvorpå de 
to domæner adskilles og kobles. Det interessante i den sammenhæng er, at udveks-
lingen må bedømmes ud fra den eventuelle parallelitet, der måtte være med hensyn 
til domænernes respektive tendenser; de processer hvormed de udvikler sig: skaber. 

Hvis man skulle anføre et eksempel fra arkitekturen, kunne man nævne den for-
veksling mellem type og diagram, der ofte forekommer. Hvor diagrammets primære 
arbejde er at beskrive handlinger og relationer,26 er det karakteristisk, at det ofte bli-
ver anvendt, som om det var en type, idet det, via et grafi sk arbejde, tildeles en ydre 
lighed med typisk en plan. Derved stivner det, der i realiteten er det diagrammatiske, 
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og det omdannes til en traditionel repræsentation. Omvendt kunne man sige, at det 
traditionelle typebegreb ofte forveksler ydre forhold med immaterielle essenser. Det 
ligger bag forestillingen om, at en given type skal stå i et repræsentationelt forhold til 
en bestemt anvendelse; den fl eksible bolig til det moderne menneske der til stadig-
hed genopfi nder sig selv for at nævne en velkendt kliché. Hvor diagrammet har med 
den virkelige tid at gøre, transformationerne, og har som mål at gribe kreativt ind i 
deres processer, er typen knyttet til rummets inddelinger og spejlingen af en identitet. 
Den slutter sig til bagvedliggende årsager på baggrund af ydre ligheder eller grads-
forskelle.

3. Tredje regel: Fremstil og løs problemer i tidslige termer snarere end rumlige.27

Gilles Deleuze: “Intuition is rather the movement by which we emerge from our own 
duration, by which we make use of our own duration to affi rm and immediately recog-
nize the existence of other durations, above or below us.”28

Den vigtigste skillelinje falder mellem varen og rum. Varen, la Durée, den virkelige 
tid, bærer alle kvalitative forskelle, mens det tredimensionelle rum kun præsenterer 
gradsforskelle. Vi lader som tidligere nævnt de kvalitative forskelle forsvinde bag den 
rumlige homogenitet.29 Varen er en kvalitativ multiplicitet, idet alle dens ”dele” resone-
rer med hinanden. Man kan ligne varen med en fl od, der både er en stor strøm, som 
et konglomerat af mindre strømme eller turbulenser. Det giver ikke mening, at søge 
at beskrive den enkelte turbulens uden at tage fl oden og dermed alle de andre turbu-
lenser med i betragtning. Den må forstås i forhold til sin stadige tilblivelse og kan ikke 
beskrives indkapslet i det tredimensional rum, uden at man dermed reducerer den 
til dele i en større mekanik. Som det blev nævnt i forbindelse med Videnskaben om 
intensiverne, drejer det sig derfor om at betragte turbulenserne i det miljø, hvori de 
virker, hvis man skal have adgang til deres dynamikker.

På det ene niveau er der en pluralitet af strømme, og varen er derfor delt i mange. 
Omvendt resonerer alle de enkelte strømme med hinanden, og hver enkelt strøm 
eller turbulens står i relation til totaliteten af strømme.30 Dette fører til en ophævelse 
af modsætningen mellem den ene og de mange, idet hver enkelt har del i varen i 
dens helhed. Den ovennævnte skillelinje mellem varen og rum er derfor vejledende. 
I realiteten befi nder alt sig i forskellige sammentrækningsgrader mellem de to. I et 
yderpunkt er universet som en stor hukommelse. Hvor fl oden på den ene side lader 
til at være den foranderlige størrelse i den ovenstående metafor, og fl odbredden den 
stabile kant der garanterer vandets bevægelse, er fl odbredden selv del af en foran-
dring, der blot sker med en anden rytme end vandets. Selv stenen, der lader til at 
være det mest genstandsmæssige element i fl odbrinken, er i en tilstand af fortløben-
de tilblivelse; en migration af molekyler. I den forstand er den ikke forskellig fra suk-
kerknalden, et at Bergson berømte eksempler,31 der ikke blot er forskelligt fra koppen 
og teen, men også fra sig selv, idet den opløses. En typisk fejltagelse er således, at 
man betragter den anden i forhold til sig selv eller omvendt, hvor man burde betragte 
den anden i forhold til den tredje; varen. Den ene må betragte den anden i dennes 
forhold til varen. Som Bergson bemærker, sker observationen af sukkerknalden ikke 
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fra en passiv og stabil position, men er optaget i den observerendes egen varen eller 
tilblivelse. Det man ser i varen er først og fremmest, at tingene ikke er identiske med 
sig selv, at de forandres. 

Hvor intellektet som tidligere nævnt tenderer mod at beskrive verden i forhold til mål-
sætninger og derfor som genstandsmæssigheder, der kan manipuleres og ændres 
i forhold til hensigtsmæssigheder, der er defi neret uden for det enkelte fænomens 
relation til varen, består intuitionen i at tænke gennem termer, der er knyttet til varen. 
Intuitionen standser ikke, som intellektet har for vane, ved gradsforskellenes illusio-
ner. Intuitionen er den bevægelse, hvormed vi forbinder vores egen varen med andre 
som citatet ovenfor beskriver. Det vil sige, at den ikke er en egenskab hos den en-
kelte, men en konkret forbindelse; en tilblivelse. Dens bevægelse udfoldes i forholdet 
mellem sansningens spring ud i stoffet og hukommelsens aktualisering. 

Intuitionen er en simpel operation, der ikke kan danne udgangspunkt for en anden 
måde at tænke, der antages at være mere fri og spontan end intellektets. Den er ikke 
intellektets afl øser. Det er den naive forestilling om en vild og derfor autentisk tanke, 
der sættes fri gennem den bevidst destruktive handling rettet mod intellektets vaner. 
Snarere åbner den grænserne for det intellektet kan tænke, og for så vidt at den inte-
greres som en del af en bevidst metode, muliggør den intellektets fortsatte udvikling.

Opgaven i denne sammenhæng er at beskrive kompositionen i tidslige termer. I for-
længelse af relationen mellem den ene, der betragter den anden i dennes forhold 
til varen, drejer det sig ikke kun om at beskrive reglerne for processen, men også 
kompositionens performative niveauer i forhold til de sammenhænge, den som fær-
dig bygning, vil indgå i. Den ene betragter den anden i forhold til den tredje, der er 
ubestemt! Det vil sige, at årsagssammenhænge mellem de processuelle regler og 
bygningens relation til livsformerne ikke kan være genstand for en oversættelse; ar-
kitekten der forsøger at se beboeren er naturligvis altid en projektion. Det drejer sig i 
stedet om at den ene, arkitekten, ser den anden, beboeren, i forhold til en tredje, det 
ubestemte liv; det vil sige livets potentialitet, dets fortsatte tilblivelse.

1. Første regel (Anvend testen sand/falsk på selve problemet): 
Problematisering; en kritik af falske problemer og opfi ndelsen af egentlige problemer.

2. Anden regel (Kæmp imod illusionen, genopdag de virkelige artsforskelle; artikula-
tioner af det virkelige): 
Differentiering; udskæringen af domæner og etableringen af forbindelser mellem 
forskellige domæner.

3. Tredje regel (Fremstil og løs problemer i tidslige termer snarere end rumlige): 
Temporalisering; at tænke i tidslige begreber snarere end rumlige.
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De tre reglers anvendelse.

Det første afsnit diskuterer den måde, fl eksibilitetsbegrebet anvendes i Kieran og 
Timberlakes bog Refabricating Architecture med afsæt i den første regel. Det andet 
afsnit diskuterer, med afsæt i den anden regel, den måde topologibegrebet anvendes 
i forbindelse med computermediets modelleringsprogrammer. At begge felter, custom 
begrebet og modelleringsprogrammerne, er mere sammensatte, end det kunne sy-
nes i forbindelse med denne diskussion, er en anden sag. Det er begrebernes anven-
delse, der er den primære interesse her.

Den første regel er en anledning til at diskutere en højteknologisk fabrikations po-
tentiale i forbindelse med forholdet mellem variation og forskel. Igennem det valgte 
eksempel belyses det forhold, at et teknologisk nybrud betjener sig af begreber, der 
er knyttet til et forældet teknologisk paradigme, og derfor repeterer i stedet for at 
skabe noget nyt. Det sker, selvom det nye er kernen i dets selvforståelse. Blindhe-
den stammer fra en tro på teknologiens kombinationsbestemte muligheder, hvor det 
burde undersøge dens berøringsfl ade til et komplekst miljø. Man reducerer intensive 
forskelle til ekstensive variationer og søger derigennem at opstille et mere intelligent 
system, der kan svare på en ekstern mangfoldighed, hvor det burde undersøge sin 
egne muligheder for at forandres i forhold til de givne omstændigheder.

Anvendelsen af den anden regel forfølger spørgsmålet om kompleksitetsbegrebets 
migration fra naturvidenskaben til arkitekturen. Det sker gennem eksempler, der 
tenderer mod at oversætte intensiver til ekstensiver, og dermed slører det morfo-
genetiske potentiale kompleksitetsbegrebet, i dets oprindelige naturvidenskabelige 
anvendelse, gav adgang til at medtænke i beskrivelsen af skabelsesprocesserne. 
Eksemplerne forveksler begivenheden med graden af formens ekspression. Den 
naturvidenskabelige tegning, og dens anvendelse som reference inden for arkitek-
turen, er vigtig i denne sammenhæng. I videre forstand giver det anledning til en 
diskussion af arkitekturtegningens dobbelte karakter af diagram og konkret genstand, 
som udfoldes senere i kapitlet Plottet. Det er et langt stykke af vejen et spørgsmål 
om, hvordan man bruger simulationen, og dermed hvordan de faseportrætter, der har 
udbredt kompleksitets og kaosteorierne til et bredt, herunder arkitektonisk, publikum, 
overføres til arkitekturen.

De to første regler giver anledning til at eksemplifi cere problemstillingen i forbindelse 
med anvendelse af begreber, der er udviklet i andre domæner end det arkitektoniske. 
Ofte bliver diskussionen udfoldet som et enten eller. På den ene side bliver i særde-
leshed naturvidenskaben, men af og til også fi losofi en, inddraget som det udefrakom-
mende element, der skal forny arkitekturen. På den anden side står det synspunkt, 
at arkitekturen skal koncentrere sig om sit eget domæne og lade disse eksterne refe-
rencer ligge, da de kun er forstyrrende for det arkitektoniske arbejde. Denne afhand-
lings synspunkt er et både og, der ikke interesserer sig for at cementere modsætnin-
gerne mellem domænerne, men i stedet spørger på hvilke måder det arkitektoniske 
domæne kan udvikles gennem nøje overvejede forbindelser. Netop denne nøje over-
vejelse er vigtig. Der kan aldrig være tale om en direkte import fra andre domæner. 
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Man må i stedet omhyggeligt skille de importerede begreber ad i deres komponenter 
og virkninger og sætte dem sammen igen, ofte med andre, inden for arkitekturens 
domæne. Det afgørende, når man foretager disse ekskursioner, er, at man kun ind-
drager netop det, der virker inden for det arkitektoniske domæne ved at udvikle det. 
Det kræver samtidigt, at man respekterer de domæner, man besøger, og kender dem 
præcist så godt, at det lader sig gøre at udskære, netop det man har brug for. Men 
ikke at man er forpligtiget af at skulle meste det lige så godt som sit eget. Det kræver 
en præcision i udskæringen og tilskæringen af de komponenter, man henter andre 
steder. Der er på sin vis tale om en stil.

De beskrevne eksempler i forbindelse med de to første regler har et avantgardistisk 
forhold til teknologien. De defi nerer teknologien i forhold til et utopia, som teknolo-
gien skaber og indfrier i samme moment. Teknologien er som en natur. Blandt andet 
derfor ses den gennem begreber, der er hentet fra naturvidenskaben. Det selvorgani-
serende, morfogenesen, og det spontant opståede produkt. De oversætter imidlertid 
begge intensiver til ekstensiver. Den første som et resultat af en rationalisering, der 
forveksler variationer med forskelle. Den anden fordi den erstatter transformation 
med formmæssig deformation; en formæstetik der reducerer begivenheden til form-
mæssig ekspression.

De to avantgarder demonstrerer en fælles tidsopfattelse. De tænker begge inden for 
rammerne af den lineære tid. Det nye indfrier en fremtid, de selv har konstrueret, som 
de gennem deres manifestlignende præsentation, søger at tildele en naturlighed; 
en essens som udviklingen burde tilstræbe at indfri, såfremt den vil være i overens-
stemmelse med sin egentlige natur. Det er et af avantgardens særkender, uanset 
hvad den i øvrigt måtte mene, at den søger at skabe en sådan illusion. Den trækker 
en skarp skillelinje mellem fortid, nutid og fremtid.  De nævnte eksempler er derfor 
nødsaget til at udvikle deres projekter gennem den nyeste teknologi. De samler tek-
nikkerne i et system, der står i overensstemmelse med den konstruerede fremtid, 
som de tilstræber at realisere. Den teknologibaserede avantgarde mister relationen 
til det eksisterende; til sedimenteringen. Det afgørende, for at det nye kan opstå, er, 
at teknikkerne skilles fra systemet og i stedet undersøger det materialets nuancer. 
Simple operationer over for et komplekst miljø. Det er således karakteristisk for de to 
eksempler, at de trækker sig tilbage til et teknologisk domæne. Den højteknologiske 
fabrik og computerens simulering der fungerer gennem oversættelsen af konteksten 
til kvantitative parametre. Det nye kommer imidlertid ikke fra teknologien, men fra de 
nye redskabers undersøgelse af det komplekse miljø. Man da er det ikke nødvendig-
vis nyt i avantgardens forståelse af begrebet, der forudsætter en renset tavle. Det er i 
stedet transformeret.

Det fører frem til en beskrivelse af processen i tidslige termer. Teknologien, som 
samlingen af teknikkerne i et system, der virker optimalt, idet det kan oversætte si-
tuationens intensiver til ekstensiver, erstattes af teknikkerne som sonder, der afsøger 
forandringsmuligheder gennem et møde med kontekstens intensive felt. Og det ud-
skifter oversættelsen mellem modellen og seriens kopier med en kompleks serie, der 
udvikler sig løbende frem for at referere til en ekstern model, der holder serien fast. 
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Eksemplet er F. L. Wrights tekstilblokhuse og La Miniaturas rolle som model og med-
lem af serien på en og samme tid. Serien beskrives tidsligt via dens transformationer, 
og ikke som en statisk model. Det vil sige, at det ikke drejer sig om en opskrivning af 
hverken produktionsformer eller medier, men en insisteren på at eksperimentet kun 
kan fi nde sted i overgangen. Værkstedet med andre ord. Hvor de to første er kritiske 
i deres udgangspunkt, er det sidste affi rmativt i den forstand, at relationen mellem 
den konkret realiserede model og den efterfølgende serie, sådan som den fi ndes i 
ovennævnte værker, fungerer som et pejlemærke for afhandlingen i øvrigt. Det er 
antagelsen, at tekstilblokhusene falder inden for rammerne af en eksperimenterende 
pragmatik, hvis vigtigste kendetegn er, at den udvikler sin position herover konkrete 
situationer.32

Variation versus forskel 

”Fleksibilitet er en måde at foregribe og undgå egentlige forskelle!” 33

En ensartet serie er kendetegnet ved, at der er en prototype, der er friholdt selve seri-
en, og fungerer som en model for dens enkelte medlemmer. Den nye industrialisering 
føres frem af højteknologiske fremstillingsprocesser både på de procesorganisatori-
ske niveauer og med hensyn til de konkrete fabrikationsteknikker. Feltet er vidstrakt 
og sammensat, men den overordnede tendens går i retning af, at serierne ikke behø-
ver at være identiske reproduktioner af den samme prototype. Det traditionelle serie-
producerende produktionsapparat erstattes af situationsbestemte fabrikationer. At der 
altid er langt mellem de profetiske syner og virkeligheden illustreres udmærket af den 
relativt begrænsede brug af højteknologiske maskiner i byggeindustrien indtil videre. 
Selv en relativ simpel teknologi som betonplotteren er ikke i udbredt anvendelse i 
betonindustrien i dag.

Hvis problemet defi neres som det forhold, at den traditionelle industrialiserings pro-
dukter var for ensartede til at imødekomme de behov, som de forskellige forbrugere 
måtte have, kan en løsning tilsyneladende fi ndes i custom begrebet for så vidt, at det 
betegner en forbrugers mulighed for selv at påvirke designet af produktet henover 
et intelligent produktionsapparat. Man vender sig med andre ord mod forbrugeren 
ud fra den betragtning, at han kan deltage i en ændring af den normale fordeling 
mellem designer og anonym modtager og derigennem skabe konkrete forskelle 
inden for produktserierne, på samme tid som han producerer et autentisk kulturelt 
udtryk. Man opfatter i en vis forstand de nye teknologier som en genkomst af visse 
af håndværkets dyder, idet byggeskikkens mangfoldighed udskiftes med et intelligent 
system. Det er forestillingen om en sammenhæng mellem fabrikationsprocessernes 
evne til at variere sine serier og et autentisk niveau i kulturen. Custom begrebets 
autentiske udtryk dækker imidlertid kun over anonymiteten. Det skyldes det simple 
forhold, at det system, hvori forbrugeren agerer, ikke ændrer sig. Det vil sige, at hans 
udtryk allerede er foregrebet af systemet, der til gengæld sætter den nye standard, 
der hedder, at man skal personalisere sig inden for rammerne af dets kombinatorik. 
Det drejer sig ikke om, hvordan man kan skabe et system, der er så fl eksibelt, at det 

Betonplotter der bruges til at overføre en given 
tegning til støbepladen,
hvorefter formen bygges.



163

kan svare på en mangfoldighed af input. Man kan sammenligne det med Bergsons 
klasseværelse, hvor industrien stiller problemet, og forbrugeren løser det ved at 
betjene sig af de muligheder, der er nedlagt i produktionsapparatets kombinatoriske 
muligheder. Det henvender sig ikke nødvendigvis til den dynamik, der sættes fri af 
en teknologi, der løsner den traditionelle relation mellem original og kopi, sådan som 
den er overleveret fra brydningen mellem den håndværksbaserede byggeskik og den 
første industrialiserings anonyme serier. Det er ikke inden for systemets rammer, at 
problemet skal stilles. Det fører til en kvantifi cering af forskellen. En virkelig forskel 
er en produktiv relation, der afstedkommer en konkret forandring af det givne. Det 
giver ikke mening at tale om fl ere forskelle, da forskellen i det tilfælde ikke længere er 
en positiv størrelse, men et negativ mellem systemets enkelte varianter. I det øjeblik 
bliver forskellen, der altid er singulær, reduceret til variation. Det er med andre ord en 
gentagelse af fejlen vedrørende en problemformulering i forhold til mere eller mindre.

Problemet er ikke, hvorledes man kan koble en serie af byggesystemer til et selv-
organiserende system, der er tilstrækkeligt fl eksibelt, til at det kan imødekomme en 
mangfoldighed af behov. Det formulerer problemet i mere eller mindre (fl ere eller 
færre valgmuligheder, større eller mindre variation). Det virkelige problem er i stedet: 
Hvordan kan man operere med et system, der kan bringes ud af ligevægt og udvikles 
til højere kompleksitetsniveauer, idet den møder en given situation?34

Inden vi vender tilbage til det spørgsmål, skal vi først eksemplifi cere ovennævnte 
synspunkt vedrørende custom begrebet nærmere. Det er som tidligere nævnt ikke 
ment som en dækkende diskussion af custom begrebet, men har som sit virkelige 
ærinde, at belyse modsætningen mellem variation og forskel, og vise hvorledes det 
næsten altid er variationen, der skygger for forskellen, idet den tror sig i stand til at 
inkorporere den i sit system. Det er i vid udstrækning en arv fra et ældre fl eksibilitets-
begreb. Adrian Forty beskriver hvorledes fl eksibilitetsbegrebet blev grundlagt tidligt i 
funktionalismen blandt andet med Rietvelds Schröder hus fra 1924, men først får sit 
egentlige gennembrud i 50´erne, hvor det anvendes i forbindelse med videreførelsen 
af en funktionalistisk tradition, men på en måde der overskrider den uhensigtsmæs-
sige tætte forbindelse mellem funktion og rum. Det er en fl eksibilitet, der er på for-
skellige måder er baseret på en teknologi, og derfor tenderer mod at se bygningen 
som en maskine.35 Hvor man ser en uhensigtsmæssighed i den tætte relation mellem 
rummets inddelinger og funktionerne og tilsyneladende søger at løsne de snærende 
bånd, er der i virkeligheden tale om en fortsættelse af selv samme relation, idet det 
fl eksible rum i virkeligheden udstrækker designets holdbarhed ud over det punkt, 
hvor det forlader arkitekten. Selvom fl eksibiliteten på et niveau tillader aktiviteter, 
som ruminddelingen ikke søger at foregribe, er den på et andet niveau et forsøg på 
at spejle et moderne menneskes formodede foranderlighed med en tilsvarende type. 
Allerede tidligt viser det sig, at fl eksibilitetsbegrebet går hånd i hånd med en tilbøjelig-
hed til at homogenisere bygningsformerne, og dermed indsnævrer deres indvirkning 
på livsformerne, på trods af at den ideologiske begrundelse pegede i den modsatte 
retning. 

Kieran og Timberlake melder sig som fortalere for at gentænke byggeindustrien her-



164

over custom begrebet i Refabricating Architecture. Som en yderst velkendt reference 
til kanoniserede fortilfælde inden for arkitekturens manifester, er det fabrikationsfor-
mer uden for eller på kanten af det arkitektoniske felt, der inddrages som eksempler 
på en konstrueret verden, der endnu ikke er realiseret, men utvivlsomt, sådan er an-
tagelsen, er på vej. Det drejer sig således om fl yfabrikker, skibsværfter og bilfabrikker 
som de mest velkendte.36  Et vigtigt træk ved en nutidig intelligent fabrikationsform, 
sådan som den kan fi ndes inden for f.eks. bilindustrien, er i Kieran og Timberlakes 
beskrivelse karakteriseret ved en ændring fra en traditionel montage, der samler alle 
delene et sted i en omfattende hierarkisk proces spredt ud langs samlebåndet, til en 
montageform, hvor delene er afl øst af intelligente moduler. De intelligente moduler 
er i sig selv komplekse enheder, der kan produceres hvor som helst og først samles 
til sidst, helst med så få moduler som muligt. Det præsenteres som løsningen på 
en af montagebyggeriets afgørende problemstillinger, der drejer sig om samlingen 
af de forskellige byggesystemer. Det er et velkendt problem, at systemerne tit ikke 
passer indbyrdes. Kieran og Timberlakes utopia er i sin yderste konsekvens, at den 
ny industrialisering åbner muligheden for at fl ytte modulerne og samlingerne væk fra 
den konkrete byggeplads og dens ad hoc løsninger, til fabrikken som byggeplads. En 
næsten helt gennemført præfabrikation, der samler så lidt som muligt på den kon-
krete byggeplads.

De intelligente modulers spredning ud over mange producenter muliggør, at de kan 
imødegå skiftende krav fra forbrugeren, som det er tilfældet i bilteknologien. Det kan 
dreje sig om individuelle ønsker til kabinens udformning, der let imødegås inden for 
det respektive modul. Det er underforstået at custom begrebet udvides, idet det forla-
der f.eks. bilindustrien og bevæger sig ind på arkitekturens domæne, idet de forskel-
lige krav til de intelligente modulers variationsevne ikke behøver at være fastsat af en 
enkelt forbruger eller bygherre i arkitekturens tilfælde. Det bliver mere generelt til et 
spørgsmål om, hvorvidt systemet evner at svare på specifi kke situationer. 

Deres beskrivelse af de højteknologiske fabrikationsformer stemmer et langt stykke 
af vejen overens med Herbert A. Simons beskrivelse af det komplekse system i 
Sciences of the Artifi cial.37 Den komplekse fabrikation virker ved at etablere subsyste-
mer inden for det samlede system, der ikke er gensidigt forpligtiget af hinanden med 
hensyn til deres konstitution, men til gengæld forpligtiget med hensyn til deres per-
formans; til deres in og output. En organisatorisk fordel, der opstår som en følge af 
dette, er evnen til at håndtere processer, der anskuet lineært, ville være besværlige 
eller decideret umulige at styre. Det er med andre ord mekanismer, der modsvarer 
reglerne fra selvorganiserende processer, der hjælper med til styringen af forløbet. 
Herbert A. Simon beskriver de indlysende fordele ved denne måde at strukturere en 
proces med en anekdote om to urmagere.38 Den første urmager strukturerer kon-
struktionen af uret som en lineær proces, hvor det fi ne maskineri må samles i en 
kontinuer bevægelse. Den anden samler i stedet små dele, som først til sidst samles 
til det endelige maskineri, der driver uret. Den første er sårbar over for alle ydre på-
virkninger. Hver gang der er nogen, der går ind i butikken eller ringer på telefonen, 
må han afbryde konstruktionen og begynde forfra. Den anden er mindre sårbar, idet 
hans konstruktion er brudt op i mindre enheder. Den første fabrikationsmodel svarer 
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til den traditionelle industrialisering, som den beskrives af Kieran og Timberlake, 
mens den anden svarer til den model, de selv foretrækker. Uanset det korrekte i den 
anden models større evne til at virke i forhold til mere komplekse situationer uden 
at bryde sammen, er det imidlertid slående ved de to eksempler, at den anden også 
udmærker sig ved at være den, der har den mindst forpligtende berøringsfl ade med 
den konkrete situation. Spørgsmålet er netop om den højteknologiske fabrikation in-
deholder muligheder for at bryde sammen, det vil sige at ændres i forhold til en given 
situation, uden at den produktive rationalitet falder bort. 

Kieran og Timberlake trækker sig tilbage til fabrikken i mere end en forstand, og 
uanset hvor realistisk det er, at byggeriet på et fremtidigt tidspunkt vil fi nde sted som 
en montage af intelligente moduler, lig fl y eller skibsteknologi, opretter de dermed 
en skillelinje, henover hvilken en anden og klogere rationalisme kan inddrage viden 
fra moderne kompleksitetsteorier, sådan som de allerede er i anvendelse i visse 
dele af industrien. Man kan indvende, at der i denne version intet nyt er under solen, 
idet der blot er tale om et mere begavet system, der bedre evner at imødekomme 
påvirkninger udefra uden at ændres. De repeterer en mekanistisk naturopfattelse i 
traditionen fra det 19 årh. Det er ideen om, at man ved at studere naturen får adgang 
til en mekanik, man derefter kan realisere med teknologien. Selvom de afl iver arki-
tekten som skaber, gør de sig skyldig i en anden antropomorfi sme, der ligger i at se 
naturen som en maskine.39 Subsystemet har mange kombinationsmuligheder, og hvis 
man forestiller sig at fl ere subsystemer virker sammen, vil det samlede antal kom-
binationsmuligheder være endog meget højt. Men det vil stadig være karakteriseret 
ved at det oversætter en påvirkning udefra til en impuls, det kan håndtere, uden at 
det ændrer sin orden. Det skyldes, at man har valgt det lavest mulige organisations-
princip, som er en simpel sidestilling. Den overordnede model for hele strukturen 
er quiltningen reduceret til en sidestilling af forskellige subsystemer.40 Hvis der skal 
være tale om en selvorganiserende proces, er det et grundlæggende krav, at syste-
met må indeholde muligheden for at ændre sig, mens det virker, og at den forandring 
(bifurkation) som det komplekse system undergår, vil opstå på grund af en forandring 
i miljøet. Det afgørende spørgsmål er, hvad der bevæger sig på tværs af de enkelte 
subsystemer. Selvom subsystemerne holdes sammen af deres performans, og den 
indre konstitution ikke er afgørende for at systemet kan virke, er det lige så vigtigt, at 
subsystemerne kan påvirke hinanden, hvis det samlede system skal udvikle en større 
kompleksitet. Hvis påvirkningen reduceres til et spørgsmål om ekstensive egenska-
ber såsom program og volumen mistes mulighederne for de mutationer, der kunne 
udvikle subsystemerne og skabe mere komplekse montager. 

Man kommer dermed ikke uden om at overveje samlingens rolle som andet og 
mere end en friktionsløs sidestilling af subsystemer. Samlingen i deres beskrivelse, 
er ikke en måde at udvikle delene i forhold til mere sammensatte og komplekse ni-
veauer, men snarere en måde at reducere delenes møde til et spørgsmål om input 
og output.41 Det, der kunne bevæge sig på tværs af de enkelte delsystemer, slettes 
i en muffe, eller perfekt fuge, hvormed de enkelte systemer kobles. Muffen oversæt-
ter intensiver til kvantiteter og nivellerer dermed den ydre modstand, der ellers ville 
tvinge subsystemet til at ændre sig. Samlingens friktionsløshed er en forudsætning 
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for at subsystemerne, de intelligente moduler, kan udvikles uafhængigt af hinanden. 
Det er imidlertid samlingerne, friktionerne, der er nødvendige for at udvikle mere 
komplekse strukturelle og kompositoriske niveauer på tværs af sidestillingen. På det 
niveau er deres anvendelse af skibsmetaforen uheldig, idet den i deres udgave blot 
indebærer en sidestilling af delene. De formår ikke at beskrive skrogets rolle. Skroget 
er ikke kun den største container, der kan rumme de andre mindre containere, men 
er også en teknik til at afsøge havet. Den overvejelse, der sætter skroget, er ikke den 
samme, som den der sidestiller delene. Og netop denne overvejelse gælder andre og 
større niveauer i processen, der ikke kan beskrives med en opbrydning i subsyste-
mer. Alene af den grund er der brug for en arkitekt til at iværksætte træk, der går på 
tværs af de enkelte subsystemer, og der er brug for at kvalifi cere begrebet program, 
idet man forlader forestillingen om at en tilstrækkelig variationsevne i fabrikationsfor-
merne, omsider vil muliggøre et perfekt fi t mellem arkitekturen og livet. Denne sidste 
fejltagelse er den afgørende. 

Man kan i parentes bemærke, at uanset at bil og computerteknologierne er fore-
gangsteknologier i denne sammenhæng, springer de ikke i øjnene som de fabrikati-
onsformer, hvor de største forskelle optræder hverken med hensyn til form eller per-
formans. Der er større forskelle i den byggede arkitektur, alene af den årsag, at det 
er langt mere komplekse miljøer, processerne udfolder sig i end forskellene mellem 
grus og asfalt og de almene temperatursvingninger i den tempererede del af verden. 
Det peger imod, at custom tanken, for så vidt at den overføres fra ovennævnte fabri-
kationsformer og trækker arkitekturens fremstilling tilbage til fabrikken, uundgåeligt vil 
medføre en homogenisering. Den bliver til en ekstern model, der introduceres som 
et begrebsligt omdrejningspunkt for arkitekturen. Det aktiverer en mytologi, der er 
nedarvet fra funktionalismen, som ser fl eksibiliteten som en måde at skabe mangfol-
dighed. Man tror at fl eksibiliteten har overstået denne tankegangs børnesygdomme 
med fremkomsten af en ny teknologi. Men det er ikke teknologien i sig selv, der er 
afgørende. Det er den måde, man defi nerer dens opgaver. Hvis man konstruerer en 
teknologi som en lukket samling og koordinering af enkeltstående teknikker, vil tekno-
logien svare tilbage med en homogenisering, idet den reducerer de virkelige forskelle 
til kombinatorisk bestemte variationer. Deres procesmodel tilsidesætter derfor højere 
organisationsniveauer. De standser ved sidestillingen, der er den rationelle forståelse 
af det komplekse system, og mister det transformerende potentiale af syne. Og der-
med mister de det, der skulle udvikle de enkelte subsystemer. Intensiverne reduceres 
til kvantitative parametre med sidestillingen af subsystemerne og muffens udligning 
af forskellene. Derfor vil ideen om en spontant opstået kompleksitet aldrig fi nde sted. 
Kompleksiteten kræver højere organisationsniveauer end sidestillingen. Den kræver 
blandt andet en konkret historie eller sediment, som de Landa kalder det i Nonorga-
nic Life.42 Uden sedimentet begynder man hele tiden forfra. 

Moussavi og Zaera-Polo er langt tættere på at formulere en procesforståelse, der 
udspringer af en forståelse af naturens selvorganiserende processer i forbindelse 
med beskrivelsen af tilrettelæggelsen af Yokohamaprojektet. De enkelte subsystemer 
er i deres beskrivelse snarere bestemte pragmatiske felter inden for konstruktionens 
forskellige niveauer, der eksisterer parallelt i udviklingen af projektet, og som tillader 
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at de smitter hinanden. Og som den anden vigtige forskel standser det højeste orga-
nisationsniveau ikke ved sidestillingen, men udvikles løbende fordi der fra starten er 
indlagt et diagram, som det der garanterer et gensidigt produktivt forhold mellem de 
forskellige niveauer i projektet. Det begynder som et simpelt infrastrukturelt diagram, 
der fortløbende bringes til at virke og videreudvikles i forhold til fl ere parametre. Det 
forlader derfor den simple diagrammatiske oversættelse af en grafi k til en bygning, 
og bliver snarere til en immanent maskine, der fordeler og sammenbringer forskellige 
niveauer i byggeprocessens sammensatte kontekst.

Topologi

Manuel de Landa´s diskuterer i artiklen Deleuze and the use of the genetic algorithm 
en række forhold ved computergenererede arkitektoniske former, der på den ene 
eller anden måde betjener sig af erfaringer, der trækker på simulationer af naturlig 
emergens. Han identifi cerer i den sammenhæng tre niveauer i en sådan proces, 
hvoraf de to første typisk er til stede, mens den sidste ofte mangler.43

1) Population
2) Intensive processer
3) Topologi

Det første niveau omhandler det forhold, at man i forbindelse med morfogenetiske 
processer altid bør medtænke den mængde, udviklingen fi nder sted i forhold til. Der 
er behov for en population. Man tænker derfor i mængder og i delenes indbyrdes 
interaktion. En given udvikling, hvor lokal den end måtte være, kan ikke forstås, uden 
at man på samme tid betragter det miljø, hvori den fi nder sted. Den næste fase stam-
mer oprindeligt fra termodynamikken. Det væsentligste karakteristikum er det forhold, 
at intensiver i modsætning til ekstensiver ikke kan underdeles uden, at de ændrer 
karakter. Den intensive forskel igangsætter en forandring. Intensive processer relate-
rer forskelle til forskelle og producerer dermed forskelle.

Manuel de Landa: “A difference of intensity, which spontaneously tends to cancel 
itself out and, in the process, drives fl uxes of matter and energy. In other words, dif-
ferences of intensity are productive differences since they drive processes in which 
the diversity of actual forms is produced.”44

Disse to niveauer, der begge er afgørende i en morfogenetisk proces, er som oftest, 
ifølge de Landa, til stede i anvendelsen af genetiske algoritmer som formskabende 
værktøjer i de arkitektoniske eksperimenter. Det markante skift i designerens stilling 
ligger i det forhold, at han ikke først skaber formerne og efterfølgende projicerer dem 
ned over det (hylomorfe) stof, som i en morfoprojektion, men i stedet indtager rollen, 
som den der kultiverer formernes vækst gennem en omsorg for processernes detal-
jer. Gaudi´s velkendte eksperimenter med hængebuerne til Sagrada Famiglia er på 
fl ere måder et tidligt analogt eksempel på en lignende arbejdsproces. De nedhængte 
snore og de forskellige anknytningspunkter udgør en mængde, der påvirkes af tyng-
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dekraften med de forskellige lodder, der skal repræsentere belastningen i den senere 
konstruktion. 

Når man tager digitale værktøjer i brug, der tillader, at man inddrager komplekse 
processer i formudviklingen, skulle man umiddelbart forvente, at der ville opstå en 
diversitet af arkitektoniske former, der, om end ikke straks, så i hvert fald på længere 
sigt, pegede i retning af en diversitet, der i omfang mindede om den mangfoldighed, 
man kan fi nde i naturens organismer. Man kan derfor undre sig, som de Landa gør, 
over den relative homogenitet, der præger computergenereret form.45 Det lader til, 
at man ofte identifi cerer topologi med svage organiske former, der af samme årsag 
tenderer mod at minde om hinanden. Paradoksalt bliver topologi, der netop omhand-
ler relationer, inden for modelleringsprogrammerne ofte synonym med en bestemt 
klasse af objekter. Homogeniteten antyder, at der i virkeligheden er tale om bestemte 
formmæssige koder, der blandt andet har til formål at markere et præcist domæne for 
en IT-avantgarde, hvormed den kan differentiere sig tydeligt på arkitekturens felt.

Som del af en mere generel problemstilling vedrørende computersoftware stammer 
problemet fra den måde, de typiske modelleringsprogrammer fungerer. Som Bernard 
Cache gør opmærksom på udvikles de fl este former i et traditionelt euklidisk rum.46 
Det første stykke software, som man altid glemmer at tage med i beregningerne, er 
den euklidiske geometri, der ligger bag de forskellige formeksperimenter. Man behø-
ver blot at åbne menuen i et tilfældigt modelleringsprogram for at konstatere, at man 
ofte begynder med en simpel euklidisk geometri, som derefter deformeres gennem 
topologiske beregninger. Der opstår ganske enkelt en lighed mellem topologi og de-
formation som et resultat af arbejdsprocessen. 

Det næste vigtige forhold er, at man sædvanligvis bedømmer et computergenereret 
resultat gennem at betragte en perspektivisk afbildning på skærmen. Perspektivet er 
netop den arketypiske rumlige illusion, som kunstarterne har søgt at løsrive sig fra 
snart længe, om det er billedkunstens opgør med rammen og det naturalistiske motiv, 
teaterets opgør med det prosceniske rum, eller arkitekturens opgør med frontaliteten 
og den centrale akse. At det skulle være uproblematisk som evalueringsværktøj, er 
det samme som at opfatte mediet som neutralt. Ud over, at det er et andet opgør, der 
for længst er overstået med erkendelsen af mediets betydning og umuligheden af 
neutrale oversættelser, har det perspektiviske rum netop den effekt, at det skaber en 
traditionel deling mellem subjekt og objekt. Man kunne derfor hævde, at det perspek-
tiviske rum er medvirkende til at identifi cere topologien og det nye med en bestemt 
formverden og graden af nyheden med graden af formens ekspression. 

Et afgørende spørgsmål er kontekstens status. En latent fare ved at opholde sig i de 
digitale medier alene er, at parametrene reduceres til kvantitative størrelser så som 
graden af kraftpåvirkninger. Det er et uomgængeligt krav, for at man kan tale om et 
komplekst miljø, at det er intensive forskelle, der driver processerne.47 Hvis intensive 
forskelle så som tyngdekraft og anvendelse reduceres til vektorer, der kun adskilles 
med hensyn til størrelse og retning i et tredimensionelt koordinatsystem, er de redu-
ceret til gradsforskelle. Det er fristende at tro, at det igen er den billedlige identifi kati-
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on af topologi med deformation, der betinger reduktionen af kontekstens intensiver til 
kvantitativt bestemte kræfter, der dermed kan bruges til at deformere en given form. 

Gregg Lynn´s ikke realiserede projekt House Prototype in Long Island er et eksempel 
på, hvorledes en serie formeksperimenter udvikles henover et miljø af kraftpåvirknin-
ger og en simpel type, der deformeres på forskellige måder i overensstemmelse med 
de varierende kraftpåvirkninger.48 Det er karakteristisk, at den indledende oprettelse 
af miljøet fi nder sted gennem en oversættelse af forskellige parametre ved kontek-
sten, så som kystlinie, nabohus, bevoksning m.m. til en serie af vektorer, der trækker 
i den efterfølgende type med forskellige styrker. Selve typens relation til livsformen er 
ikke en primær undersøgelse, men snarere et tilfældigt resultat af deformationerne. 
Af samme årsag har deformationerne tendens til at forenkle typen, da den ellers vil 
modvirke deformationernes frie udfoldelse og efterfølgende evaluering. Formekspe-
rimenterne afl øser derfor den afgørende undersøgelse, der drejer sig om relationen 
mellem den byggede form og livsformen.   

Den kopernikanske vending fi nder måske sted i dag gennem at fokusere på systemer 
i de sammenhænge, hvori de virker. Som var det et svar på Goethes kritik af mate-
matikken, udvikles matematiske beskrivelser af langtidstendenser og symmetribrud, 
der bevæger sig på tværs af de mekaniske modeller og deres respektive domæner.49 
Den konservative model går ud på at isolere et fænomen, og systemet går som regel 
mod ligevægt af samme årsag. Vore dages kaos og kompleksitetsteorier deler det 
forhold, at de i stedet undersøger mulighederne for en dynamisk ligevægt. Manuel 
de Landa nævner som et sådant eksempel det kemiske ur. Hvis man blander en rød 
og en blå væske, vil man forvente, at der over tid opstår en stabil tilstand, hvor væ-
sken er violet. Der fi ndes imidlertid eksempler på væsker, der skifter rytmisk mellem 
at være blå og røde.50 Den rytmiske ligevægt er konditioneret af oscillationer mellem 
molekylerne, hvor de spontant skifter og bevæger sig i samme retning i en selvor-
ganiserende proces. Som Prigogine siger i Order out of Chaos er stoffet ”blindt” i 
ligevægt. I betingelser, der er langt fra ligevægten, bliver stoffet imidlertid modtageligt 
for selv svage kræfter,51 for eksempel tyngdekraft. Reaktionen på den svage påvirk-
ning er et skift i selvorganiserende mønstre. Selvorganisationen forudsætter derfor 
en ekstrem følsomhed over for mindre fl uktuationer i miljøet. Kaos er ikke retningsløs 
støj men uforudsigelige skift i selvorganiserende processer. Kaos er på sin vis et 
overskud af skabelse, hvis regler er så komplekse, at skiftene bliver umulige at for-
udsige. Kompleksiteten er et begrænset udsnit af en mere omfattende kompleksitet; 
kaos.

Hvis man ikke tidligere har været i stand til at undersøge dynamiske processer nær-
mere, skyldes det i vid udstrækning, at det kræver omfattende beregninger. Det er 
computerens fortjeneste, at man i dag kan simulere processer, det ville være umuligt 
at beregne med traditionelle midler. Dens billede af en dynamisk proces kaldes et 
faseportræt. Portrættet konstrueres ved at oprette et faserum med så mange dimen-
sioner, som det givne dynamiske system besidder. Antallet af dimensioner afgøres af 
antallet af frihedsgrader, hvormed menes de måder systemet kan ændres. Pendulet 
har to frihedsgrader; dets hastighed og dets position. Cyklen er mere kompliceret, 
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idet der, med dens forskellige mekaniske dele, er ca. 10 frihedsgrader.52 Det siger sig 
selv, at antallet af dimensioner i faserummet hurtigt kan forøges dramatisk, idet man 
begynder at undersøge mere komplekse systemer. Portrættet tegnes, idet compu-
teren beregner den måde, systemet udvikles over tid. Det sker helt konkret ved, at 
den tegner baner, der korresponderer med systemets udvikling i faserummet. Den 
ovenstående Lorenzattraktor, der er et af de mest kendte faseportrætter, beskriver 
turbulensen i et vejrsystem.53 Portrættet er interessant i den forstand, at det ikke skal 
ses som en afbildning af en turbulens men som et tilstandsskift, hvor en periodisk 
gentagelse slår over i en anden og tilbage. Det er således en graf af tilstandsskif-
tene og ikke et billede på turbulensens rotationer. I udforskelsen af den dynamiske 
og ulineære natur, som den fi nder sted i dag, er computersimulationen et væsentligt 
redskab. Computeren er i øvrigt tæt på at være det ultimative kunstprodukt, idet 
den næsten udelukkende bestemmes ved dens performans, som Herbert A. Simon 
gør opmærksom på i The Sciences of the Artifi cial.54 Når computerens beregninger 
udmunder i en grafi sk afbildning af processen, er der ikke tale om et billede i den 
forstand, at grafen afbilder den naturlige proces´ princip, men snarere om et kort over 
de forhold, der betinger processens udvikling. Distinktionen er afgørende ikke mindst 
i relation til de måder de ulineære processer inddrages i en arkitektonisk sammen-
hæng, hvor de forførende billeder af dynamiske processer ofte oversættes, som om 
de var billeder i ovennævnte forstand. Computerens portræt af en dynamisk proces 
er snarere et ”vindue” mod verdens ulineære processer. Man må se gennem portræt-
tet mod de begivenheder, der betingede dets udvikling. 

I forlængelse af den ovenstående beskrivelse af faserummet er det værd at bemær-
ke, at når det komplekse system ses som en positiv størrelse i modsætning til det 
simple, er det fordi det indebærer et større antal frihedsgrader. Det tillader fl ere hand-
linger og indebærer derfor en større berøringsfl ade med konteksten. Det er det mod-
satte af kompleksitet, som noget der er svært tilgængeligt og endda hermetisk. Hvis 
kompleksitet er besværlig, er det fordi den ikke gentager det samme, men hele tiden 
transformerer sin struktur. Men det er netop et symptom på den måde, hvorpå den 
er indfi ltret i verden.  I naturvidenskaben bruges simulationerne til at beskrive kom-
plekse fænomener, der ellers ville være umulige at fastholde. Der sker en næsten 
fuldstændig omvending i computerens modelleringsprogrammer, idet regnekraften 
ikke længere bruges til at beskrive et komplekst fænomen, men i stedet bruges til at 
skabe en form ud fra givne parametre. I de naturvidenskabelige simulationer er man 
godt klar over den fundamentale forskel på en computersimulering og det egentlige 
miljø. Det lader ikke altid til at være tilfældet inden for arkitekturen, hvor simulationen 
ofte ses som en repræsentation; og ikke som et diagram. Man hæfter sig ved de ydre 
fremtrædelser og anvender dem som repræsentationer af egenskaber. Fordi det lig-
ner natur, denne gang ikke en belle nature, men i stedet en natur i stadig forandring, 
en vild natur, deler billedet tilsyneladende naturens intensive processer. Men kan 
organiske huse ikke være mindst lige så restriktive som fi rkantede, hvis de ikke med-
tænker relationen, mellem de der lever i dem og bygningernes rumlige inddeling? At 
forveksle emergenssimulationerne med arkitektur svarer til at forveksle den grafi ske 
fremstilling af en Lorenzattraktor med et vejrfænomen. Den arkitektoniske kontekst 
er et komplekst miljø af intensive forskelle med hensyn til den gensidige påvirkning 
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mellem byggede former og livsformer. Den naturvidenskabelige emergensmodel 
afskaffer den konkrete kontekst som en kompleks interaktion mellem byggede former 
og livsformer for så vidt at konteksten reduceres til kvantiteter. Det er modellerings-
programmernes Tabula Rasa. 

Manuel de Landa vender sig mod den tilsyneladende elimination af forfatteren til 
fordel for selvorganiserende processer og rejser spørgsmålet, om man kan defi nere 
personlig stil på en anden måde. Han anfører, at en afgørende forudsætning for 
diversiteten i dyreriget er det forhold, at der i tilgift til populationerne og de intensive 
processer er en kropsplan, en topologisk defi neret geometri, der styrer den enkelte 
organismes udvikling. Som et eksempel kan man nævne den abstrakte vertebrat, der 
foldes til de forskellige hvirveldyr.55 I forlængelse af de Landas udvidelse af begrebet 
til at dække uorganiske entiteter kunne man overveje diagrammet som en ændring 
af den arkitektoniske type. Diagrammet er ikke blot et spørgsmål om funktionalitet, 
som man ofte forbinder det med i arkitektonisk sammenhæng. Det drejer sig snarere 
om relationen mellem bygget form og livsform; og mere generelt relationen mellem 
form og begivenhed. Gaudis eksperimenter med parabelsnorene rummer et ekstra 
og afgørende niveau i forhold til afsøgningen af de forskellige formmuligheder. I tilgift 
til mængden af parabelsnore og tyngdekraftens anknytningspunkter, er der en tredje 
størrelse. Det er buen, der ikke kun refererer til en bestemt optimal geometri for be-
lastningen, parablen, men også står i relation til en arkitektonisk typologi, som den 
udvikles og bedømmes i forhold til. Lige så vel som eksperimentet kan ses som et 
spørgsmål om konstruktionsoptimering, er det på samme tid henvendt til en arkitek-
tonisk type, buen og gennem samlingen af buer til kirkerummet og dets samling af 
mennesker. 

Så hvordan transformers en Lorenz attraktor og lignende computersimulationer til ar-
kitekturen? Hvordan importerer man i det hele taget en model fra en anden disciplin? 
Man må se på, hvad det er, der får modellen til at virke inden for dens eget område, 
og dernæst spørge på hvilken måde de operationer, der driver modellen, kan overfø-
res. Det betyder ikke nødvendigvis, at billedlige referencer ikke kan forekomme. De 
er blot sekundære, og må tænkes i forhold til en performans, der rækker videre end 
deformationens ændring af den euklidiske geometris former. Det diagrammatiske ni-
veau må udvikles i relationen mellem bygningen og livsformen. R.M.Schindler´s eget 
hus fra 1922 er en dobbeltbolig oprindeligt tegnet til Schindler og hans kone Pauline 
og Clyde og Marian Chace. Huset er bygget op som to næsten ens halvdele, der 
mødes om et fælles køkken. I hver del er der studios til de enkelte beboere, hvor de 
kan arbejde eller opholde sig alt efter ønske, samt toilet og bad. Der er ligeledes en 
lille tagterrasse til hver bolig, hvor familierne typisk ville trække sig tilbage for at sove. 
Chace - familien fl yttede relativt hurtigt og gav plads til Richard og Dione Neutra, der 
boede i huset i en årrække, mens Schindler og Neutra arbejde sammen. Bygningen 
var løbende ramme om en større social aktivitet, idet de to familier tiltrak folk fra det 
amerikanske kulturliv. I forbindelse med større selskaber udnyttede man, at ydervæg-
gene er konstrueret på en sådan måde, at de kan afmonteres forskellige steder og 
skabe direkte forbindelse til haven. Efter mange års samliv forlod Schindlers kone 
ham, var borte i nogle år, inden hun senere vendte tilbage til bygningen for at slå sig 
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ned i den halvdel, der oprindeligt husede Chace - familien. Da Neutra – familien alle-
rede var fl yttet, boede det tidligere ægtepar derefter sammen i det hus, som de op-
rindeligt havde bygget til to familier uden dog at genoptage samlivet. R.M. Schindler 
blev boende i huset til sin død i 1953.

Schindlers hus er fl eksibelt i den forstand, at væggene kan fjernes og haven inddra-
ges i de sociale arrangementer. Men selv om huset på det niveau falder ind under en 
maskinel fl eksibilitet som beskrevet tidligere, er dets åbne forhold til funktionen først 
og fremmest karakteriseret ved en ubestemthed med hensyn til rummenes anven-
delse. Koolhaas beskriver det centrale rum i Koepel fængslet i Arnhem med begrebet 
redundans og modstiller det den normale defi nition af fl eksibilitet.56 Redundansen 
skyldes, at bygningen modvirker en simpel funktionel bestemmelse af rummet. Den 
skaber et ubestemt rum, der ud fra et funktionelt synsspunkt er overfl ødigt. Det er 
imildertid vigtigt, at redundansen ikke blot er et spørgsmål om overfl ødighed, men må 
ses som en potentialitet; et overskud af tilblivelse. I det lys kan man sige, at Schind-
lers hus snarere artikulerer møderne mellem bestemte og ubestemte zoner, end det 
søger at graduere anvendelsen. Og den primære fordeling mellem to halvdele, der 
mødes omkring køkkenets centrale friktionspunkt, kan derfor deltage i så forskellige 
liv som nævnt ovenfor.

Hvis det forrige afsnits eksempel ignorerer formens betydning i forhold til en kvantita-
tivt bestemt performans, og dermed mister formens og ruminddelingens forskelsska-
bende potentiale for livsformerne, kan man sige at computerformalismen ignorerer 
livsformen til fordel for formens uhindrede udsving. Og ingen af dem undersøger 
tilstrækkeligt bevidst relationen mellem form og livsform. I denne sammenhæng vil 
begrebet livsform begrænses til et spørgsmål om rytme over for takt. Det drejer sig 
også her om gentagelsens karakter. Om oprettelsen af stabile vaner, over for rytme-
skiftenes modulering af takten. Og om at se bygningens organisation som en forde-
ling af friktionslinjer og ubestemte zoner. Ikke som en adfærdsbestemmelse. I den 
sammenhæng er køkkenet i Schindlers hus et gnidningspunkt mere end en midte. 
Og det diagrammatiske niveau i bygningen har det ikke noget at gøre med bestem-
melsen af dens anvendelse men er i højere grad involveret i iscenesættelsen af mø-
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der og oprettelsen af tilbagetrækningszoner. En fordeler af friktioner og pauser. 

De politiske og sociale spørgsmål, der følger, hvis diskussionen af livsformen udvik-
les ud over det fundamentale spørgsmål om takt over for rytme, skal ikke berøres 
her. Det vil fl ytte fokus fra relationen mellem det æstetiske og det etiske på det skala-
mæssige niveau, hvor de arkitektoniske medier og bygningen nærmer sig hinanden. 
Det drejer sig i første omgang om at spørge, hvilken rolle livsformen spiller for arbej-
det med kompositionen. Livet er arkitekturens yderside. Dernæst er spørgsmålet på 
hvilken måde kompositionen som et konkret arrangement kan påvirke livsformerne. 
Det, der indkredses i den sammenhæng, er kompositionen som en modstand; en 
modulator der sender en impuls gennem livsformen. Det, der er særegent for det 
kompositoriske arbejde, er tættere beslægtet med at smide en sten i vandet og be-
tragte ringene, end med den langsigtede planlægning. Bygningens form og adfærden 
er gradsforskelle og muliggør dermed en ombytning. Formerne er altid placeret i 
intensive felter, og det er udvekslingerne mellem formerne og begivenhederne, som 
faseportrætterne henleder opmærksomheden på. Samtidigt viser de, hvorledes for-
merne ikke kan determinere livet, men snarere er transformatorer. De kan gribe ind i 
en dynamisk ligevægt og skubbe den over i en anden, men de kan aldrig bestemme 
resultatet. Selv ikke i tilfældet med det panoptiske fængsel som Koolhaas beskriver. 
Måske er Lorenz attraktoren mere beslægtet med R.M. Schindlers eget hus end med 
den nutidige amerikanske blobformalisme. Det er ikke interessant at beskæftige sig 
med de intensive niveauer i formdannelsen, hvis det ikke samtidigt indebærer en 
skærpelse af opmærksomheden på de intensive niveauer i livsformerne. Det er et 
arkitektonisk grundvilkår. De byggede former og livsformerne er som to store serier, 
hvorimellem arkitekturen springer.

Det er derfor mindre interessant, når de forskellige begreber fra kompleksitetsforsk-
ningens beskrivelse af naturen alene anvendes som en måde at beskrive et form-
mæssigt udviklingsforløb. Det standser ved en ydre mangfoldighed, der tilbyder sig 
relativt uproblematisk for øjet. Begrebet åbner for alvor for et topologisk niveau i arki-
tekturen, når det afmærker en forbindelse mellem byggeprocessen og anvendelsen. I 
FOA´s udvikling af Yokohama International Port Teminal er der en bevidst forbindelse 
mellem de forskellige metamorfoser projektet undergår, og den måde bygningens 
tænkes anvendt. Der er et forsøg på at vende sig mod noget uden for koden, som 
den måtte være fastholdt i medierne i forbindelse med selve opførselen og den 
efterfølgende anvendelse. Ambitionen er at overskride fl eksibiliteten og i stedet ar-
bejde i forhold til det de kalder et intensivt rum, hvormed menes at programmæssigt 
ubestemte zoner i bygningen antages at stå i produktiv relation til anvendelsen, der 
stimuleres snarere end determineres.57 Som det ofte går, indtræffer den ønskede be-
givenhed ikke helt de steder, man oprindeligt havde forstillet sig, og den formalisme, 
som de gør en del ud af at ville undslippe, indfanger dem alligevel i store dele af byg-
ningen, der er stivnet i foldens billede. Der er imidlertid områder på bygningens over-
side, der undslipper den ydre lighed med et landskab og insinuerer en formmæssig 
ubestemthed, der både lader til at stå i forbindelse med den måde fl aden anvendes, 
og den måde som bygningen vender sig mod byen. Denne zone er dens egentlige 
kvalitet (produktive forskel).
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Terminalens overside set ind mod byen
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Den komplekse serie 

Man kunne, med afsæt i den intuitive metode, tale om to niveauer i inkorporeringen 
af et begrebsligt materiale, der er hentet uden for arkitekturens domæne. Den første 
består i en udskæring af komponenter i andre domæner. Den anden i deres inkor-
porering i arkitekturen. Illusionen om den direkte overførsel fører til, at modellen fra 
det første domæne installeres som et principielt niveau i det andet. Der kan imidlertid 
aldrig være tale om en intakt overførsel. Forbindelserne er ikke oversættelser men 
transversaler, der trækkes mellem de enkelte domæner. Transversalens vellykkethed 
skal bedømmes på, om den gør en forskel i det domæne, hvori man arbejder.58 Er 
den produktiv? I forbindelse med diskussionen af variation over for forskel skyggede 
det selvorganiserende systems forklaringsmodel således for et forældet fl eksibili-
tetsbegreb. Det er roden til mange fejltagelser, når man på den ene side anvender 
den eksterne reference som en forklaring, og på den anden side anvender den så 
løseligt, at den i virkeligheden ikke opretter nogen forbindelse til det andet domæne, 
men blot bruges til at legitimere interesser, der allerede var formuleret inden for det 
domæne, hvori man arbejder. Det er blandt andet det, der er problemet i den com-
puterbaserede formalisme. Det er underordnet for arkitekturen, om dens erfaringer 
med de naturvidenskabelige referencer giver mening i en naturvidenskabelig sam-
menhæng. Forbindelsen skal bedømmes på om den udvikler arkitekturens eget felt. 
Det er kun for så vidt, at den refererer til det andet domæne som et alibi eller årsag 
til dens handlinger, at denne eksterne bedømmelse giver mening. Men da er anven-
delsen under alle omstændigheder forkert. Det altafgørende er derfor, at man kender 
problemstillingen på det andet domæne tilstrækkeligt godt til, at det kan lade sig gøre 
at udskille netop de komponenter, man har brug for i det felt, hvori man arbejder. 
Hverken mere eller mindre. Det er som tidligere nævnt i høj grad et spørgsmål om 
at skride frem med den rette stil; det vil sige med den rette fremgangsmåde, der næ-
sten kun kan udvikles gennem konkrete erfaringer og parallelt med et arbejde i ens 
primære felt. Hvis problemet med de ovennævnte eksempler er, at de ikke beskriver 
relationen mellem modellen og serien i tidslige termer, er opgaven for dette afsnit at 
præsentere en serie, der forandrer sig i og med, den skrider frem. Diskussionen fort-
sætter mere udfoldet i næste kapitel, hvor transformationsreglerne for en kompleks 
serie vil blive nærmere gennemgået. Dette afsnit er blot en ansats; en forbindelse 
mellem den begrebsligt orienteret del i dette kapitel og næste kapitels praksis. Ska-
belsen af den komplekse serie forløber som en montage. Og modellens relation til 
serien er derfor ikke en realisering men en transformation. Det er ikke modellen, der 
repeteres i en mængde af kopier. Det er modellen selv, der ændres til de følgende 
medlemmer af serien. Hvert enkelt medlem i serien er som en maske for det næste. 
Modellen er ikke det første medlem af serien, da den selv allerede er en montage af 
andre komponenter. 

Hvis vi atter vender os mod La Miniatura, og denne gang betragter den i forhold til de 
øvrige medlemmer af den lille serie af tekstilblokhuse, fi nder vi netop et sådant for-
hold. La Miniatura rummer så mange træk, at den på sin vis ikke kan betragtes som 
én bygning, men snarere er mættet med fl ere bygninger. Et af dens særkender er, at 
den i sin egenskab af konkret realiseret model er et værksted på samme tid som en 
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bygning. Den er ikke en prototype, der kan repeteres uændret. Den er på den anden 
side for sammensat og mættet med detaljer, til blot at være et medlem af en mere 
vidtstrakt serie. Forbindelsen til de andre bygninger kan ikke ses som afspejlinger 
af den første bygning. De viderefører derimod motiver, der allerede er til stede i La 
Miniatura, men kobler dem på andre situationer og med andre træk, der bringer dem 
videre end forlægget. De fi re bygninger er som en fortløbende montage; en fortløben-
de adskillelse og sammensætning af forskellige motiviske træk og kompositionelle 
komponenter, der tilsammen udgør en samlet mængde eller felt, der ikke er klart 
afgrænset udadtil, men på den anden side heller ikke åben for hvad som helst. Den 
skrånende mur i Ennis house, der muliggøres af tekstilbloksystemets løbende forbed-
ringer, bruges til at udvikle de pittoreske prævestlige monumentale træk, der allerede 
er til stede i LaMiniatura, men på en måde, der udvikler dem i en retning, der ikke er 
indeholdt i La Miniatura. Mellemøsten erstatter Mellemamerika. Det venetianske pa-
lads afl øses af trinpyramiden og Babylon. Og murens forøgede træksturke muliggør 
at bygningen og landskabet blandes i den store plint. Ligeledes er det træk, hvormed 
bygningen antager en lukket karakter ud mod vejen under stadig bearbejdning i se-
rien. Det undergår en omfattende modulering i Ennis house, hvor man oppefra møder 
muren som en enkelt sten, der markerer et skel ind til nabogrunden. Selve bygningen 
er skjult bag bevoksningen og skråningens hældning. Fra denne ene sten udvikles 
bygningen rundt om hjørnet og ned af skrænten. Den udvides først til en høj base, 
på hvilken bygningen ligger placeret tilbagetrukken, inden den fortsætter om et nyt 
hjørne og ekspanderer yderligere, idet den ender som en teatralsk og monumental 
iscenesættelse, som den ses nedefra beliggende højt hævet på skrænten. Mellem 
den første og den anden base, de to primære fronter, er der fl ere træk, der fordobles 
og henviser til hinanden, idet de ombrydes og ændres. Som om bygningens ene for-
side var som en model af den anden, der til gengæld var trukket tilbage, løftet uden 
for rækkevidde på skråningens plateau. Ligesom La Miniatura organiseres omkring 
fordoblingen af den indre balkon hen over en skalaforskydning, og en rotation der 
vender de to hovedrums orientering bort fra hinanden, er Ennis house organiseret 
omkring en gentagelse af et templummotiv, hvor en terrasseret støttemur adskiller 
den umiddelbare adkomst fra det bagvedliggende anlæg. På dette grundlæggende 
kompositionelle niveau, er der således en forbindelse mellem det mindste og det 
største medlem i serien, der begge fordobler og forskyder et motivisk træk omkring 
en akse, både med hensyn til placering og størrelse. Det er som om kompositionens 
komplekse serier i begge bygninger, holdes sammen af en primær fordobling, hvorpå 
de andre og mindre fordoblinger hæftes. En puls der breder sine ringe. Begrebet mo-
tiv antager her en anderledes rolle, idet det ikke er en stabil størrelse, der eksisterer 
friholdt af de enkelte eksemplarer, men snarere befi nder sig imellem seriens medlem-
mer, som det der ombryder og kobler dem. Hver gang motivet antager en ny frem-
trædelse, trækker det hele serien med sig. At begrebet motiv således skifter karakter 
fra at betegne en visuel reference og i stedet betegner en kompositionel virkemåde, 
der er indlejret i bygningens rammer, vil bliver udviklet nærmere i IV del. I denne 
sammenhæng er det tilstrækkeligt at bemærke, at selvom La Miniatura og Ennis er 
forskellige med hensyn til deres visuelle referencer, deler de et fordoblingsmotiv for 
så vidt man beskriver deres kompositioner med tidslige termer. 
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Den ovenstående model er produceret i forbindelse med undersøgelsen af La Minia-
tura. De små modeller, der er placeret på hukommelsesteaterets trin, repræsenterer 
små volumenmodeller af forskellige udsnit af La Miniaturas rumforløb. Hver sektion 
repræsenterer en kategori. De trin, der er tættest på midten, anses som de mest 
emblematiske for kategorien, mens de der er længst væk anses for de mest kom-
plekse. De enkelte dele af La Miniatura optræder fl ere steder i samme opstilling, med 
forskellige udformninger. Arrangementet har udviklet sig løbende, og de kategoriale 
inddelinger skal ikke ses som et resultat af en analyse. Arrangementet er snarere en 
måde at komme tættere på de forskellige transformationer af La Miniaturas motiviske 
træk, som de er antydet ovenfor. Det viste sig ret hurtigt i processen, at en præcis 
udskilning af et bestemt træk ikke kunne fi nde sted som en præcisering af en afsluttet 
del, der allerede fandtes i bygningens komposition som en autonom størrelse, men 
kun kunne være en selvstændig transformation af forlægget. De enkelte dele af kom-
positionens dle optræder derfor fl ere steder. Ændringen, opfi ndelsen og ombytningen 
af delene retter sig derfor mod kompositionens transformationsregler. Det er i den 
sammenhæng værd at huske, at transformationsreglerne ikke drejer sig om udfoldel-
sen af en iboende mekanisme. Den komplekse series transformationsregler er ikke et 
spørgsmål om en udfoldelse af en kompleks mekanisme, men om de måder hvormed 
serien kobler sig på en yderside og derved ændres. Processen stimuleres ganske 
vist af ydre komponenter, men, som tidligere nævnt, er ydersiden den virkelige tid, 
hvilket i denne sammenhæng betegner komponenternes virtualitet; deres overskud 
af tilblivelsespotentiale, der aktualiseres på forskellige måder i kompositionens udvik-
ling. 

Vi er kommet lidt tættere på at beskrive kompositionen med tidslige termer, hvilket 
er opgaven i forlængelse af den tredje regel. Det næste kapitel vil fortsætte diskus-
sionen og søge at udvikle de begreber, der er antydet i dette i forhold til en æstetisk 
praksis, mens motivets relation til livsformen udgør emnet for Plottet.
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Regler

Sol Lewitt udarbejdede i midten af 70´erne en række skitser, modeller og installatio-
ner under den fælles titel Incomplete Open Cubes. De forskellige arbejder spænder 
fra enkeltstående rammer over mindre serier til den samlede præsentation af de 
122 kombinationsmuligheder, der gives, når man markerer en eller fl ere kanter på 
en kube. Den eneste mulighed, der udelukkes fra serien, er den lukkede kube. De 
enkeltstående rammer er de største og placeres i udstillingsrum eller museumshaver. 
De mellemste serier fremstår typisk som tegnings og modelmæssige undersøgelser, 
mens den samlede installation af alle 122 ufuldendte og åbne kuber præsenterer 
både modeller og tegninger i samme rum.1 

I modsætning til hvad man umiddelbart skulle tro, er de åbne kuber ikke udtryk for en 
rationalisme ifølge Rosalind Krauss. Hun sammenligner hans arbejder med en pas-
sage i Becketts roman Molloy, hvor Molloy befi nder sig på kysten i færd med at løse 
et problem.2 Problemet drejer sig om at fl ytte 16 suttesten mellem fi re frakkelommer, 
uden at han på noget tidspunkt sutter på den samme sten to gange. I Incomplete 
Open Cubes er der ligeledes tale om en omstændelig udførsel af alle kombinations-
muligheder i et simpelt regelsystem. Serien udføres i stedet for at beskrives med 
en ligning. Kombinatorikken undergraver dermed regelens principielle karakter, og 
udførslen bliver absurd.3 Fordi de forskellige muligheder arrangeres på to måder i 
samme konkrete rum, som aksonometriske tegninger af kombinatorikkens respektive 
muligheder, og som rammemodeller af kubernes kanter, bliver den samlede frem-
bringelse uoverskuelig. Dels på et simpelt oplevelsesmæssigt niveau idet modellerne 
danner et labyrintisk netværk for øjet og indskriver sig i en bredere minimalistisk 
tradition. Og dels ved sammenstillingen af rumlige tegninger og streglignende model-
ler. Sammenstillingen er vigtig, fordi der derved oprettes et projektionslignende rum 
mellem de udstillede tegninger på væggene og de fysiske objekter, der fylder midten. 
Der er ikke kun et fravær af et privilegeret punkt, hvorfra genstandene kan betrag-
tes, men heller intet punkt uden for installationens labyrint. Snarere end at opfatte 
tegningerne som den opskrift, hvormed modellerne er udført, og deres præsentation 
i samme rum som det fysiske resultat, er det transformationen fra tegningerne til mo-
dellerne, der udgør den egentlige installation. Og dermed relationen mellem regelen 
og udførslen. På et niveau overskrider installationen rammerne for det euklidiske rum 
og den rationalisme, som man umiddelbart kunne tillægge hans værk, med den la-
byrintiske struktur som oplevelsen af geometriens konkret inkorporerede regler frem-
bringer. På den anden side opnår installationen, ved sin sidestilling af tegningerne og 
modellerne i samme rum, at fastholde projektionen mellem tegningernes opskrift og 
modellerne i kastet. Også på den måde er kuberne ufuldstændige og åbne; suspen-
deret mellem reglerne og rammerne. Hvor man kan sige, at den absurditet som Krau-
ss beskriver, er et resultat af et destruktivt træk ved installationen, der er vendt mod 
den euklidiske geometris hegemoni og forestillingen om en ekstern referent til serien, 
er der ligeledes et affi rmativt niveau i arrangementet, der ikke kun drejer sig om at 
destruere en logik, men også om at producere en mangfoldighed af relationer. Denne 
sidste del er vigtig, fordi arrangementet sideløbende med den forståelse af reglens 
opgave, der vender den destruktivt mod konventionen, anvender reglen bekræftende. 



Skiftet er betinget af rammernes installation i et konkret rum. Selvom serien gen-
nemløber en regel med henblik på at anfægte og udtømme dens principielle niveau, 
er der stadig en klar sammenhæng mellem seriens kompleksitet og en kombinatorisk 
øvelse, der må gennemløbes nøje. Kompleksitet og kombinatorik hænger med andre 
ord sammen. Men det er afgørende i Lewitt´s tilfælde, at det ikke er kombinatorikken, 
der betinger kompleksiteten, men det konkrete arrangement af reglens rumlige inkor-
porering sådan som det fi nder sted i installationen.

Stemplet er ikke bundet af en geometrisk matrix 
i selve prægningen. Det vil sige, at den ydre af-
skæring, der i dette tilfælde er foretaget i forhold 
til en simpel retvinklet geometri, ikke nødven-
digvis fastholdes af et koordinatsystem, men 
kan indtage andre positioner på fl aden, der er 
betinget af de sammenhænge den måtte indgå i. 
Stemplet er blindt. For så vidt at koordinatsyste-
met ikke anvendes til at styre positioneringen af 
stemplerne, er det andre forhold med hensyn til 
prægningernes materialitet, der betinger deres 
placering i rummet. 

Stemplerne refererer til de typer, der dækker ka-
pitlets første side. Det er de forskellige mulighe-
der der gives, såfremt man opfatter typerne som 
to dimensionale tegninger. I den forstand repræ-
senterer stemplerne umiddelbart en reduktion. 
Den måde en mere kompleks struktur dannes af 
henholdsvis de første diagrammers kombinatorik 
og stemplernes prægning på en given fl ade, er 
imidlertid væsensforskellige. Hvor den første 
forudsætter et mere udviklet regelsæt for så 
vidt, at strukturen skal antage mere komplekse 
former, er den anden afhængig af en komplek-
sitet i den sammenhæng, hvori den udfoldes. 
Såfremt man ville opfatte diagrammerne som 
de første udkast til simple arkitektoniske typer, 
vil de kræve en nærmere bearbejdning som 
typer, hvor målet er at oprette en mere fi nmasket 
typologi. I stemplernes tilfælde vil de snarere 
kræve en mere kompleks sammenhæng, og 
den måde de viderebearbejdes, vil forlade den 
kombinationsbestemte serie og i stedet oprette 
forskelle, der ikke er beskrevet uden for mødet 
mellem stempler og kontekst.
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Den simple øvelse til højre er udført på den 
måde, at faste grupperinger, der tilstræber at 
ligge i en retvinklet orientering, er påbegyndt 
forskellige steder på papiret med den forvent-
ning at der vil opstå steder, hvor den retvinklede 
organisering må brydes, hvis stemplerne skal 
opretholde en fysisk forbindelse. Som øvelsen 
demonstrerer, opstår mangfoldigheden som 
et møde mellem et simpelt regelsæt og et sæt 
at typer, der må ændres, i dette tilfælde med 
hensyn til orienteringen, og en fl ade der ikke på 
forhånd er opdelt i segmenter. Det komplekse 
miljø er i stemplernes tilfælde reduceret til et 
spørgsmål om små variationer i prægningerne. 
Det er en tilfældighed, der er indarbejdet som en 
del af øvelsens opskrift.

I tegningen nedenfor er stemplerne anvendt 
i forbindelse med den kontekst, der senere i 
kapitlet optræder i udviklingen af to serier. Hvor 
skitsepræget øvelsen end måtte fremstå, er 
de to tegninger tænkt som et udgangspunkt 
for at udvikle mere komplekse typer, klynger 
og variende programmer, end det simple 
indledende alfabet. Den enkle pointe er, at de 
mere komplekse former og programmer vil opstå 
som  et resultat af en konkret forbindelse til den 
sammenhæng hvori de virker og ikke som et 
resultat af en kombinatorik.



Springet

Paul Klee: „Ich beginne logischerweise beim Chaos, das ist das Natürlichste. Ich bin 
dabei ruhig, weil ich fürs erste selber Chaos sein darf.“4

Ifølge Deleuze og Guattari deler fi losofi , videnskab og kunst det forhold, at de kæm-
per med kaos.5 Ikke for at realisere en kosmologisk orden, der er skabt friholdt af 
kaos, men snarere ved at lade en allerede eksisterende orden passere gennem kaos 
uendelige mulighedsfelt. De tre kaoider6 dykker ind i kaos og bringer det til at virke 
i den faste aktualiserede verden. Kaoiderne bruger med andre ord kaos imod doxa, 
idet de på samme tid kæmper for ikke at blive skyllet væk. Det er altid de steder, hvor 
ordenen præsenterer sig mest stift, at opgøret er mest tiltrængt. Virkeligheden, sådan 
som den normalt henvises til, er ikke dér, hvor tingene præsenterer sig, ”som de vir-
kelig er”, og handlingerne er i meningsfuld overensstemmelse med tingene, men dér 
hvor konventionerne fremtræder mest solide. Det kosmogenetiske øjeblik, som Klee 
taler om i Unendliche Naturgeschichte i begyndelsen af Das Bildnerische Denken, 
beskriver han således som et punkt, der træder frem af kaos. Kaos er ikke støj og 
stoffet er ikke hylomorft og dødt. Kaos er et overmål af skabelse, og stoffet er i stadig 
bevægelse. Alle miljøers miljø, som Deleuze og Guattari siger.7 For at komme kaos i 
møde, men uden at blive ført bort, introducerer Klee en størrelse, han kalder det grå 
punkt. Det grå punkt kan opfattes som et mellemværende mellem kaos og orden. 
Den linje, der følger, er selvformerende, eller som Klee siger: ordenen springer ud af 
det grå punkt.8 Klee skelner andetsteds i Unendliche Naturgeschichte mellem naturlig 
orden og kulturlig orden, hvor den naturlige orden ses som en dynamisk og bevæ-
gelig størrelse, der etablerer nuancer og overgange, mens den kulturlige orden seg-
menterer det naturlige kontinuum.  Det er i den sammenhæng, at han bemærker, at 
man, for at vende sig mod det naturlige kontinuum, må blive svag for at være præcis. 
 
Paul Klee: „Nur in der Bewegung ist die Vielheit der Nuancierung möglich. Um präzi-
ser zu werden, muss man ärmer werden.“9

I den forstand er Klee´s grå punkt beslægtet med Blanchot´s beskrivelse af surrealis-
mens automatskift i essayet Inspirationen.10 Automatskift betegner i snæver forstand 
en metode, hvormed udøveren på forskellige måder bringer sig i en situation, hvor 
han skiver uden at kunne kontrollere resultatet bevist. Tilstanden opnås mest enkelt 
ved at skrive hurtigere end, at intellektet kan overskue og foregribe resultatet. I bre-
dere forstand dækker automatskriften over en række teknikker fra Cadavre Exquis 
til Frottage, der alle har til formål at åbne en given proces i forhold til en indledende 
intention. Automatskift forbindes normalt med surrealisterne og særligt André Breton. 
Det ubevidste opfattes stort set af Breton som idyllisk, mens det bevidste reduceres 
til et sæt af undertrykkende kontrolmekanismer.11 Denne entydige bekræftelse af 
begæret udgør det mest programmatiske element i surrealismen. Automatskriften 
i Bretons udgave er en teknik til at destabilisere den konforme omverden gennem 
projektionen af indbildte fi gurer og dermed frigøre mennesket, som antages at være 
undertrykt af fornuften. Målet er en skærpet autenticitet; helt til det punkt, hvor det ra-
tionelle betragtes som et negativt fi lter, og en trussel mod den automatiske psyche´s 

Relationen mellem naturlige og kunstige mål 
jævnfør Klee. Som diagrammerne antyder, er 
de naturlige mål et kontinuum, en ubegrænset 
mængde af konkrete dimensioner, mens de 
kunstige mål er en projektion af et abstrakt 
metrisk inddelt rum. 
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rene tilstedeværelse. I modsætning til denne heroiske opfattelse af det ubeviste 
ser Blanchot automatskiften som en teknik til at bringe den udøvende i en neutral 
tilstand. Blanchot løfter derfor automatskriften ud af dens naivt programmatiske og 
avantgardistiske kontekst og anvender den til at beskrive et mere generelt træk ved 
skabelsen, der altid må gå gennem den armod, som Klee taler om, hvis den skal ud-
vikle sit materiale og sin udøver i en og samme bevægelse. Intuitionen kommer med 
andre ord gennem mangelen på intuition.

Maurice Blanchot: ”…der er et punkt hvor inspirationen og mangelen på inspiration 
sammenblandes, et ekstremt punkt hvor inspirationen, denne bevægen sig uden for 
det pligtbetonede, de sikre former og det velkendte udtryk, får navn af goldhed, bliver 
til dette fravær af evne..” 12

Automatskriften er en teknik til at nå det punkt, hvor det er ikke længere er muligt at 
vælge. Dermed suspenderes de allerede eksisterende kriterier, hvormed et sådant 
valg ville fi nde sted. Automatskriften løsriver på samme tid udøveren både fra den 
ydre verdens krav og konventioner som fra hans sentimentale bindinger; hans vaner. 
Pennen føres af en hånd, som ikke forstår sig på andet end at skrive, som han siger. 
Den bringer udøveren i den paradoksale situation, at han på samme tid synes at 
kunne udtrykke alt og ikke kan trække sig tilbage for noget. Det er derfor, at inspira-
tionen og mangelen på inspirationen blandes sammen, og man må passere gennem 
et tab af evne for at kunne skrive. Det er imidlertid vigtigt, at man forsvarer sig mod 
den kraft som automatskriften aktiverer, hvis man ønsker at skabe et værk. Det er, 
ifølge Blanchot, derfor at surrealisterne er optagede af drømmen, fordi den i søvnen 
markerer en vægring mod at sove. De automatiske teknikker påkalder sig en kraft 
ved at vende sig bort; ved at åbne en zone, hvorom man ikke kan udtale sig; et gråt 
punkt. Det er i den forstand, at Klee´s anvisninger placerer sig som en beslægtet me-
tode. Målet er at udføre den dobbelte bevægelse at åbne og fastholde åbningen for 
at undgå, at det udenfor vælder uhindret frem. Der er en udtalt bevidsthed hos Blan-
chot om, at man på samme tid må etablere en åbning, som at det kaos, der dermed 
lukkes ind i kredsen, på en eller anden måde, og ved et eller andet kunstgreb, skal 
bringes til at producere noget, for at det ikke skal skylle markeringerne bort. Dette 
tab af markeringer er i sin radikale udgave den skizoide tilstand, hvori man mister 
sig selv, og som i øvrigt er en reel og velkendt risiko for udøverne af automatskiftens 
mere heroiske udgaver. Produktionen, der formår at høste noget af åbningen, fi nder 
sted som en forandring af det givne. Begyndelse er et mellemværende mellem ud-
øveren og materialet.13  

Blanchot: ”Springet er inspirationens form eller bevægelse.”14

At vende sig bort som en påkaldelse er den handling, som Blanchot vender tilbage til 
fl ere steder i forlængelse af sin gennemgang af Orfeusmyten.15 Neutraliteten er ikke 
ligegyldighed men en forudsætning for at blive inspireret. Det er den svaghed, man 
er nødt til at inkludere for at etablere en forbindelse til kræfterne i en ydre mangfoldig-
hed. Det er i øvrigt derfor, at de døde og inaktive faser i en proces spiller en nødven-
dig rolle, uanset hvor de ubehagelige de måtte være. Det øjeblik, hvor man begynder 



at skrive, eller mere generelt at producere, er ikke indeholdt eller foregrebet i de 
metoder, hvormed man har opsøgt det. Det metodiske er vendt destruktivt mod intel-
lektet med det formål at sætte intuitionen fri, idet man genkalder sig Bergsons deling 
af intelligensen i intellektets afgrænsninger og intuitionens kontinuum. Begyndelsen 
på linjen og teksten er et spring. Det er derfor en fejltagelse, når man tror, at der skal 
være en logisk sammenhæng mellem metodens regler, og det man producerer. Det 
modsatte er tilfældet. Intuitionen bryder frem i forlængelse af en fremmedgørende 
handling, der har til formål at slå hul på vante forestillinger. Der er med andre ord et 
udtalt destruktivt element forbundet med de metoder, der fremprovokerer inspiratio-
nens frembrud. Forestillingen om at inspirationen, og skabende virksomhed generelt, 
altid fører til noget moralsk positivt er naturligvis forkert. Inspirationen indebærer en 
risiko, for den der opsøger den. Den kræver både, at man sætter evnen til at produ-
cere på spil, lige så vel som den anfægter de vaneforestillinger, der binder en til ver-
den i form af den virkelighed alle ynder at referere til, når de er mest uopfi ndsomme. 

Den egentlige tanke begynder med en ydre vold. Viden er ikke produktet af en god 
vilje men resultatet af en vold i tanken.16 Over for den konstruktive metode sætter 
Marcel Proust tvangens pres og mødets tilfældighed ifølge Deleuze. Det er mødet 
med et uregerligt materiale, der tvinger bevidstheden til at tænke, det vil sige at for-
andre sig. Tanken er ikke en tilbagetrukken refl eksion men en konkret bevægelse.17 
Man bør imidlertid skelne mellem inspirationens spring og Klee´s selvformende linje. 
Inspirationens spring er fremprovokeret af den neutralitet, hvormed udøveren vender 
sig mod materialets produktive forskelle, mens linjens spring opstår på grund af pro-
duktive forskelle, der virker immanent i materialet.18 Mange misforståelser stammer 
fra, at man forveksler de to og tror at linjen repræsenterer et intuitivt spring, eller at 
man på den anden side tror sig i stand til at iscenesætte materialets forskelsproduk-
tion uden udøverens indgreb. Man kunne snarere tale om to sider i en udvikling; to 
tempi i en praksis, der refererer til den brydning mellem det sigelige og det synlige 
som blev præsenteret i indledningen. Stregen kan naturligvis foldes til et bogstav.

Metode er altid et overgreb. Både for så vidt at den er del af en realiseringstanke, der 
retter sig mod at gennemføre en plan, og for så vidt at den en del af en intuitiv me-
tode som automatskriften. Det er vigtigt at pointere. Det, der skiller de to, er det over-
grebet retter sig imod. Er metodens overgreb rettet mod situationens/materialets ure-
gerlighed, der skal inddæmmes for at reproducere noget, der tror sig undfanget uden 
for situationen, eller er den rettet mod den, der udøver metoden, med det formål at 
skærpe hans opmærksomhed over for situationens nuancer og derigennem udvikle 
et righoldigt materiale? Den normale konstruktive metodes overgreb retter sig mod 
intuitionen og materialets immanente forskelle. Den intuitive metodes overgreb retter 
sig mod intellektet. Den intuitive metodes overgreb er en måde at skærpe en lydhør-
hed over for materialets nuancer. Dens opgave er ikke at beskrive intuitionens meka-
nik og derefter instrumentalisere den i forhold til et mål. Den er vendt mod intellektet 
for at sætte intuitionen fri. Det andet spring, linjens spring, er omvendt ikke regelløst, 
selvom det i en vis forstand markerer grænsen for det metodiske. Det modtager sine 
regelmæssigheder fra materialet; fra dets immanente maskiner. Kompositionen yder 
til enhver tid modstand over for udøverens indfald og hænger kun sammen for så 
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vidt, det har selvstændiggjort hans sansninger og bevaret dem i sit materiale. 

To momenter i en praksis for den komplekse serie:

1. Vendingen. Vendingen bereder et felt eller materiale, hvor noget kan træde 
frem; en åben plads. At lære er at betragte et stof, som om det udsendte 
tegn, der skal afkodes.19

2. Springet. Der er på sin vis tale om to spring eller måske rettere to niveauer 
i samme udveksling: inspirationens spring og linjens spring. Det første er 
forbundet med udøveren, mens det andet er forbundet med materialets 
relationer. Verden emergerer på begge sider af den gamle deling mellem 
subjekt og objekt.

Praksis virker i forhold til en sanselig verden. Begreberne vendingen og springet an-
vendes, fordi de betegner en relation mellem krop og tanke. Det metodiske overgreb 
retter sig derfor mod kroppen og tanken i en og samme bevægelse. Den foreskriver 
handlinger, der tvinger tanken til at bevæge sig. Da man aldrig vælger at begynde, 
er springet på sin vis det punkt, hvor man konstaterer, at man allerede er begyndt. 
Det er punktet efter begivenheden. Men for at nå det punkt, må man allerede være i 
gang. Man opsøger inspirationen med kunsten.20 

Miniaturens indramning skærper opmærksomheden, og opmærksomhed danner i sig 
selv en lille verden! 21 De første mikroskoper blev således beskrevet som miniature-
verdener.  At nedlægge en ramme i verden er at skærpe opmærksomheden på nuan-
cer i det inddæmmede felt, der ellers ville forsvinde. Eller omvendt: at rette opmærk-
somheden mod noget tegner en ramme. Opmærksomheden indebærer en lydhørhed 
over for materialet, det givne, som forestillingskraften ikke nødvendigvis indebærer. 
Man kan sige, at det poetiske billede ikke opfi ndes men lokkes frem af materialet.22 
Men opmærksomheden er ikke det samme som en grundig observation. Den grun-
dige observation tenderer imod at kortlægge og beherske nuancerne. Observation 
er derfor forbundet med den ensartede gentagelse, fordi den reducerer det indram-
mede felt til en instans af en type. Virkelig opmærksomhed er tværtimod forbundet 
med at vende sig bort. Den er ikke optaget af observationens styrke men bevæger 
sig på periferien af en blind plet, som den søger at aktivere i det givne og forsøger at 
bevare i en og samme bevægelse. Det er en art skelen. Det drejer sig derfor ikke om 
at koncentrere sig mest muligt om et givent felt og dermed glemme rammen, men om 
at åbne et felt, hvor noget kan vise sig. Det kræver, at man i stedet koncentrerer sig 
om rammens åbnings og lukningsmekanismer. Om vendingens teknikker. Det er fordi 
teknikken er en sonde, at den kan skærpe opmærksomheden. Når Orfeus lokker 
Eurydike op fra underverdenen, sker det ved at vende sig bort.23 Og idet han forsø-
ger, at se hende som ubestemhed, mister han hende. På den ene side er opmærk-
somheden og omsorgen for materialets nuancer således forbundet med et forsøg på 
at vende sig mod noget udenfor kompositionen. Men på samme tid er det afgørende, 
at denne yderside ikke kan inddrages i den forstand, at den gøres til en inderside. 
Den må tværtimod bevares som åbning. Som en potentialitet ved kompositionen. 



At frisætte ydersiden er at gøre den virksom, i det man betragter. Ikke at se den og 
dermed gøre den til en del af indersiden. Selvom opmærksomheden og omsorgen 
for materialets nuancer er vigtig, er det lige så vigtigt at befri kompositionen for ens 
omsorg.24 Man passerer ikke gennem neutraliteten som en særlig fase i forbindelse 
med en metode, der forsøger at opbevare ydersiden som kompositionens autentiske 
kerne. Det drejer sig tværtimod om at bære den med som et virtuelt niveau i kompo-
sitionen. Det sker kun, hvis man ikke homogeniserer kompositionens komponenter. 
Kompositionens sammenhængskraft er derfor immanent; den virker kun i kompositio-
nens materiale. Den kan ikke udskilles som en meningsfuldhed. Vendingen har derfor 
denne dobbelte karakter. Det er på den ene side et forsøg på at iscenesætte et frem-
brud, som et forsøg på at bevare åbningen; en potentialitet ved livet.

Hvis man ikke skal ende i surrealismens naive dyrkelse af det ubevidste, må den 
konstruktive metode erstattes af noget andet. Det kunne være indretningen, som den 
beskrives tidligere, som en måde at arrangere et materiale i forhold til en bestemt 
undersøgelse. I den forstand leder den intuitive metode og den automatiske teknik til 
kultiveringen af et materiale. Men samtidigt inddrager dette spørgsmål overdragelsen 
af bygningen og relationen til livsformerne. Det drejer sig om hvordan ubestemtheden 
og tabet af evne hænger sammen med bygningens åbning af livsformerne; hvordan 
bygningen bryder frem som en mulig verden.

Man skal være sit projekts gartner!

Automatskrift udført henover typerne. Et af frem-
bruddene er videreført i forbindelse med knuden. 
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Den simple operation og automatskriften

Pierre Jaquet-Droz var den fremmeste ingeniør i 1700-tallet med hensyn til fremstil-
lingen af mekaniske fi gurer. Figurerne var yderst komplekse og kunne udføre opga-
ver der, for et samtidigt publikum, fi k dem til at fremstå magiske. Som om de var le-
vende. Surrealisternes interesse blev ikke overraskende vakt af Droz´ automatoner25 
og i særligt grad af den lille drengefi gur, Jeune Ecrivan, der sad foran en lille pult, 
med en pen i hånden og skrev Je ne pense pas, ne serais – Je donc point?26 I tilgift 
til disse fi gurers imponerende mekaniske kompleksitet er det bemærkelsesværdigt, 
at Droz fi k til opgave at tilrettelægge en række af de første urfabrikker i Schweiz.27 
Den lille anekdote om Droz blander således maskinens udvikling med menneskets 
forandring fra det feudale samfund til det moderne, idet maskinen, automatonen, det 
automatiserede menneske og det industrielle samfund mødes i hans arbejde. Det er 
særligt påfaldende, at de mødes hen over en regulering af tiden. Men som surreali-
sterne havde øje for, er maskinen ikke kun en homogenisering, der indsnævrer men-
nesket. Den er også en protese, hvormed mennesket kan udvide sit register.28 Det er 
to sider af automatikken, der er vævet tæt sammen i historien om Droz, som den blev 
videreført af surrealisterne. Både de maskiner der indsnævrer mulighederne, idet de 
gentager en bestemt sammenhæng. Men også de teknikker, hvormed man overskri-
der en binding. De første maskiner er reproducerende. De forudsætter en homogen 
tid, hvori de kan kontrollere deres virkninger. De knytter forskellige maskiner til hin-
anden og løser opgaver. Svarer på spørgsmål. De andre maskiner er transformere. 
De virker i en heterogen tid med forskellige rytmer. Selvom de ikke forbindes af en 
logisk sammenhæng mellem årsag og virkning, er de ikke uden regler. De følger i 
stedet en diskronisk logik som Lyotard siger.29 De gentager ikke. Eller rettere; det der 
gentages, eller i det mindste er gentageligt, er maskinens operationer, men fordi den 
ikke kan frigøres fra den konkrete situation eller materiale, vil dens gentagelse være 
en ændring af den sammenhæng, hvori den virker. Dens gentagelse er kompleks. 
Transformerne løser ingen opgaver. Ikke desto mindre er de en nøje tilrettelæggelse 
af handlinger. De er blot løsnet fra opgaven og problemløsningen. De er affi mative i 
den forstand, at de henvender sig til kræfter i materialet eller situationen.30 De opfi n-
der, hvor de første repeterer. 

Maskinen, der er knyttet til den homogene tid, og transformeren er den dobbelte side 
af det automatiske, der er forbundet til henholdsvis den homogene og den hetero-
gene serie. Og da man altid vil befi nde sig i forhold til begge i en given arkitektonisk 
proces, drejer det sig ikke om, at beskrive et alternativ til maskinen, men overveje 
hvilken man benytter sig af. Og frem for alt erkende at ingen af dem i sig selv er til-
strækkelig.

I forbindelse med ændringen af Sempers begreber og formuleringen af en intuitiv 
metode, var opgaven at defi nere den simple operation og udtale sig om en metodisk 
tilgang til arbejdet, der indeholdt en bevidsthed om den simple operations betydning. 
Med afsæt i dette og forrige kapitel kan vi foretage følgende bestemmelser:



1. Den simple operation er intuitionen. 

2. Automatskriften er en teknik, der indkalkulerer intuitionens simple 
operation. Det bemærkes, at der med betegnelsen automatskrift 
tænkes på en bredere række af teknikker og ikke eksklusivt på 
tekstlige arbejder. Automatskriften er en af vendingens teknikker, 
der inkluderer et tab af evne. Defi nitionen af evnerne er intellektets 
arbejde.

Den genetiske algoritme er beslægtet med automatskriften. Det er en simpel ope-
ration, der producerer et ukontrolleret resultat. Men som de Landa gør opmærksom 
på, og som i øvrigt kan ses som et generelt problem med de mere heroiske surrea-
listiske forsøg, indebærer en alt for ensidigt vægt på den simple operation et tab af 
kompleksitet. Det er derfor, at diagrammet og rammen er afgørende. Hvor rammen 
tilvejebringer et righoldigt materiale, hvor alle muligheder ellers ville være åbne, mu-
liggør diagrammet et eksperiment med materialet. Men intuitionens simple operation 
er den måde, hvorpå diagrammet undersøges og lokkes frem af materialet. Den 
amerikanske matematiker Steve Smale arbejdede med topologiske operationer som 
strækning og sammentrækning i sin beskrivelse af faserum for komplekse proces-
ser.31 Han udviklede i den sammenhæng en model for faserummet, der senere er 
blevet kendt som Smales hestesko. En grafi sk afbildning af Smales deformationer 
af faserummet kan oprettes yderst simpelt ved, at man folder et smalt rektangel, så 
det danner en bue. Derefter trykkes buen sammen, så det tegner et nyt rektangel, 
hvor den ene ende er det oprindelige rektangel bøjning. Derefter gentages procedu-
ren. Man når meget hurtigt til en kompleks foldning, hvor det er næsten umuligt at 
forudsige, hvordan to punkter vil være placeret på trods af, at proceduren i sig selv 
er ekstremt simpel. Ligeledes ombyttes relationerne mellem nær og fjern forstået på 
den måde, at to punkter kan være tæt på hinanden med hensyn til deres ekstensive 
placering, selvom de er langt fra hinanden i rummets foldninger. Hvis man for et øje-
blik skulle stjæle Smales model og anvende den som en metafor for en arkitektonisk 
skabelsesproces kunne man sige, at den modsvarer intuitionens simple operation 
og kompositionens manifold. Intuitionens spring foregår fortløbende, som den simple 
operation, der aldrig slettes, men blot virker i forhold til en større materiel kompleksi-
tet. Intuitionen beriger materialet ved at ælte det, ved at forøge antallet af relationer 
mellem komponenterne. 
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En opskrift for den komplekse serie.

Lyotard samler i Transformatorerne Duchamps opskrifter under den fælles betegnel-
se affi rmativ ironisme.32 Den bekræftende ironi kendetegnes ved dens tvetydige for-
hold til reglen, idet den på samme tid bekræfter nødvendigheden af regler, som den 
relativerer deres almengyldighed. Ironien består derfor i, at man opfi nder de årsager, 
hvis tilstedeværelse man samtidig anerkender. Latteren udspringer af, at regelen eller 
loven omvendes eller overvindes, og således udleveres til latteren fra et højere syns-
punkt; fra en position der afslører lovens vilkårlighed. Den affi mative ironisme sætter 
sig ikke op mod loven for at fordømme dens vilkårlighed men elsker lovens vilkårlig-
hed og opfi nder i stedet fl ere love.33 

Duchamps opskrifter er uden den heroiske karakter, der præger store dele af surrea-
lismen, og som generelt betragtet har det problem, at den sigter mod at projicere en 
indre verden uhindret ud på den ydre. Når Andre Breton siger, at alt er skrevet på den 
hvide side, udspringer det af illusionen om reproduktionen af en indre verden. Op-
skrifterne tildeler reglen en anden rolle, idet det ikke er meningen, at den skal berede 
den illusoriske frie bevægelse. Den er snarere rammen omkring et eksperiment og 
beskriver reglerne for materialets transformationer. Det er således vigtigt, at den fal-
dende meter ikke kun er en programmatisk overskridelse af den metriske meter, men 
at den producerer tre målestokke, der efterfølgende kan anvendes i andre værker, 
hvoraf det store glas er det mest prominente. Det afgørende skift drejer sig ikke om 
at bevæge sig bort fra reglerne mod en illusorisk spontanitets autentiske udtryk, men 
om at fl ytte reglen i retning af eksperimentets operation.

Ifølge Lyotard er Duchamps opskrifter derfor transformatorer. Den faldende meter er 
i en vis forstand en projektion. Men det er en projektion i form af en transformation.34 
Snorens fald er ikke blot en projektion af en abstrakt linie på en konkret grund. Sno-
ren udsættes for andre dynamikker undervejs, der drejer sig om snorens materialitet, 
luften, og hænderne der slipper den. På den ene side er det en ironisk handling, der 
drejer sig om at kommentere vilkårligheden ved de metriske enheder, at tage den 
tilfældige kurvatur for givet og producere en ny målestok på baggrund deraf, ikke 
én men tre gange. Det er blandt andet i forlængelse heraf, at man kan se den æske 
Duchamp fremstillede til målestokkene, som en klar reference til den stok, der blev 
opbevaret i Paris som en standardmeter. Omvendt er det afgørende, at projektet ikke 
standser ved den noget kortsigtede og let overskuelige kommentar til metrikkens 
relativitet men i stedet henvender sig til en anden form for regelmæssighed, der har 
at gøre med de regler, hvormed en uensartet serie produceres. Det må nødvendigvis 
fi nde sted ved et regelsæt, der ikke omhandler oversættelsen af et abstrakt metrisk 
system til verden, men nedfælder sine regler i form af de opskrifter, hvormed transfor-
mationerne iscenesættes. Stokkene bruges efterfølgende som redskaber til at udmå-
le nye afstande i senere værker, hvoraf det store glas er det mest prominente. Deres 
mål er konkrete udmålinger og refererer ikke til en abstrakt enhed men snarere til den 
serie af transformationer og værkmæssige sammenhænge, de har indgået i. 35



1. 64 typer produceres ved at gennemløbe de måder, hvorpå tre sidegrene kan 
placeres på en hovedstamme. 

2. Typerne placeres langs en linje på et landskab med en svag kurvatur. 
3. De placeres på en sådan måde, at de udmåler afstanden mellem et øvre 

abstrakt horisontalt plan og den kurvede landskabsfl ade. 
4. Idet hovedstammen og dens møde med sidegrenene ses som en passage, 

der kan udvides til et rum eller indskrænkes til en korridor, udvikles de en-
kelte typediagrammer i forhold til et simpelt program. 

5. Landskabet inddeles i en række snit, der ligger i Nord – Syd retning. Snit-
tene ligger i en fast takt med 40 meter mellem hvert taktslag. I hvert af takt-
slagene placeres en af typerne på en sådan måde, at deres overside ligger i 
samme horisontale plan.

6. Typerne placeres i forhold til den rækkefølge, som kombinatorikken dikterer 
og ikke i forhold til landskabet.
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Målingen fi nder sted som en transformation, af det der måler, snarere end som 
en oversættelse af kurvaturen til abstrakte måleenheder. Typerne og deres simple 
kombinatorik, der indledningsvis forbinder dem i det samme abstrakte rum, er et 
måleinstrument, der tillader, at nuancer i forholdet mellem typerne og konteksten 
bryder frem som ændringer i serien. Målingen er derfor ikke et system af abstrakte 
enheder, der oversætter konteksten til kvantitative parametre. Af didaktiske årsager 
er konteksten reduceret til et begrænset antal parametre. Blot et spørgsmål om di-
stance fra abstrakt plan til grund og orientering i forhold til verdenshjørner. Seriens 
forskelle med hensyn til bygningernes størrelse og interne organisering opstår som 
et resultat af mødet mellem disse forskellige forhold. Dels typernes simple regler, der 
som udgangspunkt er fremmed for både program og grund, dels de simple højdefor-
skelle, og dels det simple program. Der er tale om lokale improvisationer, hvormed 
lokale moduleringer opstår, der ikke er indeholdt i en indledende systematik. Hvert 
enkelt medlem af serien er en opfi ndelse. Endvidere forbindes det enkelte medlem 
med resten af serien gennem det abstrakte plan, hvorfra de ifølge opskriften falder. 
Forbindelsen oprettes fra det enkelte medlem af serien og den måde, hvorpå det 
måler sin position op mod det ydre plan. Planet er ikke en styring men en åbning. Det 
er snarere noget, der trækkes fra det enkelte medlem; noget det støder op til og som 
deltager i dets skabelse. 

Typerne produceret på en 3D-printer, der benyt-
ter en PVC-tråd til at opbygge modellen. Det 
hvide materiale er den egentlige model, mens 
det grå maeriale er understøttelse. Typerne er 
produceret som små modeller, der passer til 
en landskabmodel, hvor de kan skydes frem 
og tilbage på en række snitfl ader, der markerer 
landskabets kurvatur.



Programmet modsvarer som udgangspunkt et typehus og varieres i de enkelte 
tilfælde. Typerne organiserer de mindre rum omkring et fællesareal, der følger de 
indledende typers placering mellem korridor og rum og organiserer de mindre rum i 
forhold dertil. Rummenes organisering er dels bestemt af den enkelte type, og dels af 
den højde som typens placering i serien tildeler det enkelte rum. Som udgangspunkt 
tilstræbes det, at det højeste sted samtidigt bliver det største rum. Endelig indvir-
ker orienteringen i forhold til verdenshjørnerne forskellige justeringer i rummenes 
organisering. Denne simple række af parametre bevirker, at den endelige serie på 
samme tid er bundet sammen af et fælles regelsæt, som at seriens medlemmer alle 
er forskellige i større eller mindre grad alt efter deres konkrete placering. De indle-
dende typer er således ikke udviklet gennem en mere avanceret kombinatorik til det 
endelige resultat men gennem de konkrete sammenhænge, de er sat i virke i forhold 
til. Reglerne er tilrettelagt på en sådan måde, at de producerer forskellige løsninger 
inden for samme serie, uden at serien falder fra hinanden. Det skyldes, at de enkelte 
forskelle i serien kun kan forstås ved at udmåle det enkelte medlem i forhold til de an-
dre medlemmer. Det er ved at registrere forandringerne mellem seriens medlemmer, 
at den holdes sammen; ikke ved dens kombinationsbestemte systematik.

Funktionsdiagrammer der i en forenklet form 
præsenterer de forskellige rum, der er pro-
duceret af øvelsen.
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På denne side målerne og deres placering 
på den svagt skrånende grund. Seriens svagt 
s-formede kurvatur skyldes, at linjen udligner en 
sænkningen af grunden på midten på en sådan 
måde, at højedforskellene ligger inden for et 
enkelte plan.

På den modsatte side to plansnit. Det øverste 
snit ligger i det abstrakte plan som alle seriens 
medlemmer støder op til.



Den første serie.

Planerne til venstre er et plansnit gen-
nem alle seriens medlemmer, der viser 
alle  rum. Det andet er en plan, der 
viser de steder modellerne støder op til 
det abstrakte plan. 
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Udkast til to tagkonstruktioner, hvor den første 
består af ensartede tøndehvælv, der kontinuert 
glider over i en plan fl ade, idet hvælvet afl øses 
af en skivelignende bjælke. Den anden intro-
ducerer mindre variationer i de enkelte hvælvs 
størrelse. På grund af den glidende overgang 
fra tøndehvælvet til fl aden markerer hvert 
tværgående snit en nedhængt bue. Hvis det 
enkelte tøndehvævl antyder en inderside, der til 
gengæld mangedobles, antyder den nedhængte 
bue, at rummet under den samlede fl ade er en 
yderside på et langt større rum.

Modellerne er udført på en laserskærer, som en 
serie af snit, der er spartlet og malet. 

36

Rytmer



Hvor den første og mindste af de to fl ader 
gentager den samme dimension eller sekvens, 
varierer den anden fl ade sekvensernes udstræ-
kning. Den første er på sin vis en model for den 
anden, der til gengæld får en dimension, der 
bringer den tættere på en 1:1 skala og ydermere 
ændrer det grundlæggende forhold mellem 
de enkelte sekvenser og karakteren af deres 
gentagelse. Den første er netop tættere på en 
model, der kan oversættes, mens den anden 
befi nder sig på kanten af skalamodellens regi. 

Rytmerne er først og fremmest overgangene 
mellem linjernes markeringer af de afgrænsede 
sekvenser til fl aden. De enkelte sekvensers 
udstrækning er sekundære i den sammenhæng. 
I den forstand anfægtes takten tydeligt i den 
regulære udgave af de to fl ader, der samtidigt 
indskriver sig mere direkte i en velkendt arkitek-
tonisk sammenhæng. Den uensartede fl ades 
variationer i de enkelte sekvensers  udstrækning 
er ikke interessante som simpel formmæssig 
variation. Moduleringen er i stedet det forhold, 
at der ikke er en ekstern model for de enkelte 
hvævl, men at hver enkelt er en forandring af 
den foregående eller måske rettere de andre. 
Den anfægter derfor en ekstern dimension. 
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Ronald Bogue: “In the Pythagorean cosmogony, apeiron, or the unlimited, is the 
formless, boundless, and chaotic fl ux which precedes the cosmos, and which, by 
being submitted to the force of limit (peras), is transformed into a universe that pos-
sesses form, order, proportion, and wholeness. Apeiron, we might note, is also the 
source of time, but an unmeasured time that limit converts into chronos, or time that 
is numbered, measured, and submitted to the cyclical rhytms of the cosmos.” 37 

Den første serie tager udgangspunkt i en udvikling af takten. På grund af skivernes 
antal og spredning ud over den svage skråning vil de markere afstanden mellem 
grunden og det imaginære plan med så mange forskellige mål, at det ikke så meget 
er grundens kurvatur, der fastholdes gennem en omfattende serie af målinger, som 
det er serien, der anfægtes af grunden, idet tendensen går imod at hver enkelt mar-
kering får sin egen størrelse. Grunden udmåles ikke i et abstrakt tredimensionelt rum. 
Det er snarere grundens kontinuum, der træder frem gennem seriens forandringer. 
Fordi serien produceres på en måde, der tager udgangspunkt i et regelsæt, som det 
tilrettelægger på en sådan måde, at reglen overskrides som et alment parameter, 
besidder serien en relation til Duchamps faldende meter. Strategien er at introducere 
et simpelt regelsæt i forhold til den kontinuere skråning. 

På grund af den måde typernes sidegrene fl yttes rundt på den centrale akse, opstår 
der løbende symmetrier. Symmetrierne deltager i tilrettelæggelsen af skredet mel-
lem takt og rytme. Det er den gentagelse, moduleringen overskrider. I denne sam-
menhæng er det komplekse taktslag imidlertid en anledning til at variere og skabe 
forbindelser på tværs af symmetrierne snarere end at opholde sig ved strukturens 
transparens. Skivernes takt skaber et forfi net register, hvormed den første serie mø-
der grunden og forandres. Dernæst etablerer symmetrierne forbindelser på tværs af 
det umiddelbare naboskab og tvinger derfor den lineære serie i retning af en mere 
kompleks indbyrdes relation imellem seriens medlemmer. Relationen er ikke kun 
geometrisk, men drejer sig også om de rum og programmer, der knytter sig til de 
dele, der spejles. Symmetrierne er anledninger til at forbinde rum og program på 
tværs af det umiddelbare naboskab og en overordnet systematik. De tilbyder et sæt 
af improvisationsmuligheder, som kan anvendes, hvis det er hensigtsmæssigt for 
kompositionen. De måler samtidigt det enkelte medlem op mod et abstrakt plan, som 
ingen af dem per defi nition er i stand til at indtage, men som alle ikke desto mindre er 
under indfl ydelse af. For så vidt at man betragter det enkelte medlem med dette blik, 
er det ikke længere bygget fra en stabil grund og op til et plan men snarere suspen-
deret mellem et abstrakt plan og en grund, der strømmer under den enkelte bygning. 
Denne dobbelthed i den enkelte bygnings orientering refererer tilbage til den måde, 
hvorpå de enkelte målere blev defi neret friholdt af et oppe og et nede. Relationen 
mellem det abstrakte plan og grundens kurvatur er den virtuelle forskel, der aktualise-
res med den konkrete series ydre mangfoldighed. Fordi der er en virtuel forskel og en 
lille maskine, der aktualiserer forskellen i form af den simple opskrift, er gentagelsen 
kompleks. Det vil sige, at det enkelte medlem af serien er én aktualisering blandt 
andre.39



Den anden serie er anderledes, idet den bruger den enkelte type som en anledning 
til at foretage et spring, der ikke er afstedkommet af en indledende systematik. Der er 
således ikke tale om, at den anden serie er en videreudvikling af den første, selvom 
den tager udgangspunkt i dens materiale. Hvis den første drejer sig om en åbning af 
takten, søger den anden at eksemplifi cere rytmen gennem en serie af improvisatio-
ner og modulationer.40 Det er samtidigt en anledning til at beskrive diagrammet frem 
for typen og dermed motivet med tidslige termer. Selvom de to serier på denne måde 
stilles op over for hinanden, befi nder man sig altid et sted mellem de to i et givent 
arbejde. Der er altid en opskrift og altid et punkt, hvor den overskrides.
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Når Blanchots beskrivelse af automatskriften anvendes tidligere, er det ikke for at 
markere en generel forbindelse til surrealismen, men på grund af dens emblematiske 
stilling som en teknik, der er forbundet med tabet af evne. For Breton er den auto-
matiske teknik en adgang til underbevidstheden, og det heroiske element i automat-
skriften er til en vis grad den illusoriske forestilling om at blive et med kontinuummet. 
En mere pragmatisk position vil i stedet operere i aktualiseringsfeltet mellem det 
virtuelle og de konkrete kompositter. Hvis de to vigtigste surrealistiske teknikker er 
automatskriften og collagen,41 er den første forbundet med overskridelsen, mens den 
anden med udskæringen og samlingen af heterogene dele. Det, der anfægtes af den 
absurde sammenstilling, er ikke kompositten, men det fælles sted, hvori de kunne 
sameksistere.42 Operationsbordstavlen, der iscenesætter det tilfældige møde mellem 
paraplyen og symaskinen, er både et bord og en tabel. Og den surrealistiske col-
lages samling af heterogene dele er kun sekundært et raritetskabinet. Den primære 
destabilisering i surrealismens collage retter sig mod det fælles rum: klassifi kationens 
inddeling. Hvor utopierne lindrer, melder heteropierne sig som en stammen i de 
etablerede ordener. Det er tavlens glatte fl ade, der destabiliserer tabellens inddeling; 
umuligheden af den orden, der forudsættes af remsens og. Men hvis sammenstillin-
gen ikke ses som en ren chokeffekt, der åbner ordenen mod et fravær af orden, men 
inddrages som et niveau i en praksis for den komplekse serie, må den henvende 
sig til aktualiseringen mellem det virtuelle og den givne komposit. Den er således en 
måde at eksperimentere med motivet som et diagram, hvormed menes de måder, 
hvorpå diagrammets maskine producerer de givne kompositter eller aktualiseringer.

Det, der forbinder delene i den komplekse serie, er en selvstændig kompositionel 
komponent, der har fået den rolle at optræde som transversal.43 Transversalen ek-
sisterer ikke uden for de konkrete forbindelser. I det tilfælde bliver den til et motiv i 
traditionel forstand, idet motivet normalt indebærer forestillingen om, at der er en eks-
tern referent, der eksisterer friholdt af de enkelte medlemmer, og som de på forskel-
lige måder ligner. Man kan sige, at det traditionelle motiv forveksler en ydre komposit 
med et alment motiv. Der er imidlertid ingen lighed mellem motivet som diagram og 
kompositten. Hvis transversalen var en mellemform, ville den forudsætte et negativ, 
mellem de dele den forbinder, og hvis det var defi neret af en ekstern referent, ville 
den oprette en model uden for serien, som de enkelte medlemmer var variationer af. 
Den er derfor en selvstændig størrelse. Der er ét eller fl ere komponenter, der får rol-
len at hængsle, og de tilhører ikke nogen. Transversalen forener delene i dens egen 
dimension. Ikke gennem henvisning til en ekstern referent. Det er fordi, den eksiste-
rer i sin egen dimension, at den kan forblive i kompositionens manifold. Transversa-
lens styrkelse af konsistensen er den rolle, som metaforerne spiller hos Proust ifølge 
Deleuze. Metaforerne er metamorfoser og etablerer derigennem resonanser mellem 
forskellige dele.44 Kultiveringen af materialet forgår gennem etableringen af forbindel-
ser; det vil sige gennem rytmerne. Rytme er forbindelse i betydningen modulering. 
Det vigtige er, at forbindelserne ikke sletter eller nivellerer forskellene. Konsistensen 
holder heterogene dele sammen, uden at de homogeniseres, fordi forbindelserne 
selv er komponenter. Det bemærkelsesværdige er, at forbindelsen opstår, når et træk 
udvikles på en sådan måde, at begge forandres.45 Der er aldrig tale om en simpel 
transport fra en til en anden. Eller en justering i forhold til et eksternt motiv. De æn-



dres begge, idet forbindelsen etableres.

Gilles Deleuze: “The geometry must be made concrete or felt, and at the same time 
the sensation must be given duration and clarity. Only then will something emerge 
from the motif or diagram. Or rather, this operation that relates geometry to the sen-
sible, and sensation to duration and clarity, is already just that: it is the outcome, the 
result.” 46

I Bacon, the logic of sensation diskuterer Deleuze Cézanne og defi nerer i den sam-
menhæng motivet som et møde mellem rammen og sansningen. De er indbyrdes 
afhængige i den forstand, at geometrien er for abstrakt, mens sansningen er for fl yg-
tig. Rammen har derfor brug for sansningen for at kunne træde ind i maleriet, men 
sansningen har brug for rammen for at bevares. Det, der forbinder de to, er motivet 
ifølge Deleuze. Motivet er ikke det landskab, der males, men de måder hvorpå ram-
men møder sansningen. Det er i Deleuzes terminologi et diagram; de måder hvorpå 
rammen bevarer sansningen, og sansningen åbner rammen. Diskussionen af ram-
men overfor sansningen er ikke en eksklusiv malerisk diskussion men en arkitek-
tonisk diskussion, der gør sig gældende inden for maleriet. Tegninger og bygninger 
nedlægger rammer; inkorporerer geometrier. Eksemplerne i dette kapitel er frem for 
alt overvejelser over rammer, og den måde de materialiseres. Fra Sol Lewitts simple 
geometriske øvelser, der anfægter den abstrakte formel til de to serier, der præsen-
teres her, er der en fælles interesse for mødet mellem rammen og sansningen. Ber-
nard Cache defi nerer således arkitekturen som rammens kunst i Earth Moves, idet 
han siger at alle steder, hvor der etableres rammer, er der tale om en arkitektonisk 
praksis.47 Det inkluderer såvel fi lmen som maleriet. Det særlig ved rammen er, at den 
ikke determinerer det felt, den indrammer, men snarere lader tillader feltets intensive 
niveauer at virke. Rammen påkalder Klee´s usynlige kræfter.48

Gilles Deleuze: “The diagram, the agent of analogical language, does not act as a 
code, but as a modulator.” 49

Efterhånden som serien udvikles og stiger i kompleksitet opretter man løbende et 
analogt sprog. Det analoge sprog, er i modsætning til det digitale, holdt sammen af 
et diagram og ikke en ekstern kode, som det er tilfældet med det digitale sprog.50 
Det analoge sprog er de måder, hvorpå transformationerne udføres. Analogierne 
bliver til et sprog, idet de passerer gennem diagrammet.51 Man kan sige, at hukom-
melsesteateret og mere generelt indretningen er begyndelsen på et analogt sprog. 
Modsætningsforholdet mellem analogi og kategori afl øses af det analoge sprogs 
transformationer. Når deleuze ofte beskriver kunstneriske eksempler, der tilhører 
mere traditionelle værkkategorier, er det ikke de respektive værkers autonomi, der er 
interessen, men i stedet de diagrammer, der måtte virke i dem.52 I forbindelse med 
den første serie giver det sig udtryk i den måde, hvorpå seriens møde med grundens 
kurvatur er fastlagt via regler, der foreskriver den måde, hvorpå hvert enkelt medlem 
forandres, når det møder grunden og netop ikke gennem en ekstern kode, der be-
skriver hvorledes det enkelte medlem kan undgå at forandres i mødet; for eksempel 
ved at tilføje et prædefi neret element eller lignende. Hvert skive er singulær og opstår 
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i mødet med grunden som en konkret udmåling. Disse regler er lette at tale om. De 
er netop indskrevet i en opskrift, der kan formuleres inden selve processen begynder. 
De er defi neret i forlængelse af den overordnede metodiske beskrivelse, som den er 
præsenteret andetsteds i dette og det forrige kapitel, idet deres mål ikke er at fore-
gribe en udvikling men at forberede forandringer. Det er vendingen, der tænkes på. 
Opskriften i Duchamps anvendelse handler netop om at vende sig mod det, den ikke 
kan foregribe. Man kan sige, at det er typernes møde med grunden der iscenesæt-
tes, og at dette møde fi nder sted som en opmærksomhed over for noget uden for 
seriens regelsæt. 

Idet udviklingen af seriens forskellige motiviske træk begynder, forlader man opskrif-
tens niveau, og moduleringerne arbejder. Her er det afgørende, at moduleringerne 
altid fi nder sted i forhold til af et givent materiale. Der er visse forbindelser mod 
eksisterende arkitektoniske træk, hvoraf det pittoreske spiller en vis rolle. Der er for-
bindelser, hvormed komponenter, der opstår et sted i serien, relateres til andre dele i 
serien. Det afgørende er imidlertid, at hver gang en forbindelse trækkes, ændres alt 
om end ofte umærkeligt. De eksterne referencer fungerer kun for så vidt, at de ikke 
er ulegemlige referencer, så meget som de er konkret til stede som kompositionelle 
komponenter i arbejdet. Serien er en kvalitativ multiplicitet i Bergsons betydning af or-
det, idet alle kompositionelle komponenter i serien resonnerer med hinanden, og det 
at ændre en del, hvor lille den end måtte være, sender en strøm gennem de andre. 
Det pittoreskes virkning ændres således hele tiden, efterhånden som serien udvikles, 
idet det visse steder får en mere billedlig karakter, der gør at enkelte medlemmer af 
serien fremstår fragmentariske, mens det andre steder snarere betegner det forhold, 
at der tilsyneladende er en forbindelse mellem to medlemmer i serien, der ikke er 
tegnet fuldt ud eller helt frem; som om den ene var virtuelt til stede i den anden, uden 
at relationen endnu havde udfældet en ydre form. Det er de to sider af det pittoreske, 
der bevæger sig mellem det udfældede fragments isolation og fragmentets resonans 
med en anden, der er virtuel; denne vekslen er den pittoreske maskine eller diagram. 
Man opretter løbende gennem arbejdet med materialet, visse måder at etablere disse 
forbindelser på. Det kan dreje sig om bestemte rum, der er forbundet med bestemte 
anvendelser og de måder, hvorpå de udvikler deres relation gennem de forskellige 
aktualiseringer. Vi kommer derfor til er redefi nition af motivet, der, med Deleuze ord, 
ikke er en fi gur, men et diagram. Motivets diagram er noget ganske andet end typen. 
Det er en maskine, et sæt af operationer, der virker i et materiale. 

Gilles Deleuze: “The diagram is exactly what Cézanne called the motif.” 53



Den anden serie.

Der er en parallel mellem den anden serie og 
Cadavre Exquis i det forhold, at de enkelte 
tilføjelser i den anden serie kan ses som frem-
brud, der ikke er beskrevet på forhånd af seriens 
regler, men opstår ved, at den, der tegner, ser 
en mulighed for at bruge diagrammet som et 
afsæt til at introducere noget udefrakommende 
i serien, uden at serien derved ophører med at 
hænge sammen. I dette tilfælde er de tilførte 
kompositionelle komponenter lige så mange 
som de forskellige frembrud. For eksempel 
er der visse forbindelser til La Miniatura i den 
midterste dels fordoblinger. De er på en måde 
medlemmer af både den anden serie og af 
tekstilblokhusene. Eller rettere: de indoptager 
kompositionelle komponenter fra andre serier. 
Forbindelserne er konkrete forstået på den 
måde, at de bedømmes i forhold til deres per-
formans i den serie, hvortil de hentes. Af samme 
årsag tilskæres de i forhold til deres konkrete 
anvendelighed i udviklingen af serien. Det er 
ikke abstrakte referencer. Det drejer sig om at 
se diagrammet som en lille maskine, der ikke 
i sig selv er en plan, men må sættes i værk på 
en bestemt måde for derigennem at træde ind i 
rummet. Det svarer til Cadavre Exquis´måde at 
iscenesætte forandringer inden for rammerne 
af en samlende plan eller fi gur. Det, der holder 
serien sammen, både kadaverets kropsdele 
og den anden series bygninger, er ikke den 
overordnede plan. Det er snarere at ligne med 
tilrettelæggelse af et eksperiment. Det er foran-
dringerne og transformationsreglerne, der holder 
dem sammen. Det er i virkeligheden det, der 
er motivet i den ovenstående tegning mere en 
dyrkelse af det kompositte, selvom det naturlig-
vis er et ydre træk. 

Cadavre Exquis. Breton, Lamba, Tanquis.
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Udsnit af anden serie. 1:1000.

Boligerne er todelte på en sådan måde, at de 
giver mulighed for en lang række sammensæt-
ninger af programstumper fra det oprindelige 
typehus. Fra dobbeltboligen til den lille bygning, 
der udskilles som en selvstændig del. Fordob-
lingen er både et formmæssigt træk, som det er 
programmatisk. Dette træk, sammen med den 
særlige anvendelse af fragmentet som en virtuel 
størrelse, er inspireret af La Miniatura, der 
introduceres i den mindste del af serie, der sæt-
ter sine mærker i de andre. Der er endvidere et 
træk fra R.M. Schindlers eget hus i den direkte 
adkomst til husets midte i forbindelse med et 
køkken i den nederste bolig.



Plan 1:200

Planen er konstrueret ved hjælp af det gyldne 
snit. Det er anvendt på en sådan måde, at den 
gyldne spiral er fordoblet og forskudt i forhold 
til hinanden fl ere gange i forbindelse med 
tegningens udvikling. Derved opstår en række 
forskyldninger, der er anvendt til at udvikle 
en klynge af mindre rum omkring en central 
indgang. Boligen deles i to sektioner, hvor den 
ene fremstår som en mere direkte anvendlese 
af den gyldne spiral, mens den anden opbryder 
og omformer den i forhold til de lokale rum. 
At den gyldne spiral er anvendt skyldes dens 
redskabsmæssige hensigtsmæssighed med 
hensyn til en venkslen mellem en centrifugal og 
centripental bevægelse og ikke de forskellige 
harmoniske proportioner, der normalt ville 
begrunde dens anvendelse. 

Det gyldne snit tjener tværtimod til at under-
strege, at geometrien er sekundær. Den er 
snarere et redskab. De overvejelser der har 
motiveret tegningen er i bund og grund topolo-
giske i deres attitude til geometrien, idet det er 
transformationernes regler, der er den vigtigste 
interesse. Det gyldne snit er således anvendt for 
at understrege den pointe, at disse spørgsmål 
naturligvis optræder på tværs af de simple opde-
linger af geometrierne og ikke tilhører et bestemt 
formmæssigt domæne. 
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Meuten

                                                         Pilediagram



Er de to serier, der er beskrevet i dette kapitel, lineære? Tilsyneladende! De følger 
hinanden som perler på en snor fra den ene side til den anden. Man kan imidlertid 
argumentere for at de begge, om end på forskellige måder, snarere bruger linjen som 
et afsæt til at etablere andre forbindelser end den lineære rækkefølge. Det er linjen, 
der tillader at de samles, hvilket i denne sammenhæng vil sige, at de udveksler træk. 
De overskrider imidlertid begge den lineære serie for så vidt, den er defi neret af et 
eksternt systems kombinatorik. Deres rækkefølge er tvetydig i begge tilfælde. Hvis 
man skulle tegne et kort over forbindelserne, ville de ikke følge en lineær udvikling 
fra den ene side til den anden. Man kan derfor sige, at deres indbyrdes forbindelser, 
peger i en anden retning end den homogene series lineære udvikling, som det der 
holder dem sammen. De befi nder sig snarere i et felt. I den første serie er det netop 
i forhold til hele grunden, at målerne ændres, udmåles om man vil, mens det i den 
anden serie, er et netværk af forbindelser, der betinger forandringerne. I stedet for 
den homogene serie og linjen kunne man derfor tale om fl okken. Elias Canetti beskri-
ver i Masse og Magt en tidlig masseform, der var dominerende i tyndt befolkede egne 
på kloden.54 Den var kendetegnet ved, at den ikke var defi neret ved en ekstern ska-
belon, en despot eller en frelser, i forhold til hvilken den enkelte målte sig og formede 
sin adfærd. Meuten var holdt sammen af et fælles mål, et bytte f.eks. Det afgørende 
kendetegn ved meuten var, at den formåede at placere den enkelte i forhold til de 
andre på en sådan måde, at både den lille masse og den enkelte kunne eksistere 
side om side. Man befandt sig altid på periferien af meuten. Aldrig i midten, men hel-
ler aldrig uden for.55 

Sideløbende med udviklingen af de to serier, har de vigtigste af modellerne indgået 
i sidestående møbel. Møblet kan ses i forlængelse af hukommelsesteateret som 
et eksempel på en løbende justering og udvikling af et indledende arrangement. 
Det er præsenteret både som en tegning, og som den model, hvori modellerne har 
været placeret. Sigtet har været at overveje forskellige forhold vedrørende de to 
seriers konstitution, der går på tværs af den konkrete udførsel. Det har samtidigt 
været instrumentelt i ambitionen om at overskride den lineære serie. Placeringen 
af de forskellige modeller har fundet sted løbende i forbindelse med udviklingen fra 
måleinstrument/type til den komplekse serie og videre til fl okken. De er placeret i en 
opstigende bevægelse fra høje mod venstre. De tomme felter har til tider foreslået 
udviklingen af ekstra modeller eller udelukket eksisterende. Der har således været 
en løbende forhandling mellem det overordnede niveau og de lokale begivenheder. I 
den forstand har møblet fungeret som et kort over de forskellige relationer i arbejdet.

Felternes inddeling er udført med tanke på forholdet mellem takt og rytme. På den 
ene side er møblet sat sammen af tre store elementer. De tre elementer samles både 
konkret og kompositionelt af mønsterets foldninger. Inddelingerne har både sym-
metriske træk som lokale foldninger, der overskrider symmetrierne. Der er således et 
forhold mellem fi gur og mønster, mellem takt og rytme, der refererer til den vekslen 
mellem fi gur og grund, der er på færde i typernes møde med grunden. Målet er at 
placere de enkelte felter i en sådan position, at de på samme tid foreslår en inddeling 
som mulige koblinger. Hvor de umiddelbare naboskaber er tættere på at være stadier 
i en udvikling, er de andre åbninger af de enkelte stadier. Det er vigtigt at understre-
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ge, at opstillingen ganske vist refererer til en processuel rækkefølge, men den måde 
de enkelte elementer er stillet op på overskrider rækkefølgen. Det er et arbejdsbord 
for de løbende overvejelser over forholdet mellem den lineære serie og meuten. Et 
redskab hvormed man kan overveje forskellige niveauer i processen; holde dem ud 
fra hinanden uden at de adskilles helt; bedømme dem i forhold til den måde, de ind-
går i forhold til den samlede mængde.



Den ene side af møblet er beregnet til 
at placere mindre modeller, mens den 
anden side er tiltænkt større modeller.
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De tre elementer



                                                                   Meute
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Autografi  og allografi 

Nelson Goodman diskuterer i Languages of Art, hvorvidt en given kunstforms vær-
ker kan reproduceres, uden at de mister deres autoritet som værk. På den ene side 
fi nder man de kunstarter, hvor der er et enkelt værk eller en begrænset serie, der 
ikke kan kopieres, uden at man vil betragte kopien som en forfalskning. Det er sagen 
underordnet, hvor godt forfalskningen er udført, og derfor også om man er i stand til 
at se forskel på original og kopi.2 De mange diskussioner og undersøgelser af for-
skellige maleriers autenticitet, og det radikale skift i deres status der indtræffer, når 
de afsløres som kopier, er et oplagt eksempel. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan 
et maleri, der tidligere indgik som en del af et kanon og bidrog til at producere en 
meningsfuld viden om en maler, pludseligt forlader den samling, hvori den ellers 
indtog en naturlig plads, og fl yttes bort næsten skamfuldt. De kunstarter, der kan 
defi neres på ovenstående måde, er autografi ske ifølge Goodman. Begrebet autografi  
antyder, at det altafgørende kriterium er, at der eksisterer et ubrydeligt bånd mellem 
en bestemt udøver, eller en bestemt gruppe af udøvere, og værket. Så simpelt er det 
imidlertid ikke. Skulpturen er et eksempel på en autografi sk kunstform, der fremstår 
som et unikt værk, men ikke nødvendigvis er resultatet af en enkelt udøvers arbejde. 
Det samme gør sig som bekendt gældende med det klassiske oliemaleri, hvor lærlin-
gene i mesterens værksted deltog i de af værkets håndværksmæssige faser, der ikke 
krævede hans tilstedeværelse. Det afgørende spørgsmål er derfor ikke, om der har 
været fl ere personer involveret i fremstillingen af Rafaels malerier, men mere funda-
mentalt om det færdige maleri kan reproduceres. Da det på samme tid er oplagt, at 
Rafaels tilstedeværelse ikke kan erstattes af et kollektiv af håndværkere, trækkes 
skillelinjen på denne måde, ikke for at relativere betydningen af den vigtigste udøver, 
men for at spørge nærmere til hvad der egentligt betinger distinktionen. 

Omvendt er den klassiske musik en allografi sk kunstform, fordi partituret kan trykkes 
i et ubegrænset antal kopier, uden at den enkelte kopi anses som en ringere udgave 
end den komponisten skrev. Når det kan lade sig gøre, skyldes det, at de allografi ske 
kunstarter betjener sig af et notationssystem. Det oprindelige partitur er enestående 
af andre og mere biografi ske årsager, der ikke nødvendigvis relaterer sig til partitu-
rets opførsel. Den afgørende distinktion Goodman etablerer mellem de autografi ske 
og de allografi ske, består derfor i at placere de kunstformer, der udøves uden et vel-
defi neret og afgrænset notationssystem på den ene side, de autografi ske, og de der 
er beroende på et notationssystem på den anden, de allografi ske.3 

Når de allografi ske kunstværker kan kopieres, uden at værkets integritet brydes, 
tænkes der på notationen. I poesiens og litteraturens tilfælde er notationssystemet 
alfabetet, mens det i musikken er nodesystemet. Goodmans argumentation er cen-
treret om de allografi ske kunstarter, som han betragter som en mere udviklet form 
end de autografi ske. Han koncentrerer sig derfor om at afgrænse og præcisere no-
tationssystemets karakteristika. Det afgørende i forbindelse med kopieringen er, at 
notationssystemets regler overholdes. Reproduktionen følger bestemte regler, som 
kan identifi ceres og efterprøves, og man kan derfor fastlægge, om der er tale om en 
korrekt kopi.4 Spørgsmålet om den korrekte kopi er imidlertid ikke det samme som 
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den enkelte udførsel og siger intet om kvaliteten af den. Det, der ikke kan kopieres i 
de allografi ske kunstformer, er den specifi kke udførsel. Klassisk musik har således to 
faser, hvor den første indebærer skabelsen af et partitur, som derefter multipliceres i 
en række unikke opførsler.5 Selvom man godt kan forestille sig en situation, hvor man 
forfalsker en opførsel, er det ikke et velkendt fænomen. Noget af det samme kan 
man i øvrigt genkende fra dansen eller teateret, der sjældent løber ind i problemer af 
ovennævnte karakter. 

At det ikke er ligetil at forfalske en udførsel af et partitur, er tæt på at være et praktisk 
og til dels parodisk synspunkt, såfremt det ikke udfoldes nærmere. Man kan ind-
ledningsvis spørge, hvad det omvendt er, der tabes i forbindelse med en vellykket 
forfalskning af et maleri. Såfremt kendere og videnskabsfolk kun kan se forskel efter 
længere tids undersøgelse, kan de molekylære forskelle i farvepigmenterne ikke 
være afgørende. Goodman skiller da også spørgsmålet om kunstværkets autenticitet, 
fra spørgsmålet om det kan konstateres af en betragter. 6 Men da det netop er vær-
kets evne til at eksistere friholdt af sin forfatter, der gør det til et kunstværk, hvad er 
det da, der tabes, hvis det ikke båndet til en bestemt kunstner.7 For Goodman er den 
æstetiske forskel knyttet til en autenticitetsproblematik. Men som han selv bemærker, 
er autenticitetsspørgmålet ikke knyttet til værkets kvalitet, men et spørgsmål om at 
måle værket op mod dets tilblivelseshistorie.8 Det er nødvendigt, at fjerne defi nitionen 
af udførsel fra at betegne et forhold mellem original og kopi. Det indebærer, at ud-
førslen bliver til et spørgsmål om realisering, og målet for udførslens præcision ligger 
derfor i dens dublering af originalen. Hvis man i stedet beskriver udførslen som en 
aktualisering af immanente kræfter og diagrammer, forlader man realiseringsdiskus-
sionen og beskriver i stedet forholdet mellem original og kopi, som en relation mellem 
en produktiv forskel og en kompleks gentagelse. I forbindelse med aktualiseringen er 
kriteriet netop, at der ikke er lighed mellem den virtuelle forskel og den konkrete ak-
tualisering. Men derved nærmer man sig også et forhold, der deles af de autografi ske 
og de allografi ske kunstarter, og det bliver nødvendigt at indføre en distinktion mel-
lem notationssystemet og diagrammet.9

Gentagelsen er en integreret del af de allografi ske kunstarter. Men hvor Goodman 
interesserer sig for notationssystemets evne til at holde på sin kode, fordi det derved 
er i stand til at blive reproduceret i det uendelige, er der en anden form for gentagel-
se, der springer i øjnene. Den ensartede gentagelse er ganske vist en integreret del 
af de allografi ske kunstarters måde at fremstille et værk. Men det afgørende i denne 
sammenhæng er, at notationssystemet producerer en uensartet serie af udførsler. 
Det er ikke blot et spørgsmål om, at udøverne fortolker notationen og derved tilfører 
det kød, den mangler. Gentagelsen, der producerer en forskel, er et vilkår for de al-
lografi ske kunstarter. Deres kendetegn er, at de producerer forskellige opførsler på 
baggrund af de samme notationsregler. Der er aldrig to teateropførsler, der er ens, 
som man siger. Aldrig to aftener i koncertsalen, der minder helt om hinanden. Udførs-
len er enkeltstående. Men den defi nition kunne udstrækkes til at gælde både for de 
autografi ske og de allografi ske kunstarter. Det vidner det klassiske oliemaleri om, idet 
det ikke er en enkelt persons fulde kontrol i alle processens faser, der er afgørende, 
men snarere en en bestemt måde at inkorporere et motiv som diagram; en bestemt 
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måde at bevare sansningerne i rammerne. Og selv om det ikke giver mening at for-
falske opførslen af et teaterstykke, ændrer det ikke ved, at opførslen er specifi k, og 
at det er den specifi citet, der i de særligt privilegerede øjeblikke tilsyneladende giver 
adgang til de kræfter, der holder stykket sammen. 

Både de autografi ske og de allografi ske kunstarter er forbundet med det enkeltstå-
ende. Men det specifi kke er ikke en egenskab, der er indfældet i værket eller som 
gemmer sig mellem notationens mærker. Det specifi kke er den måde, hvorpå begi-
venheden inkorporeres i stoffet, i tonerne eller kroppenes bevægelse. Forfalskningen 
forsøger at fordoble begivenheden. Det er dens egentlige brøde. Men samtidigt også 
en adgang til at betragte den som et selvstændigt værk såfremt denne fordobling 
gøres til genstand for et bevidst arbejde.

Repræsentation er bundet til en forestilling om lighed mellem original og kopi. I den 
forstand imiterer tegningen eksisterende forhold, og bygningen imiterer tegningen. 
Gevinsten ved at betragte arkitekturens medier som notationssystemer drejer sig 
derfor om at vende sig mod bygningens performative sider. Defi nitionen af diagram-
met er ikke desto mindre problematisk, hvis det reduceres til et notationssystem. 
Diagrammet er derimod en maskine, der virker immanent i tegningen og immanent i 
bygningen.10 Og selv om notationens regler evner at beskrive handlinger, der kan op-
føre bygningen og interagere med anvendelsen, er det ikke notationen i sig selv, der 
er diagrammet. Som det blev beskrevet i forrige kapitel, er diagrammet i forbindelse 
med arkitekturens medier snarere et motiv; det vil sige de måder, hvorpå en ramme 
inkorporeres. Selvom diagrammet ikke kan reduceres til et notationssystem, betyder 
det omvendt ikke, at en notation ikke kan holde på et diagram. Gevinsten ved at skel-
ne mellem diagram og notationssystem, er, at man undgår at skille de autografi ske 
og de allografi ske kunstarter entydigt fra hinanden med hensyn til deres diagramma-
tiske karakter. Som vi kommer til senere, kan man netop sige, at arkitekturens medier 
udmærker sig ved en tvetydig placering i forhold til Goodmans skillelinje.  

Det bliver hurtigt klart, at Goodmans deling ikke kan være fyldestgørende for så vidt, 
at man tilstræber at placere hele kunstarter intakt i de respektive kategorier. Man kan 
relativt let identifi cere former inden for de enkelte kunstarter, der komplicerer eller 
helt forlader deres oprindelige placering i den ene eller den anden af de to kategorier. 
Goodmans placering af musikken som den emblematiske allografi ske kunstform 11 
gælder primært den klassiske musik og ikke på samme entydige måde den rytmiske 
musik. I den forstand er delingens principielle karakter kun en styrke fordi den samti-
dig muliggør en opmærksomhed på de nuancer, der hurtigt melder sig. Distinktionen 
er i denne sammenhæng vejledende med hensyn til kunstarternes placering og tjener 
primært til at identifi cere træk ved arkitekturtegningens måde at stå i forhold til dens 
udførsel.  

Kobbertryk er et interessant tilfælde, der komplicerer forholdet mellem original og 
kopi. Trykket forudsætter på samme tid en række kopier af en original plade, som 
det trækker en skarp skelnen mellem de kopier, der er foretaget af den person, der 
har fremstillet pladen, og de kopier der er lavet af andre. Det er autografi sk i begge 
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faser af sin fremstillingsproces, selvom det tilsyneladende blander de to former. Det 
skyldes ikke den skarpe skelnen mellem grafi kerens egne tryk og andres kopier. Den 
skelnen fremkalder og regelsætter blot et træk, der kendetegner kunstformen. Pladen 
er ikke et notationssystem, men en selvstændig udførsel, der er skabt med det formål 
at forandres fra en tilstand til en anden. I forlængelse af Bergsons kritik af forholdet 
mellem orden og uorden, kan man sige, at betegnelserne positiv og negativ bytter 
om på mere og mindre. Den negative trykplade indeholder også positiven, mens det 
færdige tryk fortrænger negativen, idet den betragtes som positiv, det vil sige som 
resultat. Positiv og negativ er generelt betragtet benævnelser, der tjener til at oprette 
forestillingen om en årsagslogik. Det positive som resultatet; det negative som noget, 
der skal overskrides eller fortrænges. Kobbertrykket begynder med den negative 
plade, idet udøveren søger at tilrettelægge dens forvandling: gentagelsen som for-
skel/specifi k udførsel. Kobbertrykkets serie eksperimenterer med prægningen, og det 
er dette eksperiment, der udgør rammerne om trykseriens begrænsede udstrækning, 
og gør den til noget andet end den maskinelle reproduktion. Eksperimentets objekt er 
billedets transformation i stoffet, og det er arbejdet med disse transformationer, der er 
grafi kerens unikke bidrag, og i øvrigt derfor han må være til stede i begge faser.  

Bronzeskulpturen og andre lignende støbningsformer minder om kobbertrykket i den 
forstand, at den indledende form kun må reproduceres et bestemt antal gange. Der-
efter, i modsætning til pladen, skal formen slås i stykker. Den bevarer således, som 
en arkaisk kunstform, en forbindelse til et rituelt niveau, idet den egentlige grundform 
ofres, for at den serie, der udspringer af den, kan fremstå autentisk. Ordet offer 
(victime) betyder netop substitution.12 Fik den negative original lov til at fortsætte sin 
eksistens ville støbningen være en kopi. Idet den er borte, bliver støbeformen den 
utilgængelige kerne som positiverne, støbningerne, refererer til som deres kilde. In-
den for arkitekturens område indtager støbeformen en noget andet position, da den 
ikke på samme måde er knyttet til en bestemt relation mellem original og kopi. Den 
kan både være en form, der skal reproduceres mange gange, som i tilfældet med La 
Miniaturas støbeforme, som den kan være et unikum, der kun er beregnet til at blive 
anvendt en enkelt gang: den specifi kke in-situ støbning. Som det ofte er tilfældet med 
arkitekturen medier, er deres anvendelse i høj grad bestemt af den specifi kke situa-
tion, hvori de anvendes. Støbeformen er på mange måder emblematisk for arkitektu-
rens medier. Lige så vel som den kan ses som en selvstændig genstand, henvender 
den sig til et virtuelt rum, hvori den bliver til – en anden. Og hvis in - situ støbningens 
forskellige mærker efter de støbeforme der producerede den tilfører den færdige 
bygning noget, er det ikke så meget et spørgsmål om en overfl adisk æstetisk virk-
ning, selvom det ofte er tilfældet, men et spørgsmål om at bygningen dermed formår 
at bevare støbeformens potentialitet. Det didaktiske element er mindre interessant. 
Det forhold at man kan se hvordan formen var konstrueret. Ligeledes er ruheden og 
lysspillene i muren sekundære. Det er det forhold, at støbeformen vedbliver med at 
være til stede som mulighed, og bygningen endnu ikke endegyldigt har forladt den, 
endnu ikke endegyldigt er indfriet, der er støbemærkernes virkelige potentialitet.

Udsnit af de in-situ støbte karformede tagkon-
struktioner i Mayekawas bygning Taito-ku, Tokyo 
Metropolitan Festival Hall. 
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En hybrid mellem hvælv og ribbe. Hvor ribben 
normalt vil forbinde to hvælv eksisterer de her 
inden for samme komponent. Det vil sige at 
ribben, der normalt er en artikulering af sam-
lingen, i stedet integreres i hvælvets fl ade. Der 
er således en kontinuer overgang mellem en 
komponent og en anden. Fordi hvert element er 
dobbelt og taktens markering med ribben glider 
ud i hvælvets kontinuere fl ade, vil en serie af 
elementer overskride en simpel gentagelse. 
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Alt dette fører til en præcision, hvor det afgørende for originalen ikke er dens tætte 
relation til en bestemt udøver. Det specifi kke er udførslen. Eller hvis man skal anven-
de de begreber, der blev anvendt i forrige kapitel, så er det specifi kke aktualiserin-
gen. Dermed ikke sagt, at udøverens betydning relativeres til fordel for metoder eller 
kollektiver. Men talentet fl yttes fra at være en egenskab, der udfolder en indre verden 
hos udøveren, til at betegne en lydhørhed over for materialet. Det drejer sig om at 
undgå det biografi ske perspektiv til fordel for selve værket, og dets evne til at fremstå 
som en mulig verden. Det er dette punkt, hvor værket forlader dets udøver, der er 
målet for enhver kunstnerisk skabelse.13 Og diagrammet, eller motivet om man vil, er 
den motor, hvormed den mulige verden vedblivende bryder frem i værket, for så vidt 
at værket ikke længere har brug for sin skaber eller begrundelser i ydre formål, men 
diagrammet er indlejret i materialet af udøverens praksis. Det kriterium deler såvel 
de autografi ske og de allografi ske kunstarter. Det er derfor, at de autografi ske kunst-
arter tenderer mod at bevare en tæt relation mellem en enkelt eller begrænset antal 
udøvere, fordi kunstarternes udførsel fi nder sted i tæt relation til det endelige stof 
og ikke tager afsæt i et notationssystem. I de performative kunstarter bryder den så 
mærkbart frem som rytme. Og demonstrerer hvorledes udførslen giver tiden mæle. 
Man kan ikke forfalske tilblivelsen, men man kan forfalske de mærker den efterlader, 
og det er derfor at de autografi ske kunstarter er mål for en sådan aktivitet.

Notationssystem og målgivning

Nelson Goodman fremfører en række krav til et notationssystem, som det ikke er 
afhandlingens mål at diskutere i detaljer. Der er imidlertid to forhold, der er særligt 
relevante, og som kan bruges til at indkredse karakteristika, der er af interesse i 
forbindelse med arkitekturtegningen. Den første drejer sig om notationssystemets 
enheder og deres forhold til et givent kontinuum. Hvis man forestiller sig en trykmåler, 
der omdanner trykket i et kammer til en bevægelse af en viser på en cirkulær skive, 
er der tale om et notationssystem for så vidt, at den kontinuere udvikling af trykket i 
kammeret kan måles med et abstrakt sæt af enheder.14 Det vil sige, at skiven udgør 
et notationssystem, når viserens placering knyttes til en værdi på en skala, der er 
markeret på skiven. Det er ikke nok, at skivens inddeling forsøgsvis markerer en 
række typiske positioner på skiven. Inddelingen skal referere til et abstrakt sæt af en-
heder, der er defi neret eksternt fra den enkelte måling. Det er ligeledes et krav, at der 
altid er et mellemrum mellem enhederne. Et notationssystem er aldrig tæt. Det forud-
sætter en differentiering af værdier; oprettelsen af negative mellemrum. Det betegner 
samtidig en afgørende forskel mellem det digitale og det analoge i Goodmans defi ni-
tion af de to begreber, idet det digitale altid forudsætter en abstrakt kode, i forhold til 
hvilken det oversætter et analogt kontinuum. Det analoge instrument er karakteriseret 
ved, at det reagerer med det, det måler, mens det digitale oversætter reaktionen til 
abstrakte enheder. Goodman forbinder det analoge instrument med det indledende 
eksperiment, mens det digitale instrument knyttes til en mere systematisk opmåling.15 
Det vil sige, at trykmåleren både inkluderer en transformation af en kontinuer bevæ-
gelse, trykket, til en anden kontinuer bevægelse af viseren, med en oversættelse af 
denne bevægelse til et sæt af abstrakte enheder, skalaen. Denne dobbelthed fi ndes i 
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de fl este instrumenter, der på samme tid besidder muligheden for at ændres i forhold 
til et kontinuert fænomen, som muligheden for at oversætte forandringen, der altså 
netop er instrumentets forandring, til et abstrakt system af diskrete enheder. Det tra-
ditionelle ur med visere og tal er et interessant tilfælde, da det tilsyneladende minder 
om trykmåleren, men ikke desto mindre adskiller sig på afgørende punkter. For hvad 
måler uret i grunden? Der er intet tidsligt pres, der modsvarer luftens udvidelse som 
i trykmålerens tilfælde. Der er i stedet et urværk, der er stillet på en sådan måde, at 
viseren skrider frem med en bestemt fastlagt takt. Frem for at måle tiden producerer 
uret i stedet tiden som en lineær og abstrakt størrelse. Målingen, der fi nder sted, når 
man betragter skiven, for at fi nde ud af hvad tiden er, er snarere en justering i forhold 
til de andre ure og i sidste instans til den takt, hvorefter alle måles. Notationssystemet 
er med andre ord ikke neutralt. Den har en side, der vender tilbage ud mod verden 
og præger den på en bestemt måde. Det kan både måle og give mål.

I forbindelse med de allografi ske kunstarter er det, der betinger deres virke, netop 
notationssystemernes kapacitet til at stå i forhold til en række begivenheder, der er 
prægnante for kunstarten, og på den anden side kapaciteten til at fremkalde nye. 
Men hvis notationssystemet på den ene side vender mod en mangfoldighed af alle-
rede indtrufne begivenheder, er det omvendt opgaven at udføre notationen af det, der 
endnu ikke er, på en sådan måde, at den åbner sig mod en anden og ny mangfoldig-
hed, idet den udføres. Notationen må sætte udøveren i stand til at foretage et spring. 
Det er til tider problemet med notationssystemer i kunstnerisk henseende, der tror sig 
i stand til at oprette et færdigt sprog henover en observation af en mangfoldighed af 
tilfælde, med det formål at etablere en rationel metode. En notation kræver en eller 
anden form for improvisation eller rettere modulering, idet den udøves. For så vidt 
at notationen søger at beskrive udøvelsen så komplet som muligt, indskrænker den 
samtidigt mulighederne for en sådan modulering. En omfattende udvidelse af notatio-
nen er et sygdomstegn, hvis den indskrænker mulighederne for rytmernes overskri-
delse af notationens forskrifter. Grænsen må trækkes på forskellige måder, alt efter 
hvilken kunstart der er tale om. Selvom der er mange forbindelser mellem dans og 
musik, og de begge er emblematiske i deres placering som performative kunstarter, 
er deres forhold til notationssystemer forskellige, idet koreografi en har et mere pro-
blematisk forhold til notationen end store dele af musikken. Hvorvidt det i det hele 
taget giver mening at tale om et notationssystem i forbindelse med dans er et åbent 
spørgsmål, der vil fi nde forskellige svar alt efter hvilken konkret praksis, man henven-
der sig til. Hvad er de velkendte tegninger af dansetrin om ikke den mest nødtørftige 
notation? Der er imidlertid ingen trin i dansen. Forskellen kan ikke overskrides af et 
velformuleret notationssystem. I arkitekturens tilfælde står den kraftigt udvidede be-
skrivelse af byggeprocessen og den omfattende administration således i forhold til en 
manglende byggeskik, der tidligere ville have overfl ødiggjort instruktionerne. Det er 
således en selvmodsigelse, hvis for eksempel kvalitetssikring beskrives som bygge-
skikkens arvtager. Den er snarere det administrative net, som skal gribe en arkitektur, 
der ikke længere holdes sammen af praksis. Indebærer notationen da en fremmed-
gørelse? På sin vis. Men fremmedheden er ikke nødvendigvis en indsnævring. Netop 
dens afstand til handlingen er en mulighed for at afstedkomme begivenheder, som 
en eksisterende praksis, herunder byggeskikken, ikke kan forudse. Det er partiturets 
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mulighed at bringe instrumenterne og fi ngrene til kanten af og ud over deres såkaldte 
ydeevne. Det er fordi landkortet på samme tid er fysisk til stede som en tegning, og et 
abstrakt notationssystem, at det tillader et indgreb i topografi en.16  

Målgivning

Udkast til et havbad. Den ydester del, der følger 
en simpel underinddeling, er en serie af åbne 
bassiner. Den øvre del aftrappes i forhold til 
vandfl aden og dens varierende niveau på en 
sådan måde, at den spænder mellem en normal 
øvre og nedre værdi. Ind mod kysten ligger 
en række plateaer, der er afstemt i forhold til 
bassindybder, så de udvides og hæves mod 
midtens soppebassin. Yderst indsnævres 
plateauerne til hylder og et afsæt for en svøm-
metur i havet. I zonen mellem bassinerne og 
den ydre afgrænsning ligger en række simple 
funktioner, der knytter sig til badets anvendelse. 
På landsiden inddragges et lille areal.

Målestok
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Hvis landmåleren opmåler et område, eller lægen måler temperaturen på en patient, 
måler de en given størrelse, der gennem målingen oversættes til en kvantifi cerbar 
størrelse. Deres opgave består i at vælge de rette dimensioner og redskaber til at 
foretage den krævede måling. Landmålerens kortlægning af et specifi kt territorium, 
baseres på et metrisk system af abstrakte måleenheder, der kan anvendes på alle 
andre territorier og som producerer sammenlignelige data vedrørende højde m.m.  
Ethvert arkitekturprojekt udvikles ligeledes i forhold til en række givne størrelser. Det 

Udkast til havbadets indre hjørne. Modellen er 
en del af en støbeform. Mod midten af havba-
dets ydre mur aftager takten og ender som en 
fi nt artikuleret brudlinje. Målestokken spænder 
således mellem havets udstrakte fl ade og ma-
terialets ruhed. Modellen skal stå lodret, hvorfor 
den blander målingen af havets niveauskift og 
kroppens størrelse. 
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kan dreje sig om alt fra økonomiske bindinger, materialemæssige bindinger, funktio-
nelle krav, lovgivningsmæssige standarder, stedets dimensioner e.t.c. Men de givne 
størrelser danner ikke af sig selv et projekt. Arkitektens forhold til målingen er derfor 
af en radikal anderledes natur end landmålerens, idet han gennem arbejdet med 
tegningen måler en bygning, der endnu ikke eksisterer.17 

Arkitekturegningen er allografi sk for så vidt, at den kan siges at bestå af et notati-
onssystem, der udføres gennem en række byggeprocesser, der hver især refererer 
til bestemte notationer. Et principielt spørgsmål om der kan være fl ere bygninger af 
samme tegning, er imidlertid ikke let at besvare. Det kræver et kendskab til hvilken 
sammenhæng tegningen indgår i.18 I nogle tilfælde forudsættes det, at en tegning 
skal resultere i fl ere bygninger eller udsnit af bygninger. I andre vil det anses som en 
reproduktion, der bryder med autenticitetsprincippet ikke ulig forfalskningen af male-
riet. Tegningen er autografi sk, idet den ikke entydigt har frigjort koblingen mellem en 
bestemt tegning eller sæt af tegninger. Det interessante er, at det tilsyneladende ikke 
kan lade sig gøre at bedømme arkitekturtegningen, uden at betragte den kontekst 
hvori den tegnes. Det, der kan gentages, kan variere og bestemmes af de forskellige 
parametre, der indgår i en given proces. Det kan dreje sig om sted, klima, byggeskik, 
materialer, stil og epoke og så videre, lige så vel som det kan være arkitekten selv og 
placeringen af det pågældende værk i hans produktion, der modvirker en gentagelse. 
I de fl este tilfælde er placeringen ikke entydig. Man kan sige, at det er vigtigt for alle 
kunstarter, i hvilken sammenhæng de udføres, men det er et særligt træk ved arki-
tekturens medier, at deres grundlæggende status mellem det auto og det allografi ske 
kun kan fastlægges gennem et kendskab til den sammenhæng, hvori de indgår.  

Nelson Goodman anfører at arkitekturtegningen bevæger sig mellem partitur, script 
og skitse.19 Den er et partitur for så vidt, at den kan opfattes som en notation over en 
udførelse. Det er primært den metrisk bestemte tegning, der tænkes på i denne sam-
menhæng, men også mere generelt diverse signaturer. Den er et script for så vidt, at 
den kobler tegningen til sproglige instruktioner, der udspecifi cerer udførelsen. Endelig 
er den en skitse for så vidt, at den kan opfattes som en analog størrelse, hvor den 
konkrete streg ikke er defi neret ved et sæt generelle indbyrdes differentierede vær-
dier. Det stiller i øvrigt computertegningen i en prekær position i forhold til skitsen, og 
man kan spørge om det i det hele taget kan lade sig gøre at skitsere på en computer. 
Der er snarere tale om en tilrettelæggelse af operationer, der efterfølgende udføres af 
computeren og slutteligt evalueres. Selvom en tegning, for eksempel arbejdstegnin-
gen på kapitlets første side, kan give det indtryk, at man kan dele de forskellige teg-
ningsformer, der anvendes i en arkitektonisk proces på en linje fra det autografi ske til 
det allografi ske, idet arbejdstegningen præsenterer fl ere tegningsformer fra skitsen til 
den målfaste tegning, er en hvilken som helst arkitektonisk tegning i realiteten præget 
af denne dobbelthed. Det skyldes, at ingen tegning undslipper det forhold, at den på 
den ene side er bundet til tegningsmediet, mens den på den anden side retter sig 
mod en genstand/bygning og et rum, der endnu ikke eksisterer. Det forhold gør sig 
også gældende for den tegning, der ikke er fremstillet i forhold til et projekt, der skal 
opføres.
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Tegningen er et udkast til et museumstag. Den 
indeholder en række bestemmelser vedrørende 
lysindfaldenes placering i forhold til de udstillede 
genstande, samt en generel hensyntagen til 
størrelsen og karakteren af de åbninger, der vil 
kunne oversættes til en konkret konstruktion. På 
samme tid er det åbenlyst ikke er en arbejds-
tegning, selvom den er tegnet i en skala og 
indeholder linjer, der efter alt at dømme vil ligge 
tæt på de konturer, der afgrænser de endelige 
lysindfald, såfremt tegningen blev udført som 
bygning. Tegningen udvikler i tilgift til de prakti-
ske hensyn et bestemt motiv i forhold til hvilket 
taget ses som en maske og hullerne antages 
at stå i en relation til positioner på gulvet under 
taget. Arkitekturtegningens dobbelthed mellem 
det autografi ske og det allografi ske er således 
ikke et spørgsmål om, at den har forskellige 
registre, der hver især har deres egne veldefi ne-
rede opgaver. 
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Det er ikke tegningens konkrete tilstedeværelse som streg og fl ade alene, der mulig-
gør udviklingen af et arkitektonisk motiv, og notationssystemets konventioner alene, 
der tillader en transformation til bygning. Det, der vedrører konstruktionen og an-
vendelsen af bygningen, og det, der vedrører tegningens materialitet, er fra starten 
fi ltret ind i hinanden på en sådan måde, at det ikke giver mening at sige, at der er en 
direkte årsagslogik imellem dem. Det gælder alle arkitekturens tegninger og modeller. 
Fra den løse skitse til den præcise model. Det er en fejltagelse at tro, at skitsen som 
medie er et løsrevet kunstværk, og projekteringens materiale har oversat skitsens ide 
til reglerne for en praktisk opførsel. De er begge suspenderet mellem et projekt, der 
eksisterer som streg, tekst, og model, og et projekt der endnu ikke er. De vender sig 
begge mod denne virtuelle bygning, hvis udførsel de nok kan beskrive men ikke fore-
gribe fuldstændigt. Det problematiske ved at oprette en skillelinje mellem de to, der 
kløver arkitekturens medier i en autografi sk kunstnerisk side og en allografi sk side, 
der glemmer sit transformative potentiale20 og blot bliver praktisk, er, at man dermed 
overser det afgørende potentiale, der ligger i dobbeltheden, og som er den motor, 
hvormed arkitekturen udvikles. Tegningen eksperimenterer altid med anvendelsen, 
uanset om udøveren er sig det bevidst. Der udvikles et diagram i tegningens streger 
og karakteren af dens fl ade, og dette diagram videreføres til bygningen, hvor det står 
i forhold til anvendelsen. I den forstand er tegningens materialitet, og de eksperimen-
ter der udføres i forbindelse hermed, en åbning i forhold til programmet. 

Når man taler om arkitekturtegningen og modellen som diagrammer, drejer det sig 
netop ikke om at reducere betydningen af de arkitektoniske mediers materialitet. Det 
diagram man som oftest taler om, når begrebet anvendes i en arkitektonisk sam-
menhæng, falder stort set ind under det allografi ske, sådan som det er beskrevet af 
Goodman: et notationssystem der tillader en oversættelse. Funktionsdiagrammet er 
et oplagt eksempel. Men netop arkitekturmediernes dobbelthed mellem det autogra-
fi ske og det allografi ske peger i en anden retning, hvor diagrambegrebet overskrider 
delingen. Som vi så det i forbindelse med Pierces defi nition af diagrammet, er den 
konkrete tilstedeværelse afgørende. Diagrammet er i den forståelse et kort over rela-
tioner, der gennem sin materialitet tillader en manipulation. Når Pierce siger, at alt der 
tillader en manipulation med henblik på at opnå indsigt i forhold vedrørende et andet 
objekt, er et diagram, er det nærliggende at mene, at arkitekturtegningens og model-
lens diagrammatiske manipulationer vedrører netop bygningen og dens anvendelse. 
Men det er lige så vigtigt at huske, at deres diagrammatiske karakteristika ikke stam-
mer fra deres kontrol over bygningen, men fra det forhold at de udvikler bygningen 
gennem manipulationen af tegningens eller modellens materiale. Diagrammet eksi-
sterer ikke uden for tegningen og ikke uden for bygningen.

Deleuze: “Analogical language would be a language of relations, which consists of 
expressive movements, paralinguistic signs, breaths and screams, and so on.”21

Deleuze beskriver i Francis Bacon, the logic of sensation, hvorledes Bacon begynder 
et maleri med en række manuelle procedurer, der har til formål at åbne det fi gurlige 
på en sådan måde, at det ikke slettes fuldstændigt i forhold til et kaotisk frembrud af 
kræfter men i stedet åbnes.22 På den ene side drejer det sig om at undgå, at maleriet 
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fanges i det fi gurlige, med alt hvad det indebærer af en ekstern kode og dens repro-
duktion. På den anden side drejer det sig om at undgå, at kaos bemægtiger sig hele 
lærredet, som det er tilfældet i de dele af ekspressionismen, der helt forlader fi guren. 
Motivet er ikke en afbildning men en relationel størrelse, en immanent maskine, der 
åbner maleriets fi gurer. På trods af den store afstand mellem Bacons malerier og 
den vanlige arkitekturtegning, beskriver det et generelt træk, for så vidt at de begge 
er autografi ske. Hvis man er sig bevidst om, at de arkitektoniske medier har visse 
materielle træk, der i sig selv ikke har noget med bygningen at gøre, rummer denne 
erfaring udgangspunktet for at overskride den eksisterende beholdning af givne typer 
og løsninger. Også arkitekten bør, ligesom maleren, inkludere en blindhed, et tab 
af hensigt, for dels at anfægte det eksisterende repertoire, men i videre forstand for 
at anfægte forestillingen om en oversættelse mellem medie og bygning. Det drejer 
sig om at udskifte ideen om typen med diagrammet, som det der holder bygningens 
komposition sammen, og som det der åbner den mod det, den ikke kan rumme: livet. 
Det diagrammatiske felt udgøres ikke af notationssystemer, der kan oversætte hand-
linger i en tegning eller en model til handlinger på en byggeplads og måske i et liv. 
Når Goodman i sine strukturalistiske aspirationer hylder de allografi ske kunstarters 
evne til at oversætte og oprette et sprog, og betragter de autografi ske kunstformer 
som mere primitive, mister han diagrammets afgørende potentiale af syne.23 Det 
analoge sprogs regler er de måder, hvorpå diagrammet modulerer rammerne. Det 
autografi ske ved arkitekturtegningen og modellen er ikke blot en rest af arkitekturens 
lange historie, men et nødvendigt materielt felt, hvor bygningen udvikles og livs-
formerne anfægtes. Man må anskue tegningens og modellens materialitet som en 
forudsætning for, at man kan eksperimentere med den mulige verden, som tegningen 
retter sig imod. 

Men hvad er udførslen af bygningen, hvis der ikke er tale om en simpel oversæt-
telse? Er det dens opførsel eller er det de livsformer, der bebor eller måske udlever 
den? 

Arkitekturen og dramaet 

Mari Hvattum forbinder Sempers forestilling om arkitektur som verdensskabelse 
med Aristoteles mimesisbegreb i Gottfried Semper and the Problem of Historicism. 
I Poetikken er mimesis en mimesis af praxis i den forstand, at tragedien efterligner 
den alvorsfulde handling24 Det er med andre ord kun den handling, der har etisk be-
tydning, der er relevant for tragedien. Mimesisbegrebet rækker dermed ud over den 
simple billedmæssige efterligning. Musikken er mimetisk, idet den efterligner såvel 
affekter, handlinger og karakterer. Den har derfor en forbindelse til det etiske, idet 
den formår at holde på en eller fl ere karakterer (ethe).25 Efterligningen af den alvors-
fulde handling skaber et plot ud historiens retningsløse mylder, der er til rådighed for 
digteren som materiale. Hvattum forbinder Sempers verdensskabelse med dramaet, 
idet det arkitektoniske plot ordner virkeligheden til en verden.26 Men selv om hun 
drager omsorg for at friholde plottets etiske dimensioner fra en alt for direkte moralsk 
betydning, lægger hun sig indirekte op af en opdragende rolle for arkitekturen ved 
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at forbinde Aristoteles plot med Sempers forestilling om det poetisk - nyttige. Der er 
imidlertid en afgørende forskel mellem tragediens rolle ifølge Aristoteles og forestil-
lingen om det nyttige.

Tragedien henter sit materiale fra virkeligheden men bryder derefter forbindelsen, 
forstået på den måde, at den ikke længere bedømmes med en realistisk alen, men 
i forhold til dens sandsynlighed.27 Dermed menes, hvorvidt den verden den skaber 
kunne være; ikke om det faktisk forholder sig sådan: om dramaet er en nøjagtig be-
skrivelse. Det vil sige, at tragedien først og fremmest skal leve op til et krav om sam-
menhængskraft. Sammenhængskraften kommer fra plottet. Plottet henter sine kom-
ponenter fra virkeligheden men sætter derefter komponenterne sammen på en sådan 
måde, at tragedien virker som tragedie.28 Sandsynligheden er styret af et spørgsmål 
om troværdighed, og troværdigheden skal ikke bedømmes på om tragediens handlin-
ger kan dokumenteres, men på om den formår at skabe en selvstændiggjort og der-
for overbevisende kompositionel sammenhæng. Plottet er med andre ord uberoende 
i forhold til enhver form for reference. Materialet transformeres, idet det indgår i tra-
gediens komposition. Det skal ikke længere argumentere for sin tilstedeværelse gen-
nem referencer til virkeligheden uden for tragedien, men gennem sin måde at indgå 
i kompositionen. Det skal endvidere virke friholdt af selve teksten, idet ” …plottet bør 
være komponeret sådan, at selv uden at se det vil den, der blot hører de hændelser, 
der forekommer, gyse og lide med ved det, der sker; hvilket den der hører plottet i 
Ødipus, netop vil føle.”29 Plottet er ikke bundet af teksten, men er en kraftrelation, et 
bundt af handlinger.

Det, der driver tragedien frem, er fejlen.30 Fejlen er imidlertid ikke en karakterbrist hos 
hovedpersonen, men er snarere at forstå som et mål, der er slået fejl, hvis man føl-
ger betydningen af det græske verbum. Tragedien er derfor en udsættelse af et mål!  
Fejlen fl yttes med andre ord bort fra karakteren og i retning af handlingen. Det er så-
ledes vigtigt, at hovedpersonen hverken er entydigt ond eller god, men er placeret et 
sted imellem. ”Tilbage bliver altså den, der står mellem disse typer. En sådan er den, 
der uden at udmærke sig ved godhed og retfædighed styrter i ulykke, ikke på grund 
af slethed og usselhed, men på grund af en eller anden fejl; og han er en af dem, der 
nyder stor anseelse og lykke, såsom Ødipus.. ” I Ødipustragedien, der ofte nævnes 
af Aristoteles som den forbilledlige tragedie, gennemløber Ødipus som bekendt en 
udvikling, hvor hans virkelige identitet først til sidst går op for ham. Som oftest udlæg-
ges Ødipustragedien som en eksistentiel konfl ikt, der drejer sig om, at ens handlinger 
skal være i overensstemmelse med ens identitet. Ellers må den gå til grunde. Det 
indebærer, at man kan forbinde tragediens verden med ens egen på en direkte og 
opdragende måde. Det, man lærer af tragedien, er en morale, der kan overføres på 
ens liv og bruges som en målestok for ens handlinger. Netop dette moralske aspekt 
afviser Aristoteles som uvedkommende for tragedien.31 Både i forbindelse med Ødi-
pus men også mere generelt er spørgsmål om synd, skyld og skæbne uvedkommen-
de. Det er i stedet affekten eller katharsis, der er tragediens mål.32 Ikke opdragelsen. 
Selvom den, der ikke besidder den nødvendige selvbeherskelse, ganske vist kun 
får et sentimentalt udbytte af tragedien, fører katharsis til en bevæget refl eksion hos 
den lærde, fordi han formår at mestre sine følelser; han mestrer selvbeherskelsens 
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praksis. Det er fristende, at se den bevægende refl eksion som en indkredsning af et 
etisk dilemma. I den forstand er det ikke Ødipus handlinger, der driver stykket, men 
plottets kræfter der omformer eller rettere udskyder Ødipus. Fejlen er integreret i plot-
tet som den produktive forskel, der betinger identitetens stadige udsættelse. Fejlen 
udskiftes med forskellen for så vidt, at man ikke længere antager det naturalistiske 
synspunkt, at det er Ødipus´s egne handlinger, der driver tragedien, og ikke tragedien 
der driver Ødipus. Forskellen producerer forsinkelsen af hans identitet. Idet han fi n-
der den, er stykket bragt til standsning. 

Når det kan lade sig gøre at opføre Hamlet på et utal af måder, og sjældent i sin fulde 
længde, der udelader og direkte omskriver dele af den oprindelige notation, skyldes 
det ifølge Per Åge Brandt, at plottet er en konstellation af kræfter.33 Så længe det 
grundlæggende plot ikke ændres, giver det stadig mening at sige, at den enkelte 
opførsel tilhører fremførslernes uensartede serie. Man kan endda sige, at det ligger 
som et decideret krav, at den enkelte udgave er en omfortolkning af den gældende 
praksis vedrørende de måder, hvormed plottet iscenesættes, hvis den skal få be-
tydning som en adgang til de kræfter, der virker i plottets konstellation. Det er, som 
tidligere nævnt, kun gennem tilblivelsen, der altid er en forandring, at kræfterne bliver 
udtryksfulde.

Hvis man ser arkitekturen gennem dramaet, afstedkommer dette særlige blik en 
beskrivelse af overgangen fra relationen mellem arkitekt og tegning til relationen 
mellem tegning og bygning og endelig til relationen mellem bygning og livsform, som 
en gradvis montage og ikke som en oversættelse af en intention. Den første relation 
udfærdiger et materiale i medierne, der holdes sammen af et motiv. Opførslen er ikke 
en oversættelse, men snarere en forøgelse af den materielle kompleksitet, en inddra-
gelse og omarbejdning af materiale; en fortsat montage, der udmunder i, at diagram-
met som motiv transformeres til diagrammet som plot. Den dobbelte betydning, der 
ligger i begrebet plot, er i sig selv sigende. På den ene side betegner det en maskinel 
prægning, hvormed en tegning produceres. Her er det knyttet til tegningen som et do-
kument, der kan mangfoldiggøres og videregives til andre med henblik på en udfør-
sel. På den anden side betegner det et møde mellem plottets konstellation af kræfter 
og beboeren eller brugeren. At plottet ikke realiserer en intention, er vigtigt. Plottet 
holder ikke på et narrativ, der er udtænkt af arkitekten, og som udføres af livsformens 
lighed med det indledende script. Narrativen er et sekundært produkt af relationen 
mellem rummet og tiden; det er denne relation, der er det egentlige plot.34

Den nedenstående tegning af den geometri der ligger til grund for hukommelses-
teateret, er på samme tid et diagram over den måde, hvorpå teateret antages at 
fungere, vekslingen mellem sammenpasning og adskillelse, som den rummer linjerne 
til teaterets konkrete fremtræden. Idet geometrien tegnes frem, og deloperationerne 
hvormed kurven konstrueres, afprøves med forskellige cirkelstørrelser og udstræk-
ninger m.m., ridser man samtidig et kort over relationerne mellem arrangementet 
af genstandene på trinenes fl ader og den måde, hvorpå den der anvender teateret, 
på samme tid er en del af arrangementet, som den der manipulerer genstandene. 
Denne dobbelthed er tydelig i hukommelsesteaterets tilfælde, men peger også videre 
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mod et mere generelt forhold mellem tegning og bygning. Motivet, der udvikles i teg-
ningen, er en relationel størrelse, en immanent maskine, der styrer moduleringerne 
af den tegnede ramme. Moduleringerne fi nder sted i en vekslen imellem forhold, der 
vedrører tegningen, og forhold der vedrører anvendelsen. Etableringen af tegningens 
motiv er ikke en malerisk kompositionel øvelse, men opstår i forholdet mellem teg-
ning og bygning. Men netop fordi den undersøger diagrammet i tegningen, er tegnin-
gens materialitet på samme tid en modstand mod den gnidningsløse oversættelse af 
et narrativ. Enhver ide om en direkte overførsel af arkitektens intention til beboerens 
liv er naturligvis (og heldigvis) fejlagtig.35 Omvendt er neutralitet ligeledes illusorisk. 
Fleksibilitetsmyten i dens forskellige former er et oplagt eksempel herpå. Hvis der 
kunne være noget, der passerer på tværs af de forskellige aktører i byggeprocessen, 
som er friholdt autenticitetsdiskussionen, men som virker i forhold til de livsformer, 
der i sidste ende, om ikke produceres, så påvirkes af den byggede form, er trans-
formationen af motivet til plottet en mulighed. I den forstand er forbindelsen mellem 
arkitekturtegningen, bygningen og livsformen, ikke en oversættelse, men måske en 
intrige. 

Men dermed ændres arkitekturens rolle fra at være rammen om det gode liv og bliver 
i stedet til en modstand mod den ensartede gentagelse; en friktion og et plot, der 
aktualiseres med livsformernes rytmeskift og ændringer. Den bliver konfl iktfyldt, etisk 
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snarere end moralsk, og i en vis forstand tættere beslægtet med tragedien end med 
den moralsk opbyggelige fortælling. Eller måske endda med komedien, der, som be-
kendt, er den anden halvdel af poetikken, der er forsvundet, men som efter sigende 
skulle indeholde en nærmere gennemgang af katharsis.36 Den ville i så fald melde sig 
i narrativen som en stammen; en latter. 

Agamben forbinder friheden med et tab af evne. Frihed er ikke friheden til at gøre 
hvad som helst, men først og fremmest friheden til at lade være. Den udspringer af 
det forhold, at vi kan udsætte handlingen. Det er derfor ikke den hysteriske forestil-
ling om en individualisme, der skal udtrykkes så spraglet som muligt, men en frihed, 
der udspringer af det forhold, der bedst adskilles os fra dyrene; vores udsættelse af 
handlingen; vores potentialitet. Hvor den første underkaster os en regn af bestem-
melser åbner den anden mod immanensen. Kun som en udsættelse af beboelsen er 
arkitekturen forbundet med friheden.

Bygning og livsform

R. M. Schindler: ”I like it – we shall not have to be grown ups in there – it reaches 
only to our shoulders – and will play with us.”37 

Sanford Kwinter beskriver i Architectures of Time, hvorledes klosteret skaber de 
teknikker, der forudsætter det mekaniske ur.38 Det sker allerede i den tidlige middel-
alder, fortrinsvis i Benedektinerordnens klostre, hvor klokkens syv ringninger bruges 
til at inddele dagen og dermed sætte et taktslag for klosterets liv. Klokkeslagenes 
takt er, sammen med inddelingen af rummet i rituelle sekvenser, en teknik. Det er 
begyndelsen til den lineære tids dominans, som senere udbredes med urets selv-
stændiggørelse som viser og urskive. Det mekaniske ur bevarer forholdet mellem et 
taktslag og en inddeling af rummet, der allerede var til stede i det første ur; klosterets 
klokke og rummenes rituelle sekvens. Som Kwinter anfører er der fl ere niveauer i 
udviklingen, der på forskellige måder står i forhold til klokkeslagene og ruminddelin-
gerne som to teknikker, der virker sammen om inddæmningen af den virkelige tid. 
Det mest overordnede drejer sig om at etablere kimen til orden gennem klostrenes 
cykliske gentagelse i et forsøg på styre det kaos, der herskede efter sammenbruddet 
af det sene romerrige. Endvidere institutionaliserer klosteret den foragt for kroppen, 
der kendetegner kristendommen. Disciplinerne vender sig kroppen, idet de søger at 
inkorporere en bestemt adfærd gennem de bindinger, de sætter.39 Kroppen er svag, 
fordi den er modtagelig; den er altid i forandring. Kroppen insinuerer vedvarende 
den virkelige tid i livsformen. Som sansning og som forandring. Den er derfor tviv-
lens kilde set fra et dogmatisk synspunkt. Den forføres af indtrykkene, og selve dens 
stadige, om end langsomme, forvandling, destabiliserer et privilegeret synspunkt. 
Kroppen er derfor den primære slagmark for klosterets disciplin. Og den primære 
mekanisme er synkroniseringen af rummets inddeling i forhold til en takt. Foucault 
skelner mellem disciplinerne sådan som de i vid udstrækning udvikles og perfektio-
neres i klostrene, og den måde de senere samles til større aggregater i de moderne 
institutioner.40 Klosterets celle er på mange måder disciplinens grundenhed, der på 
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forskellige måder kombineres og udvikles op gennem den moderne tid, men som en 
generelt kendetegn adskiller og underinddeler.41 Skillelinjen ligger ikke mellem teknik 
og frihed, en naiv skelnen, men mellem de teknikker, der har til formål at anfægte den 
ensartede gentagelse og vanerne, og de der har til formål at defi nere en identitet, 
hos den hvorover disciplinen udøves. Det første aspekt er det meditative element i 
klosterets ritualer, mens det andet har til formål at installere en identitet i individet, 
som Foucault ville sige; eller måske rettere: at installere forestillingen om identiteten i 
individet og afkræve ham et valg. 
 
Robin Evans beskriver i essayet Figures, Doors and Passages udviklingen fra re-
næssanceplanens matrix af indbyrdes forbundne rum til funktionalismens opdeling i 
adskilte funktioner.42 Udviklingen forløber som en gradvis overgang fra en plan, der 
arrangeres som en-suite rum, til en plan der organiseres omkring en korridor med 
indbyrdes adskilte og funktionsbestemte rum. Der er ikke tale om en simpel årsagslo-
gik i den forstand, at man antager, at det er planen, der skaber livsformerne, eller om-
vendt at planen repræsenterer det, der er typisk ved de respektive epoker. Snarere 
er den pragmatiske tanke, at der er træk i planerne, der står i forhold til træk ved den 
måde, man levede på. Det er vigtigt, at diskussionen udfoldes i tæt relation til helt 
grundlæggende og tilsyneladende banale spørgsmål den rumlige inddeling. Det er 
den konkrete udformning af den rumlige matrix, der er emnet. Diskussionen forløber 
derfor som en nøje undersøgelse af antallet og placeringen af døre og korridorer, og 
betydningen for den måde man lever i bygningen. 

Pointen er, at hvor renæssanceplanen befordrer det tilfældige møde,43 sker der op 
gennem oplysningstiden og særligt i det 19 årh. en langsom udvikling, hvor man 
forlader renæssancens forkærlighed for at etablere så mange forbindelser mellem 
de enkelte rum som muligt, til at adskille og bestemme anvendelsen af rummene. 
Renæssanceplanen er ikke funktionsbestemt på samme måde som de nyere eksem-
pler.44 Udviklingen mod en opdeling af funktionerne muliggøres af korridoren, der op-
suger den bevægelse, der måtte overskride det enkelte rums afgrænsning, og leder 

Andrea Palladio, Villa Emo fra 1555 -65.

Man bemærker hvordan midten er reduceret 
til en passage og rummene organiseret som 
en krans uden om midten. De enkelte rum er 
forbundet af cantralt placerede døre. 
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det uden om naborummene. Det er en vigtig social mekanisme, der har til formål at 
adskille de sociale klasser på en sådan måde, at tjenerskabet og herskabet holdes 
mest muligt fra hinanden både med hensyn til etikette og konkret rumlig organisation. 
Man ser hvordan, der er et forhold mellem rumlig organisation og disciplin eller med 
andre ord mellem den rumlige opdeling og adfærden, der fi nder sted som en inkor-
porering af rumlige grænser i livsformernes takt. Hvor renæssanceplanen befordrer 
det tilfældige møde mellem husets beboere, tilstræber det 19 årh. ´s plan at regulere 
adfærden. 

I Evans udlægning vil det sige, at man på den ene side har en plan, der står i relation 
til en sanselig kultur, der undgår isolation og tilbagetrukkethed, mens den anden står 
i relation til en puritansk kultur, der forbinder den fysiske kontakt med et ubehag eller 
endda et overgreb. På den ene side de karaktertræk man ofte forbinder med renæs-
sancen: erotik, kropslighed, intrige og brutalitet. På den anden side victorianismens 
tilbagetrukkethed, kontemplation, sjælfuldhed, kropsangst, isolation og ensomhed. 
At det i begge tilfælde er skabeloner, der dækker over mere komplekse livsformer er 
oplagt. Klichéerne er snarere indgange til at overveje, hvorvidt planernes typiske virk-
ninger i modsætning til deres arkitektoniske typologi, udviser bestemte karakteristika, 
bestemte tendenser med hensyn til de livsformer med hvilke de står i udveksling. En 
afgørende pointe er naturligvis, at udvekslingen på ingen måde kan repræsenteres 
geometrisk, men kun kan efterspores ved at betragte de måder, hvorpå den rumlige 
organisation interagerer med dens beboere. Denne efterspørgsel kan kun forløbe 
som en nøjeregnende udmåling af rum, af døråbningernes placering og korridorernes 
måde at forbinde rummene eller adskille livene. Hvis man ikke betragter planerne på 
dette fundamentale niveau, mister man deres virkning af syne til fordel for en geome-
trisk interesse eller en generel verbal blindhed, der hellere spørger til traktaterne og 
de ideologiske programmer end til planernes virke i det daglige.  

Når begrebet livsform anvendes i denne sammenhæng, skal det, som tidligere 
nævnt, ses som et spørgsmål om gentagelsens stilling; et spørgsmål om rytme over-
for takt. Det er ikke målet, at udtale sig om mere komplicerede sociale eller politiske 
spørgsmål, men blot at spørge til, om der er en sammenhæng mellem en intuitiv 
metode i det ene yderpunkt, der som et meget overordnet sigte har at bryde tankens 
vaner, og livsformernes vekslen mellem ensartet gentagelse og rytmeskift i det andet. 
Ambitionen er, at antyde hvorledes et brud i tankens vaner, kan transformeres til et 
brud i livets vaner. At transformationen må være en gentagelse,45 der producerer en 
forskel, noget tanken ikke vidste, eller måske rettere noget der sætter den i bevæ-
gelse, er naturligvis vigtigt at huske.

Det er vigtigt, at hvor en funktionel tradition ville betragte ovenstående udvikling fra 
renæssanceplanen og fremefter, som en rationalisering af planen, der optimerer dens 
måde at fungere, er der, i Evans udlægning, snarere tale om et skift i de opgaver som 
planen tildeles end om en udvikling fra et mere primitivt og uerkendt niveau af organi-
sation mod et mere fremskredent. Renæssancens arkitekturtraktater indeholder så-
ledes mange beskrivelser, der udspecifi cerer, at der bør være så mange forbindelser 
som muligt mellem rummene lige så vel som anvisninger til, hvordan man kan fjerne 
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de rum, det ikke er hensigtsmæssigt at gå igennem, fra de steder, hvor netværket 
er særligt aktivt.46 Hvor funktionalismen gør op med det 19 årh., er det slående, at 
den på et andet og dybere niveau viderefører den lange udvikling bort fra planen, 
der iscenesætter det tilfældige møde, til planen som et disciplinært og opdragende 
redskab. Funktionalismen overtager victorianismens plot. Plottet eller mere generelt 
diagrammet behøver således ikke at være frisættende. Renæssancens plot og victo-
rianismen plot er begge diagrammer, men det er kun det første, der vender sig mod 
noget, det ikke kan foregribe. Victorianismen perfektionerer forestillingen om, at der 
er en sammenhæng mellem adfærd og inkorporeringen af rumlige grænser, og søger 
at sætter den i værk som et opdragelsesinstrument netop gennem sit diagram.47 Re-
næssanceplanen er derimod en transformer. En modstand der befordrer uforudsete 
begivenheder. Af samme årsag er det, den producerer, ikke nødvendigvis positivt. 
Det er en vigtig del af den måde renæssancens plan virker, at det, den producerer, 
ikke nødvendigvis er godt set ud fra en moralsk synsvinkel. Det modsatte er tilfældet 
med den victorianske plan og dens puritanisme, der udøver opdragelsens overgreb, 
som altid i form af en god vilje.

Efterhånden som passagen introduceres, adskilles det funktionelle og det æstetiske 
fra hinanden, og det æstetiske knyttes primært til det visuelle.48 Det æstetiske skil-
les fra livets formering og reduceres til en billedfl ade. Det indebærer for eksempel, 
at rummene arrangeres i forhold til hinanden på en sådan måde, at man ved særlige 
lejligheder, når man diverterer sine gæster med omfanget af sin bolig, kan åbne dø-
rene og få den fulde visuelle oplevelse af rummene, som de følger hinanden på en 
række, som det er tilfældet med Coleshill af Roger Pratt. Mødet er trængt tilbage til 
korridoren i den daglige anvendelse. Det er en vigtig pointe ifølge Evans, at der er 
en sammenhæng imellem det forhold, at planen i renæssancen ikke har til formål at 
præge en bestemt adfærd i beboeren, og det forhold at væggene bliver en baggrund 
for fresker og dekoration.49 Flere af rummene i Palazzo Grimani er således dækket af 
ornamenter og fresker, der danner rebuslignende serier, der er i slægt med renæs-
sancesamlingens netværk. Men først og fremmest er ornamentikken og billederne en 
redundans ikke uden forbindelse med den rumlige redundans, om end den betjener 
sig af andre midler og virkemåder. Det vigtigste er ikke analogierne i sig selv, men det 
ubestemte overskud de introducerer i bygningens organisation. At denne åbning på 
samme tid betegner et skift fra et moralsk blik på arkitekturens rolle i forhold til livet 
og i stedet markerer en etisk opmærksomhed, vil blive beskrevet nærmere i næste 
kapitel. 

Det autografi ske mødes med det allografi ske i udarbejdelsen af diagrammet. For 
så vidt at de to skilles tenderer diagrammet mod at være en disciplinær maskine. 
Materialets artikulering i renæssancens ornamentik står i direkte forhold til et eksperi-
menterende niveau i diagrammet; de kan ikke skilles; uden materialets forskelle, dets 
grundlæggende uregerlighed, bliver diagrammet til en disciplin, der har til formål at 
reproducere en adfærd, der er identisk med dens forskrifter. Det er dette forhold som 
Semper indirekte har fat i, når han henleder opmærksomheden på begrebet kosme-
tiks dobbelte betydning; både kosmos og besmykkelse.50

Roger Pratt, Coleshill fra 1650-67.
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Diagrammets to faser

Arkitekturtegningen og modellen befi nder sig i et intrikat forhold med hensyn til dens 
placering mellem de autografi ske og de allografi ske kunstformer. Tvetydigheden fort-
sættes i den videre proces, idet det ikke er klart, hvem der skaber, og hvem der udfø-
rer arkitekturen. På et niveau indtager arkitekten skaberens rolle, og håndværkerne 
varetager udførslen. På et andet er det beboeren, der udfører værket, idet bygningen 
tages i brug og livet udspilles. 

1. Motivet.

Den måde, hvorpå målene inkorporeres i mediernes materiale. Man eksperimen-
terer med motivet gennem arbejdet med bygningens ramme i medierne; gennem 
materialets forandringer. Det indebærer, at arkitekten må eksperimentere med de 
arkitektoniske medier, for at der kan være tale om en diagrammatisk arkitektur. Det 
modsiger den generelle fjendtlighed over for medierne, og den retoriske reduktion af 
medieeksperimentet til formalisme, der ofte kendetegner diagrammets anvendelse 
i arkitekturen. Diagrammet som notationssystem er en reduktion, lige så vel som en 
hermetisk undersøgelse af medierne ikke er tilstrækkelig. 

2. Plottet. 

Den byggede rammes relation til det liv, der udspilles i bygningen. Arkitekten må 
arbejde med motivet med henblik på plottet. Dermed menes, at arbejdet i medierne 
med bygningens ramme henvender sig opmærksomt til anvendelsen af bygningen; 
ikke med en intention, der skal realiseres. At arbejde med bygningens ramme gen-
nem mediernes materialitet, er derfor at vende sig mod det liv, der senere skal gen-
nemstrømme bygningens ramme. Det er således ikke et spørgsmål om at standse 
ved en mediebaseret hermetik, men et spørgsmål om at kun gennem et arbejde med 
medierne, kan man udfordre de skemaer, der er indfældet i vanetænkningen, herun-
der den værste, der drejer sig om, at man skal overføre en konstrueret livsform på 
livet. Når der eksperimenteres med bygningens ramme i medierne, er det derfor en 
potentiel udfordring af livsformernes vaner. Motivet er det der videreføres, ikke over-
sættes, i bygningen som et plot. Men ligesom Orfeus må vende ryggen til Eurydike, 
musikken, vender arkitekten ryggen til livet, idet han undersøger motivet, for at det 
kan bryde frem som forskel i bygningen.51 Opmærksomheden er en rydning. Den har 
sin egne techne med hensyn til, hvornår man skal vende sig bort, og hvornår man 
skal indramme: hvordan man administrerer åbningerne og zonerne overfor græn-
serne og inddelingerne.

Et transformationsinstrument har til formål at kanalisere og omfordele energier!52

Det betyder at følgende kategorier ændres:

1. Den abstrakte type afl øses af et immanent diagram.
2. Bygningen som en realisering af en abstrakt type afl øses af en transformer.



254

Defi nition:

1. Typen reproducerer en ekstern model.
2. Transformeren er en produktiv modstand.

Målebord.
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Den mulige verden

Gilles Deleuze og Felix Guattari: ” Lad os gå hastigt frem: vi vil overveje et erfarings-
felt betragtet som en virkelig verden, ikke længere i forhold til et jeg, men i forhold til 
et simpelt ”der er…”. Der er, på et givent tidspunkt, en fredelig og rolig verden. Plud-
selig dukker et skræmt ansigt op som betragter noget uden for feltet. Næsten viser 
sig her hverken som et subjekt eller et objekt, men, hvad der er meget forskelligt 
herfra, som en mulig verden…Denne mulige verden er ikke virkelig, eller er det ikke 
endnu, og dog eksisterer den: den er noget udtrykt, der kun eksisterer i sit udtryk, 
ansigtet eller en ækvivalent til ansigtet. Næsten er først og fremmest denne eksistens 
af en mulig verden...Her er altså et begreb om næsten der ikke forudsætter andet 
end bestemmelsen af en sanselig verden som betingelse. ” 1 

Deleuze og Guattari bestemmer begrebet næsten i forhold til et der er og ikke et 
hvad er.2 Som det fremgår af det ovenstående citat, er ansigtets dettethed, eller hae-
cittet, et frembrud. Den er begivenhedens sydspids; ikke begivenheden selv. Begre-
bet haecittet stammer fra middelalderskolastikeren Duns Scotus, der anvendte det til 
at betegne det, der kendetegnede det enkelte menneske.3 Ansigtet er det tegn, hvor-
med den anden, næsten, viser sig som en mulig verden. Hverken som subjekt eller 
objekt. Den mulige verden er ikke et indre, for hvilket ansigtet er en budbringer. Den 
er konkret til stede i sin udførsel.4 Ansigtet er et udtryk, der kun eksisterer i sit udtryk. 
Ikke bærer af den andens blik, hvori man ser sig selv som et objekt, men tegn på en 
kropsliggjort forskel; den andens mulige verden. Modsætningen mellem subjekt og 
objekt, der betinges af to adskilte identiteter, mit jeg og den andens jeg, afl øses af 
mødet.

Ansigtets ækvivalent, kunstværket, er ligeledes defi neret ved, at det skaber en mulig 
verden. Kunstværket er det muliges konkrete eksistens som udtryk.5 Det giver ikke 
mening at sige, at kunstværket opbevarer en anden verden, som den tilbyder be-
skueren. Kunstværket er en anden verden, der bryder frem og viser sig som netop 
denne og ingen anden. Det er derfor, at det vigtigste man kan lære af kunsten, er 
at opfi nde sin verden, og ikke at mime den, der viser sig i kunstværket. Resten er 
sekundært, og kan læres bedre andre steder. Dettetheden kan ikke foregribes. I hel-
digste tilfælde forberedes. At træde frem som denne og ingen anden er derfor ikke 
et spørgsmål om at realisere sin identitet, men er i stedet en sanselig tilblivelse. Det 
sanselige, som man normalt opfatter som en egenskab hos den enkelte, er snarere 
det forhold, at man bliver til gennem mødet. Den sanselige tilblivelse er en bliven 
- anden. Hvor kødet er for mørt til, at det kan opbevare sansningen, er kunstværkets 
materiale derimod tilpas stabilt til, at det kan bevare den inkorporerede sansning.6 
Defi nitionen på kunstens virke, ifølge Deleuze og Guattari, er således, at den søger 
at inkorporere begivenheden i et materiale, der dermed bliver udtryksfuldt. Kunstvær-
ket dykker ind i kaos, kobler sig på usynlige kræfter som Klee ville sige, for derigen-
nem at lade begivenheden træde frem. Begivenheden manifesterer sig altid som et 
frembrud; en haecittet: der er! Kald mig Ismael! er et ansigt, der kommer til syne. Og 
romanen er til stede som en mulig verden. Det kan ikke lade sig gøre at foregribe 
begivenheden, da den altid kommer før, man registrerer den. Ikke desto mindre ved 
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vi, at alt nyt melder sig på grund af begivenheden. Det er derfor, at man ikke kan 
planlægge men i stedet må forberede sig på den. Og det er derfor, at inspirationen 
ofte kommer med den største styrke ved, at man vender sig bort fra det, der umid-
delbart synes at være mest inspirerende, det er i virkeligheden er art genkendelse, 
og i stedet opsøger et gråt punkt, en neutralitet, der er friholdt en indledende og fore-
gribende formulering af en målsætning. Inspirationen er et møde, og det metodiske 
er et spørgsmål om, at bringe udøveren i en gunstig position for et sådant møde. 
Det indebærer, at man opsøger de kræfter, der ligger i materialerne, omgivelserne 
og situationen. Det er kunstens unikke egenskab, at den er i stand til at fæstne disse 
sansninger i et materiale, der derved bliver udtryksfuldt, og således bevare dem selv-
stændiggjort. Derved adskiller det sig fra ansigtets kød. ”Kald mig Ismael!” markerer 
det skift, hvor Melvilles sansninger tilhører romanen; hvormed alle de hændelser, der 
siden kommer på romanens sider, afskæres fra de begivenheder, der måtte have 
fundet sted inden romanens begyndelse og bringes til at eksistere af egen kraft; ube-
roende.

Gilles Deleuze og Felix Guattari: ” Den unge mand vil blive ved med at smile på lær-
redet så længe det består. Blodet pulserer under huden på dette kvindeansigt, og 
vinden ryster en gren, en gruppe mænd forbereder sig på at drage bort. I en roman 
eller en fi lm vil den unge mand ophøre med at smile, men vil begynde med at smile 
igen hvis man går frem til den eller den side eller det og det øjeblik. Kunsten bevarer 
og det er den eneste ting i verden der bevares…” 7

Men den bevarer uafhængigt af den, der skaber, og af det der afbildes. Smilet består 
så længe lærredet eksisterer og måske længe efter, at den der smilede, og den der 
malte smilet, er borte. Det er ikke til at sige, om den der smilte var glad, og hvorle-
des den der malte smilet opfattede det. De sansninger, der bevares, er noget andet 
end perceptioner og følelser. Deleuze og Guattari skelner mellem perceptioner og 
affektioner over for percepter og affekter. Percepter og affekter er selvstændiggjorte 
i forhold til perceptioner og affektioner. Det er sansninger, der er gået over i et ud-
tryksmateriale, og ikke længere tilhører den der sansede, eller det der blev sanset.8 
Fordi sansningen er bundet til et materiale, der derved er blevet udtryksfuldt, kan den 
eksistere, efter at den der sansede, og det der blev sanset, er borte. Det, der bevares 
i kunstværket, er en blok af selvstændiggjorte sansninger, hvormed menes en sam-
mensætning af percepter og affekter. Man kan sige, at de selvstændiggjorte sans-
ninger er til i fraværet af mennesket, fordi mennesket, sådan som det er fastholdt i 
kunstværket, selv er en sammensætning af percepter og affekter. 

Det er derfor ikke målet at afbilde noget så godt som muligt herunder kunstnerens 
eget følelsesliv. Det er amatørens synspunkt; den der tror sig i stand til at indfange 
en stemning, eller den der skriver for sit eget velbefi ndendes skyld. Kunstens mål er 
derimod at fravriste percepter og affekter fra perceptionerne og følelserne og binde 
dem i materialet. Det er derfor affekterne kan beskrives som menneskets ikke-men-
neskelige tilblivelser og percepterne som naturens ikke-menneskelige landskaber. 
Det er således ikke T.S. Eliot, der går ned ad gaden i The Love Song of J. Alfred Pru-
frock , og gaden ligger ikke i en bestemt by. Hvilke indtryk der end måtte have ligget 



262

til grund for den gule tåge, der gnider ryggen mod vinduesrammen, og hvilke følelser 
der måtte udmåle livet med kaffeskeer, har de for længst forladt digteren så vel som 
byen. Den gule tåge er selvstændiggjort og bevaret i digtets linjer. Og den person, 
der udmåler sit liv med den mindste alen, er gået over i det digt, hvori hans liv udspil-
les.9

Perceptet er landskabet foran mennesket men i fraværet af mennesket. Hvis ikke 
sansningen af landskabet formåede at skære båndet til den, der sanser det, ville 
sansningen forsvinde sammen med den sansende. Den eksisterer af egen kraft, og 
det landskab den fremviser, er derfor ikke-menneskeligt, selvberoende, og dog altid 
foran mennesket. Det er derfor, at Cézanne kan sige, at mennesket er fraværende 
og dog helt og holdent til stede i landskabet.10 Er hans billeder om noget ikke eksem-
plet på et landskabsmaleri, der har maleriet som sit egentlige arbejdsfelt, og derfor 
skaber landskaber, der eksisterer af egen kraft på lærredet og kun der? Det er derfor, 
han maler det samme bjerg fl ere gange. Ikke for omsider at afbilde det på den rigtige 
måde, men fordi bjerget som simpelt visuelt motiv derved neutraliseres, og det i ste-
det er de måder, hvorpå sansningerne fæstnes i malingen på lærredet og indgår i en 
sammenhængende malerisk komposition, der er det egentlige motiv.

Affekten er ikke en overgang fra en oplevet tilstand til en anden men i stedet menne-
skets ikke-menneskelige tilblivelse. Det er følelsen, der går over i et materiale, hvori 
det bevares som noget andet; ikke-menneskeligt, da det nu kun eksisterer i materia-
let. Et oplagt eksempel på en forveksling mellem kunstnerens følelsesliv og kunst-
værkets affekter, er den måde, hvorpå erindringsromaner af og til modtages, idet de 
forveksles med sandfærdige beretninger om bestemte begivenheder. Men uanset 
hvor mange konkrete referencer, der måtte være til bestemte begivenheder, skriver 
man ikke med erindringer men med blokke af percepter og affekter,11 og man er ikke 
tættere på barndommen og på at nå ind til den formodede kilde, hvorfra ens liv skulle 
være sprunget, men i færd med en tilblivelse, en nutidens bliven - barn; hukommel-
sens skabelse af fortiden. Det er ikke en genskabelse, da det ville indebære, at forti-
den blev rekonstrueret i et eller andet omfang. Det er en ren tilblivelse. Personer i en 
roman eller på et billede, kan kun eksistere, hvis de har skrået båndet til deres ophav 
over og er gået helt over i landskabet, hvor de udgør en del af sammensætningen af 
sansninger; percepter såvel som affekter. Moby Dick kan ikke skilles fra havet; den er 
et med havstrømmene, der fører den uden for rækkevidde og tæt på. Og Ahab går i 
et med hvalen; gennem hans begær og mimen af dens rytmer.  

Gilles Deleuze og Felix Guattari: ”… der er noget der går fra den ene over i den an-
den. Dette noget lader sig ikke bestemme som andet end sansning. Det er en zone 
af ubestemthed, af uskelnelighed som om tingene, dyrene og personerne…… i hvert 
enkelt tilfælde og i det uendelige havde nået det punkt, der går umiddelbart forud 
for deres naturlige differentiering. Det er dette der kaldes en affekt…… Man er ikke i 
verden, man bliver til sammen med verden, ...”12

Kunsten inkorporerer begivenheden som den viser sig i en bliven – anden og gør den 
synlig i kunstværket. Tilblivelsen er ikke en udfoldelse af et indre men en sansning 



263

af en verden, der selv er i bevægelse. Sansningen er en uskelnelig zone, mellem 
den der sanser, og det der sanses, og ikke en subjektiv og nøgtern betragtning af 
et objekt. Sansningen er en udveksling. Tilblivelsen en bliven – anden: en sansning 
hvormed den sansende forbindes til det sansede og ændres. 

Den æstetiske virksomheds vigtigste mål er at skabe en sammenhængende kompo-
sition ud af eksperimenterne med det givne materiale. Kunstens vigtigste regel er, at 
kompositionen skal kunne eksistere af egen kraft, hvilket vil sige, at det kan knytte de 
selvstændiggjorte sansninger sammen og bevare dem i en indbyrdes selvberoende 
konstellation. Deleuze og Guattari anfører, at det i realiteten er den eneste generelle 
regel, idet alt der kan bruges i den givne komposition må anvendes, for så vidt at det 
forøger værkets konsistens. Det er et vilkår i tilblivelsen, at mødet ikke nødvendigvis 
er positivt, og kunsten er grundlæggende amoralsk. På den anden side er kunstvær-
ket en mulig verden, hvilket indebærer at modtagelsen af værket er et møde og såle-
des, og særligt med et arkitektonisk blik, et etisk spørgsmål. Det er den tætte relation 
mellem det æstetiske og det etiske, der er af interesse i denne sammenhæng, da 
den antages at være af særlig relevans for arkitekturen. Det antages, at den rummer 
en mulighed for at tænke relationen mellem medierne og bygningen på en måde, 
der både inkluderer de mediebaserede eksperimenter og medtænker anvendelsen 
af bygningen således, at der hverken er tale om et modsætningsforhold eller om en 
realisering. Det forudsætter, at man undgår at tænke relationen som en oversættelse, 
men i stedet betragter den som en transformation af et materiale, hvor arbejdet med 
medierne udgør den første del af processen. Det æstetiske skal ikke beherskes af en 
moralsk målsætning. Snarere åbner det æstetiske moralen mod etikken.  

I sin mest generelle beskrivelse er etikken den moralfi losofi ske baggrund for mora-
len, der pålægger og tillader diverse konkrete handlinger.13 Man kan argumentere, 
at megen moral udspringer af sædvaner, der efterfølgende begrundes af etikken. 
Omvendt rummer etikken imidlertid muligheden for at udfordre og åbne moralen og 
i forbindelse med sædvanerne et refl eksivt niveau. En simpel skelnen, der overser 
det forhold, at der altid vil være tale om en eller anden blandingsform i det konkrete 
tilfælde, men ikke desto mindre er formålstjenestelig i denne sammenhæng af pæda-
gogiske årsager, falder mellem pligtetikken, der funderer moralens forskellige påbud 
på den ene side, og lykkeetikken, der vægter målet og ikke overholdelsen af budet, 
på den anden.14 I den første kategori falder en stor del af det kristne regelsæt vedrø-
rende seksualiteten som Foucault beskriver det i Brugen af Nydelserne.15 Idet nydel-
sen ses som et tegn på en ydre magt, der søger at bemægtige sig individet gennem 
kødet, er moralens opgave i vid udstrækning at foreskrive en kodeks, som individets 
handlinger skal søge overensstemmelse med for at fortrænge det onde. Omvendt er 
forholdet mellem handlingen, nydelsen og begæret i højere grad en dynamisk kon-
stellation i antikken, hvor det ikke drejer sig om at foreskrive eller udelukke bestemte 
handlinger, nydelser og begær, men i stedet om at vende sig mod intensiteten.16 
Mådeholdet er ikke en puritanisme i samme betydning som i kristendommen, men er 
snarere udtryk for at individet formår at beherske og forme sit liv. Seksualiteten er et 
behov på linje med andre naturlige behov. Behovene har den indbyggede tendens 
til at accelerere deres kraft, hvorfor det kræver et mådehold at udøve dem. Målet er 
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derfor ikke overholdelsen af en kodeks men udøvelsen af den rette brug. Det kræver 
en praksis eller techne, der modulerer handlingen i forhold til de almene principper og 
de konkrete situationer.17 Men derved skifter den etiske problematisering af handlin-
gen fra at skulle begrunde et forbud til at overveje en livsæstetik. Det overskrider den 
simple modsætning mellem pligtetik og nytteetik, idet målet problematiseres.

I forlængelse af Foucaults beskrivelse af selvbeherskelsens kunst kan man sige, at 
det etiske i denne sammenhæng ikke har til formål at understøtte og legitimere mora-
len, men snarere indebærer en løbende overvejelse over moralens konstitution. Det 
etiske i denne form betegner snarere moralens åbning end dens fundament. Spørgs-
målet er om den simple skelnen mellem moral og etik, kan nuancere den måde, man 
betragter rummets inddeling. Arkitekturen set gennem moralens gitter vil betragte 
bygningen som et opdragelsesinstrument. Bygningen er i det tilfælde moralens sted-
fortræder. Den er homogeniserende. Den præger livsformerne ind i det ubestemte 
liv. Den vogter grænsen, inddelingen, og funktionens defi nition. Moral uden en ud-
fordring fra en etisk refl eksion har ingen yderside. Idet den tænkes, som om den er 
godt for noget, vil den vende sig mod det, den ikke kan foregribe og inkludere; mod 
forskellen. Deri ligger moralens fare; dens latente overgreb der tømmer det gode liv, 
det oprindeligt var meningen, den skulle indramme.  

Arkitekturen set i forlængelse af det andet spor, det etiske, er straks sværere at de-
fi nere. Det kunne umiddelbart synes, som det måtte dreje sig om en fl eksibilitet eller 
endog om en hedonistisk arkitektur, der vægtede sanseindtrykkene og dekoratio-
nerne; de åbne planer og individets udfoldelse. Den afgørende forskel er imidlertid 
denne: dens mål er ikke, at den skal være godt for noget; dens sigte er forskelspro-
duktion. Det er derfor, at Evans´ renæssanceplan er emblematisk. Den iscenesætter 
mødet i stedet for at disciplinere livsformen. Den er en transformer; en røremaskine, 
der skaber lige så mange gnidninger, som den fordeler funktionerne. Man kan her 
bemærke, at det etiske kan medtænke ondskaben,18 hvorimod det moralske ikke kan 
inkludere sin negative modsætning. Som for at understrege pointen er renæssancen 
emblematisk for intrigen, og mødet i Evans beskrivelse af planen er ikke blot den 
positive sanselige modsætning til den puritanske victorianske arkitektur. Der er natur-
ligvis ikke tale om en dækkende beskrivelse af livet i renæssancen, men snarere om 
en påpegning af de måder, hvormed vi betragter planen. Da det imidlertid ikke drejer 
sig om at dyrke det onde, er udvejen i stedet, at modsætningen mellem godt og ondt 
ophæves. Det er det Nietzsche gør i Moralens oprindelse, idet han erstatter godt og 
ondt med godt og slet.19 Slet betegner ikke det godes negative modsætning, som 
man derfor må søge at eliminere, det vil sige at disciplinere, men er i stedet en mang-
lende livsudfoldelse; det ringe i stedet for det onde. Ikke -1 men 0. Det er forskellen 
på kødets lyster som det ondes tilstedeværelse i kroppen, der kendetegner kristen-
dommens syn på seksualiteten, og antikkens forsøg på at koble sig på ydre kræfter 
på en sådan måde, at de dynamisere individualiteten.  

Hvis det andet spor alligevel har et sigte snarere end en målsætning, ligger det i for-
længelse af Foucaults selvbeherskelseskunst; det at mestre sit liv. Det er imidlertid 
vigtigt at understrege, at det ikke indebærer en naiv forestilling om, at arkitekturen 
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skulle kunne opdrage beboeren i selvbeherskelsens kunst men i stedet om at over-
veje, på hvilken måde en sådan opfattelse vil præge arbejdet med medierne og arki-
tektens målgivning. Der løber her en skillelinje imellem den moralske og den etiske 
attitude til arkitekturen men også mellem arkitekturen og de andre kunstarter. Arkitek-
turen kan ikke undlade at medtænke modtagelsen af dens værk. Selv de mediebase-
rede eksperimenter, der ligger længst væk fra en konkret anvendelse, er på forskel-
lige måder under indfl ydelse af en vektor, der peger i retning af en overdragelse af 
eksperimentet. Holdningen til relationene mellem bygningen og livsformen tenderer 
typisk i retning af det moralske. Ikke kun fordi arkitekturen derved kan blive et instru-
ment for diverse interesser, men fordi det tillader en beskrivelse inden for rammerne 
af vores generelle procesforståelse, der er betinget af en realiseringsmetodik. Det 
er netop her, at det etiske må tænkes i forhold til det æstetiske for at undslippe det 
moralske. Det etiske er tættere forbundet med det erotiske. Det er det æstetiske, der 
betinger at det etiske kommer til at omhandle tilblivelse, og ikke begrunder en given 
moral. Og det er det æstetiske, der kommer først.

Defi nition: 

1. Den moralske tilgang til arkitekturen formulerer og iværksætter pligten. Den 
virker gennem at fastlægge grænsen og inddele rummet.

2. Den etiske tilgang til arkitekturen overvejer og iscenesætter mødet. Den 
virker gennem at præcisere relationer og distribuere friktioner.

De to tilgange sætter pligten overfor mødet. 

For det meste opleves arkitekturen med en vis distraktion som Walter Benjamin 
siger.20 I hverdagen er det vanerne, der udgør forholdet til bygningerne. Spørgsmå-
let er, om det, der ovenfor beskrives som en æstetisk - etisk mekanisme, rummer 
muligheden for at anfægte, om end momentant, den distraktion, der præger hverda-
gens reception af bygningerne. Det er ikke intentionen, at udtale sig om de sociale 
eller politiske aspekter ved livsformernes måde at relatere sig til de byggede former, 
selvom disse spørgsmål ligger i forlængelse heraf. I denne sammenhæng overvejes 
bygningens relation til livet, som den ses fra arkitektens side. Det ligger i forlængelse 
af det overordnede metodiske sigte, og det er således ikke ambitionen at udtale sig 
om livsformerne, men søge at beskrive hvorledes man kan medtænke livet i et eks-
perimenterende arbejde med arkitekturens medier. Det er ambitionen at beskrive en 
æstetisk mulighed for at åbne en etisk dimension i forholdet mellem livet og bygnin-
gen, der i yderste konsekvens bryder moralens kontrol over de byggede former og 
det dertil hørende forsøg på at foregribe livsformerne. Det indebærer en fokusering 
på mødet som en grundlæggende begivenhed i forhold til hvilken livsformerne om-
brydes og udvikles (og ikke betinges); og ikke den måde, hvorpå dette møde indgår i 
en mere udfoldet adfærd og anvendelse af bygningen. 

Man bør i den sammenhæng skelne mellem mødet med bygningens fysiske grænse, 
og mødet med den eller de andre, der lever i bygningen. Hvem er med andre ord 
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den anden? På et niveau er den anden et menneske, der går i et med bygningen 
som et ikke-menneskeligt landskab. Man kan sige, at mennesker hele tiden glider 
over i omgivelsernes arrangement. Det opstår løbende som en retningsløs blanding 
af forskellige rum; en generel mytoman tilbøjlighed hos en beskuer.21 På et mere 
fundamentalt niveau er den mulige verden bygningen som en kropsliggjort forskel. 
Kun i den forstand kan bygningen ses som et møde mellem arkitekt og ”beboer”, der 
snarere er en, der approprierer. Beboeren er et uheldigt begreb, fordi det antyder, at 
der skal være en overensstemmelse mellem bygningen og livet, livsformen med an-
dre ord, der følgelig skal foregribes af arkitekten. Bygningen er snarere et territorium, 
der er forladt af arkitekten. Bygningens ramme er suspenderet mellem to strømme: 
på den ene side mediernes materialitet, der betinger at arkitektens sansninger kan 
bevares og udfordre rammen som en abstrakt geometri, og på den anden side det 
ubestemte livs rytmer, som det fi nder ly inden for rammen og overskrider den gen-
nem dens åbninger, uden nogensinde at være endeligt defi neret af dens inddeling 
af rummet. Ligesom de upersonlige karakterer er rammens artikulation pakket med 
narrativer, både de værkmæssige og de der er produceret af bygningens historie. 
Men den narrative side af de upersonlige karakterer og bygningens ramme er kun se-
kundære i betydningen afl edte. Det primære er det immanente diagram. I bygningens 
forhold til livsformerne kaldes det plottet, og i forbindelse med rammen motivet. Det 
er imidlertid to adgange til den samme immanente maskine; gennem livsformerne 
og gennem rammerne. Hvis det ikke var det samme diagram, der begyndte som en 
simpel operation i tegningens og modellens komposition og som siden blev udviklet i 
forhold til bygningens mere komplekse miljø, hvis forbindelsen ikke var konkret, ville 
de ikke kunne påvirke hinanden.

På fransk har begrebet dispositiv fl ere betydninger, der spænder fra en juridisk dom-
fældelse, over en teknologisk maskinel betydning, der både betegner maskines dele 
som maskinen i dens helhed, til en militær betydning, hvor det betegner udførelsen 
af en given plan.22 Det er et ensemble af heterogene elementer, der samles med en 
bestemt hensigt. Elementerne er ikke begrænset af at skulle tilhøre et bestemt do-
mæne men kan spænde fra sproget til genstandene. Dispositivet er det (fangst)net, 
der holder de heterogene elementer sammen.23 På den ene side stiller Agamben 
de levende væsener. På den anden side dispositiverne. Det er de to store klasser, 
hvorimellem livsformerne produceres. Dispositiverne er med andre ord subjektive-
ringsmaskiner. Det er bygningerne generelt, naturligvis institutionerne, bilen, skrifte-
stolen og psykologens sofa, blyanten, telefonen og sproget selv. Subjekterne træder 
frem fra det retningsløse mylder af narrative stumper. Det er chefen for enden af 
gangen i stedet for den øverste etage, som den der styrer udvekslingerne og rela-
tionerne i stedet for at styre gennem at afgive ordrer (nettet er kun tættere); det er 
familien, som en bærer af det gode liv (parcelhuset); det er delinkvienten, der lades 
alene med hans samvittighed (cellen 24), det uregerlige barn, der skal lære at være 
et ansvarligt individ gennem at inkorporere en rumlig grænse (et børneværelse til 
en lille voksen: det er i børneværelset at man holder op med at være barn, fordi det 
barnlige er ubestemt, i færd med at blive til og som sådan en omstrejfen), den kolle-
giale sagsbehandler og den omstillingsparate klient (AF´s modtagelsesområde) o.s.v. 
For så vidt dispositivet bringer heterogene elementer til at virke sammen, er det et 
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diagram. Det bibeholder imidlertid en dobbelt betydning, idet det både kan betegne 
det ensemble, hvori diagrammet virker, som den immanente maskine, der betinger 
ensemblets virke. Man kan sige, at det modsvarer forholdet mellem diagrammet, som 
det er beskrevet i forbindelse med Peirce, og diagrammet som det er blevet omtalt 
i forbindelse med motivet og plottet. For at kunne eksperimentere med relationerne 
mellem bygningens rammer og livsformerne, må man eksperimentere med relatio-
nerne i materialet i de arkitektoniske medier. Det sidste svarer til Peirces diagram, 
som det er blevet anvendt i denne sammenhæng, mens det første modsvarer motivet 
og plottet. Der er kun en forbindelse i form af en transformation og aldrig en oversæt-
telse. Når institutionen benævnes som et dispositiv, er det der tænkes på den im-
manente maskine, der orkestrerer alle elementerne fra pultene, bygningens rum, til 
bøgerne, teksterne, lærerne og eleverne. Men samtidigt ville diagrammet ikke være 
noget uden netop denne liste, der som bekendt blot er et lille udsnit af en hvilken 
som helst institutions nødvendige apparatur. Ensemblet er det immanente diagrams 
aktualiseringsfelt. Agamben forbinder dispositivet med teknikken mere generelt, idet 
teknikkens fremgangsmåde, henover redskabet, står i forbindelse med en virkemåde, 
i det teknikken undersøger. I bredere forstand dækker dispositiv, ifølge Agamben, 
over alt, der præger en adfærd ind i livet. Teknikkerne realiserer ikke blot subjekter-
nes intentioner, som man ofte får at vide, men er tværtimod involveret i produktionen 
af subjekter.25 At vi lever i en tid, hvor dispositivernes antal forøges kraftigt, er med til 
at relativere et af de ældste: bygningen. Alene af den årsag bør man afholde sig fra 
at tro, at arkitekturen kan determinere en adfærd. Arkitekten er, ifølge Foucault, ikke 
en magtskikkelse.26 

Dispositivet har imidlertid en dobbelt mulighed i forlængelse af den tidligere diskus-
sion af teknikken som en sonde. Hvis dispositivet på den ene side udøver en kontrol 
og styres af hensigter, er det samtidigt en udsættelse af handlingen. Dobbeltheden 
modsvarer teknikkens to sider, hvor den dels anvendes til at formulere en hensigt 
og derefter realisere et mål, mens den på den anden side udsætter målet om end 
momentant. Ethvert dispositiv, herunder bygningen, er på samme tid en anledning til 
at gribe ind i noget, som det indebærer en tøven. Blyanten er både en mulighed for 
at skrive noget ned, som den tvinger én til at vente med at skrive. Potentialiteten er 
den anden side af dispositivet, der insinuerer en ubestemthed i livsformerne.27 I den 
forstand er bygningen en teknik, der eksperimenterer med livet. Hvis arbejdet med 
dispositivet er et diagrammatisk arbejde, er det imidlertid vigtigt at huske, at det kun 
undslipper realiseringen gennem potentialitetens bevaring. Plottet har således to 
sider. Den ene er bygningen som en subjektiveringsmaskine, der tilstræber at præge 
en bestemt livsform i livet. Det er den victorianske plans plot. Den anden side løsri-
ver, om end kun for et øjeblik, mennesket fra subjektet. Det tilfældige møde i renæs-
sancevillaen er således ikke intimt.28 Det øjeblik, hvor nogen kommer til syne i dørens 
ramme, er vedkommende gået i et med bygningen; et ansigt; et liv.29 I det tilfældige 
møde viser bygningen sig som en teknik, der udsætter subjektet. 

Charles Dickens beskriver i en passage i Our Mutual Friend, hvorledes en mand 
befi nder sig på kanten af døden men i sidste øjeblik reddes. Der er en fase, hvor han 
hverken er død, men heller ikke den velkendte og ubehagelige person, som ingen 
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bryder sig om. I dette interval er det som om, hans personlige kendetegn forsvinder, 
og hans liv på samme tid fremstår singulært, som dette og intet andet, men alligevel 
upersonligt. Der er! - et menneske. Alle fatter sympati med dette ubestemte liv, med 
hvilket de selv deltager. Efterhånden som personen vender tilbage til livet (eller ret-
tere sine vante livsformer), mister de omkringstående sympatien for ham, personen.30 
Agamben forbinder gennem ovenstående historie det upersonlige liv med immanen-
sen. Man erindrer sig den vigtige skillelinje mellem immanensen og det iboende, der 
fordrer, at der ikke er en ekstern dimension; at der ikke er noget som immanensen 
er immanent i forhold til. Den er ren uafsluttet tilblivelse, og som sådan: et liv. Det er 
potentialiteten i det nyfødte barns øjne, der på samme tid er singulær som virtuel; 
endnu ikke men ingen anden, nu. Det er ikke det kollektive ubevidste, der ser ens 
øjne, men det rene ubestemte liv, der træder frem. Det er derfor, at de forskellige 
forsøg på at omtale medierne og bygningen i forhold til potentialiteten anvender ord 
som udsættelse, tøven, ikke - evne, suspension og så videre. Det er kun gennem 
disse forsinkelser, materielle trægheder og taktisk indlagte omveje, at man undslipper 
evnernes repetition af det de er gode til og disposititvernes subjekter: gennem medi-
erne og materialets fremmedhed for udøveren og bygningens friktion med livsformen. 

For så vidt at det giver mening at tale om en skønhedsoplevelse i denne sammen-
hæng, er den grundlæggende en oplevelse af fremmedhed; en ubrugelighed. Og 
derfor en redundans i forhold til funktionerne og hensigtsmæssighederne. Potentiali-
teten er den åbning, hvorigennem det etiske anfægter det moralske, det gode liv og 
årsagsforklaringerne, hvormed noget altid begrundes med noget andet.31 Eksperi-
menterne med medierne bør udføres med dette forhold i tankerne. Spørgsmålet er 
i første instans, hvorledes man kan vende sig mod frembruddet i materialet uden at 
foregribe det? Og dernæst om dette frembrud i materialet, kan påvirke beboerens liv? 
Det drejer sig ikke om at tilbyde en mulig verden, der er bedre end denne, men om 
at lade en mulig verden melde sig i modtagerens liv. I den forstand er bygningen i de 
mest vellykkede tilfælde en modstand; en konfl ikt. Det æstetiske og det etiske mødes 
i en udveksling: arkitekturens poesis. 

Rammen

I forlængelse af forskellen mellem de autografi ske og de allografi ske træk, der blev 
berørt i det forrige kapitel, skelnes der mellem den måde sansningerne fæstnes i 
henholdsvis rammen og plottet. Rammen er den konkrete fysiske adskillelse, mens 
plottet er videreførelsen af motivets diagram som rammens måde at agere med livet. 
Det giver sig selv, at de to ikke kan adskilles på anden end en vejledende måde, da 
de i realiteten vil virke sammen. Måske skal de netop ses som en forsat brydnings-
proces for at virke i overensstemmelse med ovenstående defi nition af den etiske 
tilgang til arkitekturen. Rammen behersker ikke intervallet mellem dens grænser. Den 
tilhører kultiveringens praksis og ikke opdragelsens disciplin. Rammen afskærmer et 
felt fra omgivelserne og muliggør dermed, at noget træder frem, der ellers ikke ville 
have fundet sted. I den forstand bereder rammen en tom plads. Dernæst åbnes ram-
men på forskellige måder og henvender sig til omgivelserne på ny i forhold til nøje 
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udvalgte forbindelser.32 Det er de to momenter. På den ene side en afgrænsning og 
dernæst en udvælgelse og åbning af rammen mod det udenfor; i dens midte. Der er 
hverken tale om en ubrudt kontinuitet eller om en sluttet orden. Men snarere om en 
orden, der måles mod noget, der ikke er defi neret af ordenens indramning. La Minia-
turas forhold til omgivelserne er eksemplarisk for denne dobbelthed. På den ene side 
er den afskærmet og gennemkomponeret. På den anden side er den sat sammen af 
rammer, der kobles og brydes i forhold til hinanden, som om den var ved at mange-
dobles både i retning af det ru materiale og udefter i forhold til omgivelserne.

Ved første øjekast fremstår La Miniatura som et billede på en svunden kultur; en 
omhyggeligt konstrueret ruin. De billedlige referencer betjener sig i vid udstrækning 
af en traditionel opfattelse af motivets stilling og udspringer af en sentimental indstil-
ling til historien. De maleriske konventioner og hele denne billedlige motivkreds, der 
udgøres af den pittoreske forkærlighed for fragmentet, reducerer bygningen til et 
bagtæppe.

Referencerne er mange og ville være genstand for en omfattende undersøgelse, 
hvis man skulle forfølge alle sporene i deres forskellige retninger. En sådan analyse 
tenderer ofte i retning af det biografi ske. Den søger at kortlægge referencerne ved 
at forfølge sporene gennem arkitektens øvrige virke; hans bygninger, hans rejser og 
de mennesker han arbejdede sammen med. Det vil være afgørende for dette blik, 
at Wright opholdt sig i Japan, og man vil søge at afdække det japanske hus i La 
Miniaturas planer.33 Eller man vil hæfte sig ved den tyske kultur, der prægede arki-
tektmiljøet i Chicago og spore en påvirkning fra Semper i tekstilhuset. Man vil søge 
at indskrive det givne værk i et større historisk udviklingsforløb. Den slyngede sti der 

Facaden ud mod haven. de gennembrudte sten 
vender ind mod dagligstuen.
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Gentegning af opstalt 1:100.

Opstalten viser La Miniatura frontalt fra 
haven. Det er ikke en position, man faktisk 
kan indtage i haven, hvor bygningen altid ses 
over X. Opstalten viser, hvorledes de primære 
bygningslinjer anfægtes af anvendelsen af halve 
sten, der foldes om hjørnerne. Konturen af et 
givent volumen møder endvidere et tilstødende 
volumen i midten af en sten. Bygningens kontur 
og mønsteret fl ettes altid. 

Det nederste niveau ligger under overkanten på 
den fremskudte mur, der adskiller terrassen fra 
haven. Det nederste niveau synes derfor lavt på 
opstalten i forhold til en standardhøjde.
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Gentegning af plan. 1: 100.

Planen er snittet gennem adgangsniveauet; 
gennem dagligstuen og gæsteværelset bag trap-
pen. De to sider af beboelsesdelen er forskudt i 
forhold til centerlinjen. 

Umiddelbart overfor indgangen ligger trappen, 
der fører op til næste niveau. På den anden side 
af pejsen fører trappen til det nederste niveau 
med tjenestepigen og spisestuen, der vender 
ud mod terrassen. Trappen i garagen fører 
ligeledes til det nederste niveau og en kælder 
under den lille plads mellem de to sektioner. 

Planen demonstrerer, hvor beskredne rumstør-
relserne er i forhold bygningens umiddelbare 
fremtoning.

Dagligstue

Gæsteværelse

Toilet og 
bad

Entré

Garage

Udgang til haven

Balkon
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fører fra La Miniatura og ned af den skrånende grund til bunden af haven sammen 
med bygningskroppens drejning, vil blive set som en pittoresk havetradition. Det 
selv samme træk kunne opfattes som en reference til det græske tempel. Eller Alice 
Millards ønske om at citere det venetianske palads vil forklare den store stue, der 
er løftet fra grunden og vender ud over et lille bassin.34 Indiansk arkitektur, det vene-
tianske palads, det græske tempel, den engelske have, tekstilet, og det traditionelle 
japanske hus. Man kunne også se tekstilblokhusene som et hængsel mellem præ-
riestilen og Usonian og dermed indskrive dem i Wrights egen udvikling som et forbin-
delsesled mellem to store faser i hans arbejde.35 Selvom den bemærkelsesværdig 
liste af forskelligartede referencer, hver især kan producere en meningsfuld analyse 
af bygningen, er det virkeligt interessante, at det er muligt at fi nde alle disse huse og 
fl ere i det ene. De er netop ikke frit opfundne. Desværre vil de fl este analyser føle sig 
forpligtiget til at vælge. Det vil udmønte sig i en kortlægning af en given årsagslogik, 
der har svært ved at få det venetianske palads og den indianske arkitektur til at stå 
på samme side, og dermed mister den måde, hvorpå kompositioner faktisk skabes, 
af syne. Man tror, at man kan kortlægge inspirationerne med referencerne. I en hvis 
grad omhandler denne betragtningsform ofte andre tekster snarere end den analyse-
rede bygning og den måde, hvorpå dens motiv udvikler dens rammer, og de måder 
hvorpå plottet virker i forhold til livsformen.36 Selvom de billedlige referencer, der er 
nævnt i denne sammenhæng, naturligvis er referencer til andre konkrete rum, er de 
samtidigt vævet ind i andre medier, herunder tekstlige og maleriske, hvilket tit stand-
ser et skærpet blik på den måde, hvorpå rammerne og rummenes sekvenser faktisk 
er tilrettelagt.37 Man ser ikke de konkrete montager. Man ser ikke det anarki, der 
hersker i en konkret proces, og som kun følger en overordnet regel: hænger det sam-
men? Bidrager hvert ny komponent til sammenhængen? Det er en pointe, at kompo-
sitionen er i stand til at holde på disse modsatrettede komponenter, uden at den split-
tes eller man behøver at vælge en historie. Det er netop konkrete komponenter og 
ikke referencer. De enkelte komponenter er hængsler, der indgår i kompositionen, for 
så vidt at de formår at binde de eksisterende komponenter bedre sammen. Det ve-
netianske palads forbinder beboeren, Alice Millard og stedet, kløften. Det forstenede 
tekstil forbinder den mellemamerikanske monumentalarkitektur med den moderne 
serieproduktion, og skaber derigennem en grundlæggelsesmetafor, der hængsler det 
moderne amerikanske samfund med en lokal amerikansk kultur.

I de mindre vellykkede tilfælde reducerer det teatralske element tekstilblokhusene 
til kulisser. Det er ikke uden grund at Ennis House fandt anvendelse som scenografi  
i Blade Runner som Harrison Fords lejlighed.38 Problemet gør sig gældende på 
forskellige måder og løses med større eller mindre held i de enkelte eksempler. De 
scenografi ske træk fungerer dårligst, hvor de mister en rumlig konsekvens og redu-
ceres til iscenesættelsen af et billede. Det udstiller det problem, der ofte opstår i for-
længelse af dekorationers anvendelse, hvis de afskæres fra rammens artikulation og 
dens rumlige virkning. Selvom Ennis på fl ere måder er langt det mest imposante og 
gennemførte af de fi re, lider det i udtalt grad under dette problem. Tekstilblokhusene 
virker bedst, hvor de opleves som en serie af metamorfoser, der både mangedobler 
de enkelte bygninger, men også udveksler træk på tværs af de enkelte medlemmer 
af serien. 
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Blanchot beskriver ordet fragment i The Infi nite Conversation39 som et navneord 
med verbets kraft, der dog er borte; en brudlinje uden brokker. Det fragmentariske 
digt er ikke en arrangeret uorden, men en dislokation; det er en stammen, hvormed 
syntaksen anfægtes. Og frem for at æstetisere kompleksiteten i en dyrkelse af det 
overfl adisk sammensatte er dislokationen og fragmenternes sidestilling en åbning, 
hvormed de synes at henvende sig til noget, der vil komme, men endnu ikke indfries. 
Fragmentet holdes i sin tilblivelse; åben. Det befi nder sig altid mellem helheder og 
det man kan vide, da viden altid er viden om helheder. Manfredo Tafuri refererer til 
Blanchot i hans gennemgang af Scarpas værker.40 Her er fragmentet netop en åb-
ning og ikke et tab af helhed. Man kan se andre i fragmentet, der hverken fuldender 
det i en ny syntese, eller genetablerer den tabte sammenhæng, men udvikler og for-
andrer det. I modsætning til fragmentet som et billede på eller et spor af en tabt ver-
den, er det fragmentets konkrete tilstedeværelse i en sanselig verden, der er vigtig. 
Fragmentets manglende halvdel er til stede som en tilblivelsesmulighed, og indfries 
ikke som et sentimentalt billede; som en tabt verden. Fragmentet er en mulig verden. 
På et kompositorisk niveau fl ytter det fragmentet bort fra de åbenlyst billedlige refe-
rencer, og det bliver i stedet til en måde at koble dele på hinanden, uden at de homo-
geniseres i en syntese men i stedet bevarer og beriger deres sammensatte karakter. 
Det giver anledning til at tale om motivet på en måde, der ligger i forlængelse af de 
forrige kapitler. Og det giver anledning til at koble motivet på plottet. Plottet er netop 
virtuelt til stede i bygningen som de relationer, der påvirker livsformerne. Selvom 
det ikke har konkret ydre form ligesom bygningens ramme, er det ikke desto mindre 
virkeligt. Det er virkeligt som relation. Gennem fragmentets dobbelte karakter, dels 
konkret til stede, dels denne virtuelle halvdel der aldrig indfries, forbindes den sam-
mensatte rammes motiv med plottet. Man ser hvorledes motiv og plot er forbundet 
med en uskelnelig zone. Begge virtuelle i forhold til henholdsvis bygningens kompo-
sition og livsformen. I den forstand adskiller tanken om bygningens plot sig fra tanken 
om bygningens funktionalitet og de forskellige opgaver den kunne tildeles. Bygningen 
skal ikke realisere noget. For så vidt at den løser noget, løser den kun praktiske pro-
blemer. 

Kroppen er for mør til at bevare sansningerne.41 Det er derfor, at arkitekten har brug 
for rammen til at bevare dem. Og derfor man ikke rigtigt er fl yttet ind, før man har 
givet bygningens ”sit eget præg”. Som om kroppen var for labil til at den kunne op-
retholde sine vaner uden disse markeringer. Det, der er vigtigt, er de måder, hvorpå 
disse sansninger er inkorporeret i rammen og ikke hvordan bygningen stimulerer 
beskuerens forestillingskraft. Det vil lede til et uhensigtsmæssigt fokus på modta-
gerens sanseapparat i stedet for en opmærksomhed på bygningens fysik. Det er 
derfor, at den fænomenologiske indfaldsvinkel til arkitekturanalysen ofte strander i 
en subjektivitet, der mister følingen med de måder, hvorpå rammen artikuleres og i 
stedet fremhæver stemningsindtrykkenes stimulans af bevidstheden.42 For så vidt at 
bygningen fremstår som en mulig verden, er det fordi, den formår at bevare sansnin-
gerne i sin ramme. Det er derfor de måder, hvorpå La Miniaturas komposition formår 
at hænge sammen på trods af dens sammensatte karakter, der undersøges i denne 
sammenhæng, og ikke hvorledes fragmenterne måtte stimulere associationer i for-
skellige retninger, uanset af disse naturligvis fi nder sted. Tekstilblokkenes klæde er 
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netop stivnet og fanget i stenen. Det er en stofveksel, der fjerner tekstilet fra kroppen. 
Klædet er ikke en udvidelse af den sansende krop, så meget som den manifesterer 
bygningen som et ikke-menneskeligt landskab. Tekstilets hærdning er om noget 
udtryk for den sansning, der ikke længere tilhører kroppen, men er bevaret i et ma-
teriale; her bygningens ramme. Det fl ytter samtidig anvendelsen af tekstilreferencen 
videre fra først at være en specifi k konstruktiv diskussion vedrørende bygningens 
tektoniske aspekter og dernæst en diskussion, der omhandler væggens karakter af 
klæde eller lærred med de teatralske implikationer, der måtte ligge deri. Knuden er et 
kompositionelt træk, hvormed delene føjes sammen; en montage. 

Når La Miniatura på mange måder er det mest vellykkede eksempel i serien, skyldes 
det primært de komplekse rumlige relationer, der oprettes i dens omfangsmæssigt 
beskedne felt. De er på sin vis for talrige til en enkelt bygning. Det kan både ses som 
et resultat af miniaturens særlige rumlige karakter, den konkret realiserede model, 
som det er et udtryk for, at bygningen er et værksted, hvor byggesystemet og dets re-
lation til bygningen har været under udvikling. Fordi den er en model, der må oprette 
sin orden gennem et arrangement af givne størrelser, har den ingen ekstern formel 
eller type. Af samme årsag bærer den på en anden og mere virtuel måde på de an-
dre medlemmer i serien af tekstilblokhuse. De er til stede som ansatser. 

Det er intentionen i det følgende, at beskrive hvorledes La Miniaturas kompositionelle 
træk udvikles og kobles indbyrdes. Et af de mest iøjnefaldende træk er den måde, 
hvorpå dens komponenter løbende transformeres. Begrebet træk er anvendt fordi 
det på samme tid kan betyde en taktisk manøvre som et konkret udtryk. Det er end-
videre forbundet til ansigtet og den mulige verden. Det befi nder sig således mellem 
diagrammet og rammen. Frem for at opholde sig ved den ydre sammensathed, er 
det imidlertid tanken, at undersøge motivet som diagram jævnfør den diskussion, der 
fandt sted i Den komplekse serie. Det er netop gennem bygningens metamorfoser, 
dens træk, at det relationelle motiv skal undersøges. Metamorfoserne er en form-
mæssig ambivalens, en udfældning af de sammenpasningsoperationer, hvormed 
kompositionen holdes sammen. Som tidligere nævnt er det ambitionen at beskrive 
kompositionen med tidslige begreber. Hvert kompositionelt træk er således interes-
sant, fordi det er adgang til et immanent maskinelt niveau i bygningens komposition; 
motivet som diagram. Man kan spørge, om det er et eller fl ere motiver. Og på hvilken 
måde motiverne er fordelt med hensyn til deres vigtighed. Det vil vi vende tilbage 
til efter at have opstillet følgende vejledende liste af kompositionelle træk, der ikke 
skal opfattes som en fyldestgørende præsentation. Listen er en indkredsning af den 
måde, hvorpå miniaturens komposition fungerer. 

1. Stenen og rytmerne

Tekstilblokstenen er med sine 16 x 16 tommer ( 16 tommer = 40,64 cm) større end 
en almindelig betonblok uden dog at være stor nok til at være et element. Den er 
således svær at placere med hensyn til dens skala og mere generelt i forhold til 
dens position i den konstruktive orden. Da stenen er bygningens enhed, dens korn, 
overføres den skalamæssige tvetydighed til bygningen i dens helhed. Stenen og 
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dens trådkors er som et konkret inkorporeret kvadratnet, der transformerer målene 
til konkrete dimensioner. Da stenene på forskellige måder svøber sig om bygningens 
primære linjer, og prægningens trådkors foldes om bygningens ydre konturer, som 
for at markere en kontinuer fl ade, forstærkes det tvetydige indtryk både med hensyn 
til bygningens størrelse, som med hensyn til de konstruktive hierarkier. Den monu-
mentale fremtoning, der i vid udstrækning skabes af bygningens lukkede ydre og de 
forskellige billedlige referencer til monumentalarkitektur, virker tilbage på den måde, 
hvorpå man afl æser stenens størrelse, således at den, når man betragter bygningen 
fra en vis afstand, næsten kan opleves som et element. 

Stenenes mønster fremkalder en pixelering, hvori bygningen synes iklædt, og hvor-
med den formår at resonere med omgivelserne, den tætte bevoksning og lyset. 
Omvendt er stenen på grund af dens grove korn tæt på at opløses i en ru overfl ade. 
Selvom bygningen på et kompositionelt niveau er ekstremt detaljeret, er den samti-
dig, på grund af stenenes grove karakter og den rå måde de er samlet, simpel i sine 
detaljer. Den ekstremt gennemarbejdede komposition og grovheden eksisterer side 
om side. Der er fl ere niveauer i mødet mellem den forfi nede linje og det grove korn, 
der anfægter konturen som en fi gurlig størrelse og udsætter den for en stofl ig påvirk-
ning. I detaljen, i den enkelte sten, og den måde hvorpå stenene udefra danner et 
sammenhængende klæde, der animeres af omgivelsernes varierende strømme af lys 
og bevoksning. 

Tekstilets forstening er på samme tid forbundet med en skalamæssig som en kon-
struktiv tvetydighed. De rumlige moduleringer er rytmer i den betydning, der blev 
beskrevet i Den komplekse serie. De bevæger sig på tværs af afgrænsningerne mel-
lem de enkelte sten, overskrider de primære bygningslinjer og anfægter bygningens 
ydre afgrænsning. Miniaturen suspenderer de normale skalahierarkier!43 

 

Overkant af balkonen i dagligstuen. 
Blik ned mod gulvet.



276



277



278

2. Arabesken og subtraktionen

Balkonen er det mest iøjnefaldende indre træk. Det forekommer i den store stue, 
hvor balkonens omfattende størrelse i forhold til dagligstuens rum følger den almene 
forskydning af de indbyrdes størrelsesforhold. Og i soveværelset der fremstår som 
en ændret version af den store stues kompositionelle komponenter. Begge rum er 
komponeret omkring en central akse, der placerer et større vinduesparti, eller måske 
rettere lysindfald, direkte over for balkonens front. Fra balkonerne ser man mod lyset 
snarere end ned i rummet. Der er i begge rum tale om en markant forskydning af den 
centrale akse. I dagligstuen er det først og fremmest placeringen af den store pejs, 
der anfægter aksen, mens det i soveværelset er en fordobling af vinduesmotivet, der 
markerer en diagonal retning. Endelig er de to rum placeret overfor hinanden på hver 
side af den centralt placerede trappe, med endnu en indbyrdes forskydning mellem 
rummenes centrale akser. 

De karakteristiske åbne sten er først og fremmest anvendt i de to store rum. De op-
træder i den mest monumentale form i dagligstuen, hvor de udgør det dominerende 
element i væggen ud mod haven. De er her placeret overfor den store balkon. I so-
veværelset gentages de samme kompositionelle komponenter men opbrudt på en 
sådan måde, at søjlerne stadig befi nder sig over for balkonen, mens de åbne sten 
er fl yttet over på sidevæggen. De komponenter, der er knyttet sammen på én måde i 
dagligstuen, opbrydes og sammensættes på en anden måde i soveværelset. Lysgen-
nembrydningerne og deres relation til balkonen og de forskudte symmetrier udvikles i 
forholdet mellem de to rum, idet man lægger mærke til at et kompositionelt træk, som 
koblingen mellem gennembrudte sten og søjlerne, opbrydes i sine to komponenter 
og sættes sammen på en anden måde i soveværelset. Soveværelset har derfor mere 
end én indre front. For at balancere de to vægge mod hinanden, er det det mest iøj-
nefaldende element, gennembrydningerne, der fl yttes over på sidevæggen og søj-
lerne, der beholder deres oprindelige placering sammenlignet med dagligstuen. 

Det er et gennemgående træk, at bygningen etablerer en central akse og en forskyd-
ning i en og samme bevægelse. Aksen er en anledning til at markere tilstedevæ-
relsen af en halvdel eller et fragment og ikke et geometrisk princip, der strukturerer 
bygningen omkring en symmetri. Dette træk genfi ndes i et utal af variationer i byg-
ningen, fra den måde den symmetriske front arrangeres i forhold til haven over den 
ovennævnte interne forskydning mellem de indre rum, og fortsætter sin artikulation 
op gennem bygningens rum, til bearbejdningen af mere lokale træk såsom vindues-
sprosserne i det lille vindue, der er placeret på ved en af den centrale trappes re-
poser. Der løber en arabesk linje mellem bygningens dele, der anfægter delenes kon-
turer. Den bevæger sig på tværs af de forskellige skalaer og forbinder fragmenterne. I 
visse tilfælde ekspanderer den og indgår i mere komplekse sammenhænge, hvor den 
forbinder større rum som dagligstuen og soveværelset. I andre tilfælde er den tættere 
på det dekorative mønster som i vinduessprossernes tilfælde. I ét yderpunkt fi nder 
man en liste, der som en smal syning forbinder to loftsbrædder, der fortsætter den 
slyngede linje, idet den hæftes direkte på samlingen som et dekorativt element.

Vindue ved repos
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Balkonen gentages i bygningens facade ud mod haven, hvor det er planet fra den 
store stue, der fortsætter ud gennem bygningens facade. Når man står i dagligstuen 
og soveværelset, er man placeret over for balkonens front og et bagvedliggende rum, 
der på grund af dimensionerne og udformningen i øvrigt er uden for rækkevidde. For 
at komme op til balkonens niveau er man nødt til at forlade det rum, man er placeret 
i, og gå gennem det indre trapperum. Når man står i haven over for bygningen, står 
man i en lignende position. Det skyldes den lille dam og støttemuren, der holder 
terrassen, og som bevirker, at man ikke kan træde direkte ind i bygningen, men er 
nødsaget til at følge kompositionens slyngninger. Rummene svøbes til stadighed om 
hinanden. Selv det ydre om de indre. Slyngningen placerer beskueren i en excentrisk 
position i forhold til det der betragtes, hvorfor tableauet forbindes med en bevægelse 
og dermed med en rumlig sekvens.44 De billedlige referencer til fragmenter er intimt 
forbundet med måden at organisere rummet. Fragmentet er ikke et objekt, der refe-
rerer til en tabt helhed, men en halvdel der åbner fi guren for et rumligt forløb. Kom-
positionen skrider frem og fortættes gennem disse subtraktioner, hvormed delene 
gøres til halvdele, der forbindes med andre halvdele og samles gennem konturernes 
arabesker og rummenes sekvenser; en art dekorativ gestus, der er samlende i sin 
grundlæggende operation. I den forstand forfølges knudens dobbelthed, som den 
blev beskrevet i forbindelse med Semper, som både konkret genstand og performativ 
størrelse, idet den bliver til en operation hvormed delene samles.

La Miniatura set fra kanten af den store terrasse, 
der vender ud mod dammen og den primære 
del af haven.
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La Miniaturas indre under istandsættelse. De tre 
billeder på denne side viser dagligstuen og den 
store centrale balkon. De gennembrudte sten 
vender ud mod en ydre balkon, hvofra man kan 
se ud over haven. På niveauet under den ydre 
balkon ligger den store terrasse. Bag balkonen 
ligger den centrale trappe. Billedet til højre viser 
adkomsten fra trappen til balkonen.

To snit gennem dagligstuen. Øverst vendt ind 
mod midten af bygningen. Nederst mod den 
store væg og haven.
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Billederne på denne side viser soveværelset 
og den anden balkon. Balkonen vender ind 
mod den centrale trappe. På den anden side af 
trappen ligger dagligstuen spejlvendt et niveau 
længere nede. De gennembrudte sten er plac-
eret på sidevæggen. Væggen over for balkonen 
vender ud mod den øvre og bagerste del af 
haven, der i dag er så tilgroet, at den næsten 
ikke er tilgængelig.

Længdesnit. Øverst til venstre soveværelset. 
I midten til højre dagligstuen. Nederst til højre 
spisestuen, der vender ud mod haven. Nederst 
til venstre tjenestepigens rum.
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Men den afgørende kompositionelle operation er subtraktionen. Det er den, der pro-
ducerer slyngningerne. Den virker ved at opbryde de enkelte dele til halvdele. Derved 
åbnes fragmenterne for andre halvdele. Det er fordi, at det er subtraktionen, der er 
primær, at den slyngede linje ikke resulterer i et kompliceret mønster, men i stedet 
er vild og bevæger sig på tværs af bygningens dele og skalaer. Alternativt ville den 
resultere i en kompliceret samlingsfi gur, der havde til opgave at artikulere mødet mel-
lem fragmenterne. I stedet er de forskellige dele og rum virtuelt til stede i hinanden, 
som det de kunne blive til.  

De gennembrudte sten afstedkommer en radikal ændring af prægningens karakter, 
sådan som den i forbindelse med den ydre lukkede fl ade blev anvendt til at etablere 
en kontinuer bølgende fl ade. Hvor den ydre fl ade antyder en bevægelse i selve fl a-
den, opretter de gennembrudte sten en frontal akse igen indvendigt. Hvor den ydre 
kurvatur var som en dynamisk gestus, der animerede stoffet og forvandlede muren til 
et bølgende klæde, er de gennembrudte sten sakrale i deres karakter. De introduce-
rer dermed et nyt træk i bygningen, idet de, særligt i dagligstuen, samles til en fl ade, 
der ganske vist er rektangulær, men ikke desto mindre vækker mindelser om lys-
indfaldende i gotikkens rosetter. Det er en forbindelse, der i øvrigt er beslægtet med 
klædets forstening, da rosetten som bekendt har en tekstil karakter. Der er endnu 
engang tale om et billedligt motiv, der anfægtes gennem fordoblingen og åbnes mod 
et andet og mere operationelt motiv. De enkelte sten markerer hver især et kryds, og 
idet de sluttes sammen til en større fl ade danner de en multiplikation af øjenpunkter. 
De har ikke rosettens centrale punkt, der kan organisere slyngningerne. De er som 
skåret ud af et vidtstrakt felt og balancerer mellem en uendelig fl ade, deres fortsatte 
addering, og et afgrænset felt med en midte, det indrammede udsnit. Indtrykket for-
stærkes af, at man på grund af rummenes begrænsede størrelse altid befi nder sig 
tæt på muren.

På grund af lyset markeres de korsformede fi gurer langt kraftigere på indersiden end 
på ydersiden, hvor de glider sammen med stenens reliefvirkning. Det største rum 
opleves derfor mere frontalt indefra end udefra, hvor muren lukker sig til et sammen-
hængende volumen. Udefra vil den samme mur altid ses fra en diagonal position, et 
sted på siden af dammen eller et stykke nede af stien. Der er således ikke blot tale 
om en simpel vending mellem ude og inde, en krængning af rammen, men også en 
forskel med hensyn til, hvordan muren præsenterer sig og hvilket bagvedliggende 
rum den antyder. Den er en maske på indersiden og en torso på ydersiden, en del af 
en hybrid krop. På indersiden giver muren indtryk af, at man befi nder sig i en niche 
på et større ydre rum, som muren fi ltrerer lyset fra, mens man på ydersiden ser den 
som et frontalt træk, der optages og føres videre af tekstilblokkenes klæde. Her er 
den snarere som en del af et svøb, der tydeligvis ikke formidler den indre rumlige 
organisation direkte. 

3. Arnen og fordoblingen

Luis Fernandez-Galiano:  ”Construction involves a passive availing of the orderly 
world of trajectories; fi re, an active availing of the chaotic world of combustion. Con-
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structed order is opposed to combustible disorder, celestial mechanics to terrestrial 
thermodynamics, the clockwork sun to the unpredictable fi re.” 45

I Sempers organisering af de fi re elementer placeres de tre i forhold til en periferi og 
det ene element i forhold til en midte. Det ene element er arnen, der samtidigt får 
en symbolsk rolle, idet den spejler kosmos. Hvis de tre elementer og de respektive 
teknikker, der er knyttet til periferien, er optaget af at trække en konkret linje eller ydre 
afgrænsning af bygningen, står den sidste i relation til kosmos. 

Den store pejs i dagligstuens rum følger det almene skred i de normale skalamæs-
sige hierarkier. Den er overdimensioneret og rummet fremstår derfor som et fragment 
af et større anlæg. Det er vigtigt, at der ikke blot er tale om en billedlig virkning, 
selvom det er indlysende, at den er til stede, men at det i høj grad er et rumligt 
forhold, der indskriver sig i den ovennævnte forskydning. Pejsen er en del af den 
lodret aksiale kerne, hvorom bygningen er arrangeret. Der er imidlertid ikke tale om 
en centrifugal bevægelse, der slynger bygningskroppen bort fra den opadstigende 
bevægelse men om en labyrintisk bevægelse, der komplicerer forbindelserne. Som 
en karakteristisk labyrintisk grundmekanisme kommer man i soveværelset til et rum, 
der fremstår som en omformning af dagligstuen; en fordobling. Rummenes sekvens 
underinddeler ikke en overordnet struktur, men fremstår snarere som metamorfoser 
af motiver, der dukker op i forskellige sammensætninger, som en stadig bearbejdning 
og omformning. Hvis fragmentet som en associativ mekanisme i høj er et spørgsmål 
om en historisk rebus af forskellige billedlige referencer, er det på samme tid optaget 
i den måde, hvorpå delenes kobles til hinanden. Fragmentets dobbelthed eksemplifi -
cerer spændingen mellem motivet som et billede af noget og motivet som en måde at 
samle delene gennem moduleringer af rammen. Fragmentet er her den prototypiske 
komponent, der ikke kan virke uden en anden halvdel, med hvilken den ikke går op, 
hvorfor der er brug for en tredje og så fremdeles. På dette niveau afgiver dagligstu-
ens rum med den store pejs mest af alt det indtryk, at man står i en krans og ikke 
over for en kerne, hvorom bygningen er organiseret. Man står på en måde, altid, på 
en tærskel eller et stort trin. Når pejsen introducerer arnens billede i midten af huset 
sker det således i et forrum til et andet og bagvedliggende rum. 

Stenene på pejsens side.
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Fernandez-Galiano skelner i Fire and Memory mellem solen og ilden i forhold til 
hinanden, idet solen forbindes med kosmologien og ilden med kosmogonien. Kosmo-
gonien kobler sig på en kaotisk og vild energikilde, som den indrammer og udnytter.46 
I hans anvendelse af begreberne er kosmologien logos og relaterer bygningen til en 
større og stabil orden. I kosmogoniens tilfælde er det derimod den kaotiske energi, 
der kommer før bygningen. Kosmogonien indrammer den kaotiske energi, snarere 
end at omsætte den til en ordnet konstruktion. Det arkitektoniske i forbindelse med 
kosmogonien er derfor forbundet med beholderen og rammen. I kosmologiens til-
fælde står bygningen i en spejlrelation til kosmos; den forbruger energien i et forsøg 
på at spejle en abstrakt orden. Kosmologiens orden kommer derfor før bygningens 
konstruktion og er det første, der skal komponeres. I kosmogonien opretter den rela-
tionen til verdenen ud fra det enkelte tilfælde; som en funktion af afgrænsningen og 
kultiveringen af de energier, der passerer gennem bygningens kar; den emergerer. 
Solens grundlæggelse står i forhold til den abstrakte type og dens spejling af en 
immateriel orden, mens ildens grundlæggelse fi nder sted, idet man slår en kreds 
omkring den konkret tilstedeværende energikilde, hvorom periferien bygges. Det 
er derfor, at Sempers fi re elementer må have arnen i sin midte, hvis de skal være i 
overensstemmelse med beskrivelsen af arkitekturens udvikling fra en simpel knude 
henover en række af metamorfoser. Fernandez-Galiano opstiller i forlængelse af sin 
skelnen mellem kosmologi og kosmogoni en forskel mellem Le Corbusiers opfattelse 
af solen som en lyskilde, der ordner dagen og Wrights opfattelse af solen som en ild, 
der markerer en begyndelse.47 For Le Corbusier er solen del af en ekstern orden, en 
kosmologi, i forhold til hvilken bygningen må ordnes. For Wright derimod er solen en 
ild og er derfor kosmogonisk. Det ydre klæde og dets møde med solen, som det er 
blevet beskrevet tidligere i forbindelse men La Miniaturas ydervægge, fi nder således 
ikke sted som en udmåling og geometrisering af himmellegemernes bevægelser, 
men snarere som en fl uktuation. Klædet resonerer med lyset og vinden. 

I La Miniatura bliver arnens symbolske funktion således at henvise til arkitekturens 
begyndelse, som den fi nder sted i forhold til en strøm af energi, som den kobler sig 
på, inddæmmer, og omdirigerer. Og som sådan henviser den til den serie af meta-
morfoser, der til stadighed slider LA Miniaturas rammer fra hinanden og kobler dem 
med andre. Det er derfor at arnen og fordoblingen befi nder sig i samme rum.

4. Suspensionen
 
Såvel undersiden af balkonen i dagligstuen som den ydre balkon, er afskåren og 
plan nedefter. Den ydre balkons sider aftrappes som i en perspektivisk illusion, der 
giver den et teatralsk og kulisselignende præg. Aftrapningen er ligeledes til stede på 
balkonen i dagligstuen. Her er det oversiden, der er terrasseret på en sådan måde, 
at det giver mindelser om et tæppe. Det er meget passende de mønstrede sten, der 
anvendes indvendigt. På ydersiden er det i stedet pudsede fl ader, der danner de 
perspektiviske aftrapningers kulisse. Sten og tæppe over for puds og kulisse. Ind-
vendigt markerer den underskårne balkon et tydeligt horisontalt plan, der på grund 
af sin størrelse deler rummet i to niveauer. I forhold til den indre balkon er den ydre 
balkon sænket og har ikke en lignende tydelig markering af et plan. De to balkoner 

Istandsættelse af undersiden af balkonen, der 
vender ud mod haven. Fladerne på balkonen er 
pudsede; ikke støbte som de umiddelbart kunne 
give indtryk af, når man tager deres visuelle 
soliditet i betragtning.
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er forskudt i forhold til hinanden på en sådan måde, at den ydre er den lavest belig-
gende. Da grunden er en skråning, markerer bygningen gennem de to fremtrædende 
balkoner et niveau, der er friholdt fra grunden. Som det er tilfældet med andre af de 
vigtigste motiver, er de to niveauer tæt på hinanden men alligevel dislokerede, idet 
de markerede planer inde og ude som nævnt skilles af et niveauskift. At bygningen 
løfter et plan og integrerer det i dens komposition bevirker, at den fremstår, som om 
den bar på sin egen horisontlinje. Bygningen er ikke defi neret i forhold til en grund og 
en fi gur, der tegnes på grunden, så meget som den bærer på det plan, hvorfra den 
udgår, og som i virkeligheden er en rumlig modulering på grund af niveauskiftet; et 
stort trin; en rulning. 

Man kan se den nedre afslutning af stenene på bygningens ydre facader i forlæn-
gelse af dette forhold til grunden. De afsluttes inden de når grunden af en høj pud-
set base, der varierer alt efter grundens beskaffenhed. Bygningens mure fremstår 
nedhængte; som klæder. Dermed forbindes et dekorativt træk, murenes base og 
den nedre afslutning af stenene, og en rumlig modulation, de indre skred og horisont-
linjen. Den ydre dekoration refererer til en konstruktiv forskel, der vedrører basens 
og tekstilvæggens forskellige konstruktioner, men frem for alt refererer den til den 
gennemgående rumlig modulering. De to niveauer er på sin vis så integrerede, at 
det er for simpelt at sige, at der blot er tale om en dekorativ billedlig henvisning til et 
bagvedliggende konstruktivt og rumligt princip. Snarere er ydermurens nedre afslut-
ning en konsekvens af den måde hvorpå La Miniaturas mange fragmenter og motiver 
samles. 

 
At bygningen ikke er defi neret med en fi gur, der projiceres på grunden, er med til at 
løsrive bygningen, idet grunden indgår som et led i den samlede komposition. Place-
ringen på skråningen er som bekendt en typisk moderne position, der undgår de to 
iøjnefaldende steder; toppen og bunden.48 Den dynamik, der ligger implicit i den skrå 
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placering og dens modstand mod planens logik, bruges i La Miniatra tilfælde som en 
energikilde, der hjælper med til at drive de mange transformationer, og ikke som en 
anledning til at løfte bygningen bort fra grunden som en stedsløs type. Grunden er en 
vektor; en strøm. Det er påfaldende, at den del af grunden som La Miniatura indtager, 
bearbejdes som et lille plateau foran en lavere liggende dam; et interval mellem den 
øvre og den nedre del af grunden. De rumlige forskydninger i bygningens indre er så-
ledes oprettet uden at bruge grundens kurvatur direkte. Det er et rent kompositionelt 
træk, der præger såvel bygningens som grundens bearbejdning.

Den primære indre forskydning i snittet etableres mellem dagligstuen og sovevæ-
relset, der spejles over en diagonal i snittet. Denne forskydning oprettes som en 
intern kompositionel orden, der ikke udspringer af grundens hældning. Det er fra en 
kompositionel synsvinkel først efterfølgende, at den etablerer relationerne til omgivel-
serne. Det vil sige, at det indre og det ydre skilles fra hinanden med den overordnede 
disposition af det indre volumen. Den henleder tanken på den beskrivelse af bear-
bejdningen af arkitekturens rammer, som Bernard Cache taler om i Earth Moves.49 
Den første ramme lægges ned for at afmærke et felt, der træder ud af omgivelserne. 
Efterfølgende åbnes rammen igen gennem diverse moduleringer af mødet mellem 
den indre kompositionelle forskydning og den ydre kurvatur. Der er med andre ord 
tale om en kultiveringsproces. Det er blandt andet i det lys, man kan se den måde, 
hvorpå tekstilblokstenene svøber sig om bygningens ydre, idet de artikulerer den re-
lation til skråningen, som det indre plan i første instans suspenderer. Det er imidlertid 
vigtigt, at den indre forskydning først og fremmest fungerer som en udsættelse, der 
skaber en relation mellem et indre og et ydre, der kan drive de forskellige modulerin-
ger. Gennem den afstand der oprettes, ikke for at befæste et felt men for at artikulere 
en forskel, adskiller La Miniatura sig fra de moderne bygninger, der i højere bruger 
placeringen på skråningen til at dyrke dynamikken og kontinuiteten. I La Miniaturas 
tilfælde bruges den til at fremelske forskellen. Det suspenderede plan eller rettere for-
skydning er som et kar, hvori kompositionens turbulenser kultiveres.

5. Spejlet 

Indgangspartiet fremstår som en selvstændig halvdel, der er placeret på hjørnet af 
den primære bygning. Bygningen befi nder sig til venstre for aksen, og symmetrien 
antyder en lignende bygning til højre. Her er bygningen imidlertid reduceret til to min-
dre tilstødende blokke, der fremstår lukkede, og uden klare træk der placerer dem 
i forhold til skala og anvendelse.50 Som rester af et større anlæg. Porten vender ud 
mod haven, hvor den indgår i den overordnede komposition, mens den faktiske ind-
gang ligger underspillet til siden. Det samme udsnit rummer derfor to indgange. Den 
ene, der fremstår som den primære, vender ud mod haven. Den står ikke i forhold 
til et centralt punkt i haven, men er orienteret i forhold til grundens kant. Bliklinjen 
balancerer på grundens afgrænsning. Porten indrammer kanten af grunden. Den 
anden indgang, der er den egentlig adkomst til bygningen, er til gengæld uartikuleret. 
Fordoblingen skiller på sin vis den faktiske indgang fra den overordnede disponering 
af bygningens struktur. 
 

Bagsiden af La Miniatura. Lysgennembrydningen 
vender ind mod tjenestepigens rum nederst, et 
gøæsterum i midten og øverst soveværelset.

Indganspartiet. Åbningen vender ud mod haven 
og selve indgangen til La Miniatura ligger umid-
delbart til venstre.
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Netop dette sted, hvor man træder ind i bygningen, skal der være en labyrintisk tær-
skelmekanisme,51 der skiller det indre fra det ydre. Et brud; et skred. Tærskelmeka-
nismen er nødvendig for at løse det problem, at miniaturen er konkret til stede i rum-
met, men samtidigt er en model, der spejler, eller måske rettere afbøjer, verden som 
glassets cyste. Den labyrintiske tærskelmekanisme er i denne sammenhæng ikke en 
kompleks slyngning, men snarere det uformidlede møde mellem heterogene dele. 
Det snævre indgangsparti eksemplifi cerer dette forhold, idet det primære rum, dag-
ligstuen, er placeret over en kort diagonal, mens det første man møder frontalt, når 
man træder ind, er en trappe, der fører videre ovenpå til de mindre sekundære rum. 
Hvis man fortsætter af den lige linje, bevæger man sig ind i et komplekst forløb, mens 
forbindelsen til det primære rum virker som en tilfældighed; iscenesættelsen af en 
ubuden adkomst. Dobbeltheden med hensyn til hvad der måtte være midten over for 
ruten, er i sig selv en karakteristisk labyrintisk mekanisme, hvormed labyrinten starter 
med at bringe ruten tæt på midten for derefter konstant at udsætte midtens indfri-
else.52 Et lignende motiv kendes fra House Freeman, hvor det fejlagtigt beskrives 
som en funktionel utilstrækkelighed af Robert L. Sweeney i Wright in Hollywood.53 
Det er for så vidt korrekt, at det ville være mere bekvemt med en større entre i begge 
tilfælde. Det er imidlertid umuligt set ud fra en kompositionel logik, der fordrer at man 
ikke kan træde direkte ind i miniaturen.  

Terrassen fortsætter den diagonale disposition af kompositionen, der videreudvikles 
ned af skråningen. Den ene side af terrassen graves ind i skråningen, mens den 
vender ud mod haven. På den ene side fremstår bygningne som det klare midtpunkt 
for anlægget, mens den på den anden side fremstår som en mindre bygning, der er 
placeret på periferien af et langt større anlæg, hvis umiddelbare afgrænsning ikke 
lader sig bestemme.54 Det er således ikke kun selve bygningen der fremstår som en 
miniature, men hele grundens organisering. Længst nede i haven ses bygningens 
front over X på den anden side af en støttemur, der afskærer den direkte adgang. 
Arrangementet vækker mindelser til den måde, hvorpå pittoreske haveanlæg iscene-
sætter en pavillon, så blikket skilles fra stien. I bunden af haven er der en udgang til 
vejen neden for grunden. Udgangen er udformet som en port, hvor man går nogle få 
trin op og vender front mod området uden for grunden. Det er en adgang snarere end 
en afslutning. Symmetribrudene fortsætter således ud over bygningens afgrænsning 
og fortsætter i haven, der bliver til et fragment af et større anlæg. 

Miniaturen er på et niveau en heterotopi, som den beskrives af Foucault i Nogle An-
dre Rum.55 Heterotopien adskiller sig fra utopien ved at være en konkret realiseret 
utopi. Fordi den er konkret realiseret anfægter den utopiens orden. Den stammer 
som Foucault siger i indledningen til Ordene og Tingene.56 Heterotopien står i forhold 
til alle andre rum gennem en spejlrelation. Spejlet er den typiske heterotopi, idet 
spejlet er den konkrete fl ade, hvori man ser sig selv stå dér, hvor man ikke er. Hete-
rotopien fordrer således en utilgængelighed, idet den ellers mister sin spejlkarakter. 
Når man alligevel kan træde ind i den, sker det gennem en forskydning. Dens orden 
støder op til det udenfor på en uformidlet måde. Snittet mellem det indre rum og det 
ydre, der opstår i indgangen til La Miniatura, er af en sådan karakter.
Utilgængeligheden har imidlertid to sider. I det første tilfælde drejer det sig om at 

Indgangen set fra åbningen ind til dagligstuen.

Udgangen i bunden af haven.
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etablere en distance. Det er den simpleste, og hvis man fokuserer udelukkende på 
afl ukketheden i sig selv også den mest scenografi ske og simpelt billedfremkaldende. 
En associativ kilde til referencer til ruiner og monumentalarkitektur. Distancen ind-
skriver sig i den generelle skalamæssige fl ertydighed, idet den, på det ene side er et 
resultat af stenenes lukkethed, men af samme årsag er forbundet med det mønster, 
hvormed stenene, når lyset og bladhangets skygger rammer muren, synes at veksle 
mellem at få bygningen til at fremtræde med en stor soliditet og opløses i en fl uktua-
tion af punkter. Denne bevægelse anfægter billedets repræsentation af diverse histo-
riske og pittoreske forlæg og resonerer i stedet med omgivelsernes omskiftelighed. 
Det er klædet, der destabiliserer billederne, som ikke længere er betydningsfulde i sig 
selv.  

I det andet tilfælde drejer det sig om bygningens stadige forskydninger og omform-
ninger. Her er det en fordoblingsmekanisme, der optræder på fl ere niveauer i bygnin-
gen, både inden og udenfor, idet symmetrien og frontaliteten på den ene side antyder 
et centralt ordnet rum, men alligevel altid optræder sammen med en forskydning, 
der kobler det næsten symmetriske rum på et andet, der altid er ude af syne, på den 
anden side af en rumlig adskillelse. Hvert enkelt rum antyder en helhed som det i 
samme moment dementerer, idet det kobler det på en andet, der foreslår et tredje 
rum. Det er derfor, at rummene kommer som serier, hvor det enkelte rum er som en 
maske for det næste. Det er analogierne, der passerer gennem diagrammet, og der-
ved skaber et analogt sprog. 

Selvom den ydre lukkethed kan ses som en distance, er den produceret ved en 
hærdning af rammen, der komprimerer den indre rumlige kompleksitet. Et kar for 
kompositionens turbulenser. I den forstand står den ydre soliditet ikke i modsætning 
til transformationerne af de indre rum og de forskellige omformninger af de komposi-
tionelle komponenter som beskrevet tidligere. Den bærer i stedet på mærkerne efter 
de rumlige modulationer og er i den forstand beslægtet med tekstilet. Eller måske er 
det netop tekstilets hærdning, der formår at bevare mærkerne efter transformatio-
nerne. Som et aktualiseringsfelt mellem motivet som diagram og de ydre kompositte 
serier. Lethed er ikke et spørgsmål om konkret transparens. Lethed er dansens aktu-
alisering som bygning.57 Dansen er ikke borte. Den er virtuelt til stede i de kompositte 
rammers rytme; som modulering. Når man undersøger den kompositte ramme, er 
det ikke fordi den er primær, men fordi den er en adgang til de kompositionelle kræf-
ter, hvormed den er udfældet. Det pittoreske, spejlet, distancen og den kompositte 
ramme tilhører i varierende grad en billedverden, der er afl edt af det simple motivs 
operation. 

Det er vigtigt, at skelne mellem den labyrintiske karkater, der er forbundet med ram-
mens artikulation og de motiviske operationer. Motivet er ikke labyrintisk. Motivet er 
fordoblingen, eller rettere den gentagelse, der forandrer. Skillelinjen trækkes for at 
skelne mellem de operationer, hvormed kompositionen udvikles og kompositionens 
ramme. Labyrinten er tættere på det traditionelt motiviske i den forstand, at den 
forbinder fragmentet med tabet og fortolkningens stadige forskydning. Motivet som 
fordobling er anderledes, idet den er produktiv. Den forbinder ved at transformere. 

Den bagerste del af haven. Facaden vender 
ind mod tjenestepigens rum, gæsteværelset og 
soveværelset.
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Derfor de to sider af fragmentet som er beskrevet i denne sammenhæng. Dels en 
konkret komposit og en operation. Motiv og kompleks ramme er to sider af samme 
sag og overgangen er kompliceret. Men hvor motivet på sin vis er simpelt, idet det er 
en operation, er det rammen der fremstår kompleks og udfældet af operationerne. 

I den ovenstående liste er der forskellige operationelle træk på færde og forskel-
lige artikulationer af rammen. Trækkene er færre, mens de forskellige artikulationer 
af rammen er fl ere. Det er endda kun et fåtal, der er nævnt i denne sammenhæng. 
Selvom der er nævnt en række træk, er det mest grundlæggende motiv dog fragmen-
tets fordobling: den produktive forskel. Det er derfor, at det er nævnt sammen med 
arnen, idet det dermed introducerer gentagelsen, der hvor man måske ellers ville 
være tilbøjelig til at etablere den symbolske midte. 

Én beboer, den anden og en mangfoldig bygning

La Miniatura indeholder en primær sektion til Alice Millard og en anden og mindre del 
til en tjenestepige. Selvom bygningens indre disposition kan ses som et udtryk for en 
social deling, er det ikke hensigten at bedømme den gennem et moralsk fi lter. Det 
interessante er relationen mellem de to dele, og de forskellige måder delene artikule-
rer og i visse tilfælde ombytter relationerne. 

I lighed med beskrivelsen af rammen vil vi begynde med iscenesættelsens mere 
narrative aspekter. Sweeney beskriver hvorledes en af inspirationerne til La Miniatura 
angiveligt skulle fi ndes i det venetianske palazzo.58 Den lille dam, der er anlagt foran 
fronten ud mod haven, kunne understøtte dette synspunkt. Balkonen er løftet op fra 
det kunstige vandspejl til et øvre niveau, piano nobile, ikke ulig den måde et veneti-
ansk palads møder kanalen. Det kan meget vel have indgået som en af de mange re-
ferencer, bygningen har optaget i sit billedarkiv på linje med den mellemamerikanske 
arkitektur, pavillonen i den pittoreske have m.m. Man kunne ligeledes argumentere 
for, at bygningen, med sin ydre fremtoning, sin anvendelse og placering i det, der 
dengang var byens udkant, indskriver sig i den lange tradition fra Villa Suburbana. 
Den har, med sine dramatisk forstørrede balkoner og iscenesættelse i forhold til ha-
ven, karakter af en sekundær beboelse, hvis formål er at danne rammen om et so-
cialt liv, der overskrider den faktiske anvendelse som bolig for en enkelt person. Når 
La Miniatura opbryder, omformer, og sammenpasser alle disse referencer til forskel-
lige typer, der ikke hører sammen i en normal kategorial fordeling, kunne man se det i 
forlængelse af Alice Millards virke som en forhandler af sjældne bøger og antikviteter. 
Antikvitetshandleren der bor i en samling! Samleren er imidlertid ikke et udtryk for 
Alice Millard. I første instans er berøringsfl aderne med de forskelligartede kulturer ar-
tikuleret af Wrights sansninger og ikke af Millards egenskaber. Det er hans sansnin-
ger, der er bevaret i kompositterne; selvstændiggjorte. I forhold til Millard eksisterer 
narrativet sideløbende med hendes livsform, men det artikulerer hende ikke. Det er 
ofte en misforståelse, der opstår i tilfælde, hvor der er en særlig beboer, at bygningen 
ses som et udtryk for beboerens ekcentricitet. Men det falder ind under den tidligere 
nævnte forveksling mellem perceptioner og affektioner over for percepter og affekter. 
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Dernæst, og vigtigere, er det narrative altid et ydre i forhold til plottet. Hvis man skal 
tale om en upersonlig karakter, der er gået over i bygningens ikke-menneskelige 
landskab, er det ikke iscenesættelsen af en ekcentrisk beboer, men de særlige ryt-
miske træk, de lokale modulationer, hvormed de forskellige dele samles. Det er de 
forskellige accenter, hvormed kompositionens komponenter sammenpasses, og de 
måder de bryder frem i livsformerne, der udgør de rytmiske karaterer.  

Det mest iøjnefaldende teatralske træk i bygningens indre er de store balkoner. 
Iscenesættelsen af den anden er på det narrative niveau mest af alt en fraværende 
mængde, et selskab. I begge tilfælde vender balkonen imidlertid ind mod midten af 
bygningen og forbinder det rum, man befi nder sig i, med den anden halvdel. Den an-
den halvdel af bygningen er derfor ikke direkte tilgængelig. Det er i overensstemmel-
se med det grundlæggende motiv, hvormed en brudt symmetri vender en virtuel halv-
del mod en anden brudt symmetri. I begge tilfælde er balkonen placeret i forhold til et 
rum, der ikke har en ceremoniel karakter, hvis man betragter rummenes benævnelse. 
Det ene er en dagligstue, mens det andet er et soveværelse. Det er således ikke en 
funktionel overvejelse, der har styret udformningen og benævnelsen af rummene. 
Da rummene hængsles til hinanden i en kontinuer bevægelse, og begge tilhører den 
primære beboers domæne, afstedkommer balkonerne en fordobling, hvormed den 
anden del, der tilhører den primære beboer, altid melder sig som en potentialitet i den 
del, hvor den primære beboer faktisk befi nder sig. På grund af balkonernes størrelse 
og frontalitet står man altid i et appendiks, altid foran den primære halvdel, på peri-
ferien af sin egen bolig. Den pittoreske iscenesættelse af tableauet er her forvandlet 
til en måde at lade det fordoblede rum bryde frem som en mulig verden. I midten af 
boligen: den produktive forskel. 

Trækket er mest markant i forbindelse med de to hovedrum men opstår fl ere steder i 
en simplere form, ved at dørens ramme forskydes, eller måske rettere selvstændig-
gøres, og ikke længere synes at tilhøre, den orden man står i, eller det rum man ser 
ind i. Rammen er løsrevet og rummene støder op til hinanden; fragmentariske i Blan-
chots betydning. Det ses i de diagonale forbindelser; som i entréen hvor et ydre plud-
seligt møder et indre eller det skrå blik via et repos, der glider over i en balkon ind i 
et rum, der orienterer sig i en anden retning. Overalt sender man et stjålent blik fra et 
rum til et andet; som om hvert nyt rum tilhørte en anden bygning. Det er et træk, der 
skrider frem som om bygningen var et landskab.59 Og selv om bygningens ydre er 
lukket og afskærmet i forhold til omgivelserne, er den måde, den komponeres, ikke 
fremmed for den måde, hvorpå grundens bearbejdning er udført. 

Hvor dette træk kunne udarte som et raffi neret spejlkabinet, hvis der kun var en en-
kelt beboer, kompliceres forholdet i La Miniatura, fordi der er en anden beboer, der 
på forskellige måder bryder ind i det centrale motiv: midtens fordobling. Rammen, 
herunder dørrammen, er en rydning, hvori den anden beboer kan træde frem, idet 
vedkommende til gengæld er holdt på afstand af en etikette; en anden social indram-
ning. Det er imidlertid ikke et spørgsmål om et menneskeligt nærvær, der fylder rum-
met, men om et ansigt, der kommer til syne på kanten af det rum, man befi nder sig i. 
Det sker kun for så vidt, at ansigtet går i ét med bygningen som et ikke- menneskeligt 
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landskab. Den anden beboers ansigt er i det moment gået i ét med bygningen. Det er 
med andre ord ikke det personlige forhold mellem de to beboere, der er interessant 
i denne sammenhæng. Om den rumlige organisation er hensigtsmæssig i forhold til 
de to beboere, eller om den kan ses som et udtryk for den ene eller anden opfattelse 
af et samfundsmæssigt forhold. Det er med andre ord ikke et spørgsmål om at over-
skride det kompositionelle til fordel for det sociale. Det er istedet et forsøg på at be-
skrive bygningen som en kropsliggjort forskel og dermed som den anden; en friktion, 
en røremaskine. Distributør af friktionspunkter, tilbagetrækningslommer og ubestemte 
zoner mellem de to beboere. Og der hvor motivet bryder frem som plot.

Iscenesættelsen af det tilfældige møde og bygningen som en kropsliggjort forskel 
er forbundet. Mødet er tilfældigt fordi møde og tilfældighed hænger sammen, som 
møde og begivenhed hænger sammen. Hvis mødet er forbundet med begivenheden 
kan det i sagens natur ikke være planlagt; det vil sige være indskrevet som en meka-
nisme den rumlige organisation skal realisere, jævnfør Evans. Omvendt er bygningen 
en kropsliggjort forskel, fordi den er akturaliseringen af et diagram: motivet. I det 
tilfældige møde og bygningens frembrud som forskel eller mulig verden er der noget, 
der går fra den ene til den anden. Bygningen bliver rytmisk, hvilket vil sige, at dens 
diagram bliver aktivt: den virker på den måde, den nu virker. Omvendt går personen 
momentant over i bygningens ikke-menneskelige landskab. I denne zone mellem be-
boeren og bygningen opererer plottet. Og det er her, at motivet viser sig ikke længere 
at virke i forhold til et materiale alene. Det er ændret til et plot på grund af kompositio-
nens transformation fra medie til bygning. 

Blik fra spisestuen hen over trappen og ind i 
tjenestepigens rum.
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Hvordan bor man sammen med en anden, der er holdt på afstand af en etikette, i et 
hus, der hele tiden mangedobles? Den naive betragtning er, at husets fordoblinger 
står i et direkte årsagsforhold til beboerens ændringer. Det er imidlertid en alt for di-
rekte oversættelse af kompositionens regler til livsformens. Bygningens fordoblinger 
er snarere i færd med at væve en potentialitet ind i dens komposition. Bygningen 
producerer en modstand over for livsformens takt; den tilbyder ikke en løsning; en 

Blik fra repos ned af trappen mod udgangen 
til en lille terrasse på siden af bygningen og 
over mod den balkon, der vender ind mod 
soveværelset. 
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adfærd. Og det er beboeren, der formulerer problemet, det vil sige anvendelsen, 
hen over modstanden. Begreberne løsning og problem anvendes her, for at kaste 
en tråd tilbage til de tidligere kapitlers diskussion af processens begyndelse og mål. 
Modstanden er imidlertid ikke del af et bestemt program, som det for eksempel kunne 
reduceres til, hvis man mente, at man skulle formulere reglerne for en etisk arkitektur. 
Modstanden er simpelthen ubestemthedens destabilisering af rammens instrumen-
talisering som grænse. Den viser sig som stammen og er beslægtet med operations-
bordets tavle.60 

Smuk som det uformidlede møde mellem rummene og beboelsens udsættelse!

Den centrale del af bygningen tilhører kompositionen, der på grund af det store skred 
og relationen til grundens kurvatur, er som et område, hvor noget passerer gennem 
bygningen. Bygningen sender en udsættelse gennem livsformens takt; en udsæt-
telse af beboelsen. De midterste rum er gennem deres benævnelse intime, mens de 
på samme tid, gennem deres ceremonielle udformning, modsætter sig den funktion, 
deres navn henviser til. Dernæst skrider kompositionen frem med et subtraktionsprin-
cip, der kun etablerer en kompositionel komponent med det formål, at åbne den mod 
noget uden for komponenten. Det er alle fragmenterne, hvoraf blot nogle er nævnt. 
Det er balkonerne, der udstiller private rum, de dislokerede dørkarme, der indrammer 
stjålne blikke til den anden beboer, og frem for alt de to halvdele, tjenestedelen og 
herskabsdelen, der konstant fl ettes. 

Den interne rumlige organisation blander to dele til to personer. Den første, hovedde-
len, er produceret af et overvejende symmetrisk fordoblingsmotiv, hvor to store rum 
gentages, men på en sådan måde at de ændres. Den anden, den sekundære, er ikke 
produceret af en fordobling, men udspringer i stedet af tekstilets slyngninger. Der er 
et vist hierarki i fordelingen mellem de to, der udspringer af herskabssektionens for-
rang og tjenestedelens servicerende funktion, der tvinger den til at smyge sig om den 
primære. Tjenestesektionen er forbundet med ruten; med mønsterets linje og teks-
tilet. Den er taktisk. Udnytter de givne muligheder. Herskabssektionen er forbundet 
med symmetrien og fi gurens fordobling. Tjenestesektionen hæfter sig på symmetri-
bruddenes overordnede disposition af rummet, som den artikulerer og i visse tilfælde 
forskyder, mens herskabsdelen søger at indordne rummet i forhold til et større greb. 
Det er imidlertid ikke entydige modsætninger i bygningens komposition, men snarere 
yderpunkter i den samme bevægelse, hvor den ene nærmer sig kompositionens plis-
sering, mens den anden sætter det største interval. Hvis tjenestesektionens slyng-
ninger giver mindelser om den sociale deling, som den blev beskrevet af Evans i 
forbindelse med Coleshill og lignende eksempler, kompliceres forholdet således i La 
Miniatura. Den veksler mellem af støde rummene uformidlet op til hinanden og fi ltre 
dem sammen, så den overordnede skillelinje mellem de to sektioner udbredes til en 
kompliceret linje. Som om den var optaget af at lade den ene bryde frem i den anden 
snarere end at adskille dem. Den er således ikke blot en indviklet arabesk, men en 
bærer af gennemskæringer og sammenstød; snit og frembrud. Slyngningerne og det 
labyrintiske er forbundet med den kompositte ramme, mens dislokationerne åbner 
rammen mod diagrammet; den produktive forskel eller fordoblingen. 

Forbindelse fra spisestuen til trappen. Sprækken 
åbner ind til trappen. På den anden side ligge 
tjenestepigens rum. 

Forbindelse fra spisestuen til køkkenet.
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Komposition og potentialitet

Ambitionen har været, gennem egen arbejder, tekst og værkanalyser, at indkredse et 
kompositionelt arbejde med relationen mellem ramme og motiv fra arkitektens side, 
og den måde hvorpå dette arbejde medtænker livet. Det udskifter i denne betydning 
arkitektens egenskaber og beboerens identitet med ikke–evnen og bygningens me-
ningsfuldhed med en friktion. Det er et arbejdsfelt, der undersøger en forbindelse 
mellem komposition og potentialitet, og målet, der er erstattet af åbningen, er, at byg-
ningen afstedkommer en potentialitet i livsformen. For at eksperimentere med plottet 
må man arbejde med motivet gennem rammernes montager. Eksperimentet må der-
for tage udgangspunkt i arkivet og medierne. Når man undersøger arkivets forskellige 
relationer mellem rammer og motiver med henblik på livsformerne og plottet, er det 
derfor ikke et spørgsmål om en historisk interesse, men det første sted, hvor man 
kan undersøge diagrammet, og de forskellige måder det er aktualiseret på. De for-
skellige værkanalyser fra renæssancevillaen til La Miniatura eksemplifi cerer dette. 

1. Relationen mellem ramme og motiv: arkitektens eksperiment.
2. Relationen mellem bygning og plot: en udsættelse af livsformen.

Er motivets diagram og plottets diagram da det samme? Ja, i den udstrækning at 
plottets diagram er motivets fortsatte virke i et andet og mere komplekst miljø; byg-
ningen. Det første er den måde, diagrammet virker i bygningens ramme; det anden 
er den måde, det virker i forhold til livsformerne.61 

Gentegning af Schindlers hus. 

G = gæst
K = køkken
P = patio
RMS = RM Schindlers sektion
SPG = Sophie Pauline Giblings sektion
MDC = Marian Da Camara Chace´s sektion
CBC = Clyde Burgess Chace´s sektion

I realiteten er del fl ere niveauer mellem den 
enkelte og meuten. Udover de seperate rum til 
de fi re beboere og todelingen henover køkkenet, 
er der ligeledes et tre-legeme med gæstedel og 
de to boliger. 

1 = hver sektion
2 = dobbeltbolig
3 = gæsterum og dobbeltbolig
4 = de fi re beboere
5 = de fi re beboere og gæst
5 + inddragelsen af haven og selskaberne.



296

La Miniaturas motiv er fragmentet og dens plot er mødet. Rammens fordoblinger er  
motivets aktualisering, mens mødet er plottetst. Det første er den måde, diagrammet 
viser sig i bygningens ramme; den anden er den måde, det viser sig i livsformernes 
friktion. Det er imidlertid vigtigt ikke at forveksle dem, da man i givet fald forveksler 
den byggede form med livsformen. For R.M. Schindlers hus er plottet meuten, mens 
motivet er periferien og midten, der foldes om hinanden. Ligheden med datidens 
møllevingekompositioner er uvæsentlig i den sammenhæng. Bygningen er ikke i færd 
med at accelerere ud over fl aden, men syr fl ere ordener sammen inden for samme 
felt. Det er derfor, at man kommer direkte ind i det centrale rum, og derfor at hvert 
hovedrum ikke kun er en underinddeling af dobbeltboligen, men en selvstændig stør-
relse på samme tid. Delingen i to familier er kun et niveau blandt andre mellem den 
enkelte og meuten, der er nødvendig for at undgå en sidestilling. 

En bygning er i stand til at bevare sansninger, der ikke har noget med den menne-
skelige krop at gøre. Det er husets ramme, der bevarer sansningerne, der begyndte 
i arkitektens arbejde med medierne. I tegningerne og i miniaturens værksted. Som 
listens samling af loftsbrædderne, der begynder tættest på øjet og refererer til andre 
syninger i bygningens samlinger, og øjet der løber ned langs denne fl etning og ender 
i et lyskryds, der forbinder væggens forstenede klæde med det sakrale, men på en 
måde der skaber mindelser om sprækkerne i en hedensk ruin. Og den gennembrudte 
væg der virker som en facade på et andet og større rum, der melder sig voldsomt i 
det indre. Her mødes syningens detalje og naturmystikken i noget der giver mindel-
ser om Sempers kosmetik. Denne komplekse ramme, der peger ud over de mere 
umiddelbare og oplagte tolkninger af bygningen, rammer ned i et alment komposi-
tionelt træk, der er betegnende for La Miniatura. Det er det forhold, at dens kompo-
sition holdes sammen af gentagelser. Men ikke gentagelser, der repeterer et forlæg. 
Tværtimod er det omformninger, der skaber kompositionens konsistens, og motivet 
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er en måde at foretage disse transformationer; ikke en fi gur. Det er derfor, at kompo-
sitionen på samme tid fremstår stadigt tættere knyttet, som den gentager fragmentets 
motiv, der åbner rammen mod endnu en mulig forbindelse. La Miniatura rummer et 
utal af kompositter, hvor man anspores til at opfi nde og udvikle disse fantasmer, der 
tager afsæt i artikulationen af rammens fysiske fremtræden.62

Man må skelne mellem det plot, der iscenesætter den anden, og det plot der søger at 
forsvinde ind i baggrunden som det gode livs fordeling. Det første plot anfægter livs-
formen gennem mødet. Det kompositionelle arbejde forbindes ofte med en binding, 
der lægges ned fra arkitektens side, og som i uheldige tilfælde kan virke generende 
for beboeren: ikke tilstrækkeligt i overensstemmelse med de medbragte vaner. Det 
er imidlertid fordi arkitekturen begynder med et kompositionelt arbejde, der ikke tager 
udgangspunkt i funktionerne og vanerne, at den kan fremstå som en mulig verden. 
Muligheden er en åbning af livsformen, og åbningen viser sig gennem rammens 
modstand overfor vanerne. Bygningen stiller ikke et problem. Den tvinger beboeren til 
at opfi nde problemet: hvilket vil sige sin udførsel eller aktualisering af kompositionen 
om man vil. Der er således en sammenhæng mellem diagrammet som transformer 
og bygningens værkmæssighed, dens kompositionelle singularitet, fordi plottet forud-
sætter et motivisk arbejde. Det er i arbejdet med motivet, at diagrammet indfældes i 
materialet og ikke udskilles som en planlægning. Det er gennem bygningens kompo-
sition, at arkitekten træder frem som den første beboer, hvis arrangement man kan 
omforme. I den forstand fremkalder den kompositte ramme snarere en opmærksom-
hed på motivet og dermed på et diagrammatisk niveau i bygningen. Det er ofte den 
tilsyneladende neutrale og tilbageholdende ramme, der dækker over et diagram. Den 
kompositte ramme bærer derimod sporene efter det brydsomme arbejde med moti-
vet.

Diagrammet eksisterer kun i en udveksling med rammens artikulation. Det gentages, 
eller aktualiseres om man vil, idet det fremstår forskelligt hver gang; som en kom-
pleks serie af rammer, der er produceret af det samme motiv. Evans fremhæver, at 
der er en sammenhæng mellem de dekorerede vægge og det forhold, at delingen har 
til formål at iscenesætte det tilfældige møde, uden at han helt er i stand til at præci-
sere forbindelsen. Selvom man på et umiddelbart niveau kan mene, at dekorationen 
er et udtryk på en sanselighed ved den pågældende kultur, skyldes forbindelsen 
mere fundamentalt det forhold, at renæssancearkitekten ikke har betragtet rammen 
og plottet som en og samme størrelse. Det dekorative overskud i forbindelse med 
Evans eksempel, og mere generelt den kompositte ramme, følges med det frikti-
onsskabende plot. De udspringer begge af det forhold, at der ikke er lighed mellem 
diagrammet, og det det producerer. Puritanismens problem er, at den tilstræber et 
sammenfald mellem delingens forenkling og adfærdsreguleringen. Det er grunden 
til, at den er styret af en realiseringslogik: realiseringen af en bestemt livsform. Fordi 
ramme og diagram ikke er ens, blander bygningen de faktiske rum med de virtuelle. 
Når den ovenstående gennemgang af La Miniatura hæftede sig ved rammens modu-
leringer, skete det således i et forsøg på at trænge igennem til det immanente motiv, 
fragmentets fordobling, der i plottet bliver til et møde. 
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At skelne mellem ramme og plot giver ikke anledning til en æstetisk formalisme el-
ler måske eskapisme, som moralisterne vil mene, men markerer blot en brydning og 
derfor et arbejdsfelt mellem rammens artikulation og plottets friktion. Der er aldrig en 
simpel og let overførsel fra den ene til den anden. Om kompleksiteten er en tilsløring 
eller en adgang til de formative kræfter, må komme an på det enkelte tilfælde. Det 
ville være en fejltagelse at tro, at den komplekse ramme hænger sammen med det 
friktionsskabende plot, simpelthen fordi rammen i sig selv er sammensat. Det afgø-
rende er, at rammen har været genstand for et diagrammatisk motivisk arbejde i me-
dierne, som er det første sted, man kan eksperimentere med diagrammets indlejring 
i et materiale. Arbejdet med diagrammet i medierne er nødvendigt, for at man kan 
arbejde bevidst med bygningens dispositiv. Under alle omstændigheder hænger ram-
mens uoverensstemmelse med diagrammet sammen med kompositionens potentia-
litet. Diagrammet indfries (heldigvis) aldrig fuldstændigt. At den byggede form skulle 
determinere livsformen er en illusorisk tanke, der ikke desto mindre ligger implicit i 
den moralske tilgang til arkitekturen. Det drejer sig i stedet om at betragte bygningen 
som en friktion for livsformen; en udsættelse af beboelsen.63 Men det forbinder en 
forskelsproduktion i medierne med en forskelsproduktion i livsformen og dermed et 
etisk sigte. 

Det kompositoriske træk i bygningen er transformerende. Det poetiske i arkitekturen 
lærer en, om noget, at opfi nde sin verden. Det er en modulering, et gennembrud af 
rytme, og på et vist niveau også en måde at forlade bygningen som styr for livsfor-
mens takt. Det ligger implicit i diagrammets dobbelte karakter: et kort over relationer, 
der tillader et eksperiment og en indgriben i relationerne.

Det begynder med arkitektens sansninger, der fastholdes i tegningens og modellens 
rammer, i dens markering af et felt, der træder ud af kaos; af de ubegrænsede mulig-
heder. Æstetik kommer før ejendom eller besiddelse og før funktionerne og dermed 
programmet. Fordi arkitekturen udfærdiger rammer og dermed omorganiserer funk-
tioner, vil ethvert æstetisk greb have en etisk konsekvens. Og efterhånden som en 
proces udvikles, vil de sammenhænge, den udfoldes i forhold til, stige i kompleksitet. 
Enhver bygning er et emsemble, der rækker ud over det de kompositoriske spørgs-
mål, der er diskuteret her. Men det æstetiske kommer før det etiske som den åbning, 
hvorigennem man undslipper moralen. 
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en monolog. Hvor drømmen er afgrænset fra virkeligheden, er fantasmet skriftens begyndelse. Barthes, 
Roland, ”Fantasmet, ikke drømmen,” s.95, fra Af mig selv, (Politisk Revy, 1988). Dansk oversættelse 
ved Steffen Nordahl Lund af Écrivains de Toujours, (Editions du Seuil, 1975). 
63 Rytme er forsinkelse, som Barthes citerer cellomusikeren Pablo Casals for at sige. Barthes, 
Roland, ”Rytmen,” s.170, fra Af mig selv, (Politisk Revy, 1988).Dansk oversættelse ved Steffen Nordahl 
Lund af Écrivains de Toujours, (Editions du Seuil, 1975). 
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Begrebslisten

Den følgende liste fuldbyrder ændringen af Sempers begreber. Det er samtidigt de 
vigtigste problemstillinger, der er blevet behandlet løbende. Spørgsmålet om teknik-
kernes betydning er ikke inkluderet i listen, da teknikkerne diskuteres løbende og i 
øvrigt ses som det, hvormed begreberne brydes.

1. Udskift kimen med den simple operation!

Den simple operation forudsætter et komplekst miljø i modsætning til en kompleksitet 
i kimens kode. Flere operationer har været nævnt, heriblandt teknikkens lokale ope-
rationer og intuitionen som de vigtigste. 

2. Udskift genkomsten med montagen!

Montagen erstatter metamorfosen som en genkomst af et oprindeligt motiv eller greb; 
en første årsag. Den er anderledes end metamorfosen, for så vidt at denne betegner 
en overgang mellem to identiteter. Den samler heterogene komponenter uden at ho-
mogenisere dem. Kompositionen er et komplekst system. Delene holdes sammen af 
relationerne i det komplekse materiale og deres performans. Kompositionen realise-
rer ikke et eksternt system. Montagerne opererer altid i forhold til et givent materiale; 
de eksperimenterer med de immanente relationer; med diagrammet.

3. Udskift grundlæggelsen med diagrammet!

Diagrammet erstatter de fi re elementer for så vidt de ses som et generelt skema, der 
eksisterer friholdt af de enkelte tilfælde. Diagrammet kan ikke udskilles fra det, hvori 
det virker. Man bør derfor skelne mellem diagrammet, og det det producerer. Der er 
ingen lighed. Diagrammet er en simpel immanent funktion. Det er det, diagrammet 
producerer, der er komplekst: arkitekturens rammer. 

4. Udskift den konstruktive metode med den intuitive metode!

Alle metoder er et overgreb. Den konstruktive metode maskerer overgrebet bag en 
hensigt og et mål. Den intuitive metode vedkender sig sin destruktivitet og slår formå-
let i stykker med henblik på at opfi nde et problem. En proces er ikke problemløsning, 
men består i at skabe et problem. 

5. Udskift verdensskabelsen med den mulige verden!

Den mulige verden er et frembrud; ikke et alternativ. Den tilbyder ikke en verden, 
men fremkalder en ændring. Den melder sig som et temposkift; en rytme eller modu-
lering i det der er velkendt. 
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Den intuitive metode

6. Den intuitive metode er destruktiv! 

7. Intuitionen er produktiv!

Den konstruktive metode hviler en illusion, der skyldes den bagudrettede projektion 
af det mulige. Det er illusionen om, at man kan planlægge skabelsen af en bgiven-
hed. Den intuitive metode adskiller sig fra den konstruktive metode ved at anvende 
denne viden produktivt. Metoden tager afsæt i et overgreb, der har til sigte at åbne 
de dårligt konstruerede begreber, som skygger for de produktive forskelles virke. 
Overgrebet slår reproduktionens lås i stykker. Den intuitive metode drejer sig ikke 
om at indfange intuitionen og gøre dens arbejde forudsigeligt, at systematisere den i 
forhold til et givent mål, men om at vende det metodiske mod intellektet for at sætte 
intuitionen fri inden for et udvalgt felt eller undersøgelse. Eksperimentet kræver en 
indramning, da det ellers vil resultere i en ukvalifi ceret dyrkelse af tilfældigheder; en 
relativisme.

8. Den intuitive metodes sigte er at vende en procedure mod intellektet for at sætte 
intuitionen fri!

9. Intuitionen skal frisættes inden for et bestemt undersøgelsesfelt!

Intuitionen er en simpel handling. Spørgsmålet er derfor, hvordan den bliver til en me-
tode for så vidt, at det, der først og fremmest betyder en umiddelbar viden, kommer 
til at involvere fl ere trin? Henri Bergson identifi cerer tre handlingstyper, der tilsammen 
bestemmer metoden.

a). Den første drejer sig om formuleringen og skabelsen af problemer. 
b). Den anden om opdagelsen af egentlige forskelle.
c). Den tredje om forståelsen af virkelig tid. 

A. Erfaringen fra første regel, (variation versus forskel):

Problemet må ikke stilles i forhold til en skelnen mellem mere eller mindre. Når man 
som eksempel beskriver de højteknologiske fabrikationsformer som fl eksible, mister 
man deres potentialitet af syne: labilitetens ikke–evne; dens udsættelse af realise-
ringen. Variationsevnen er kernen i det fl eksible systems oversættelse af udvekslin-
gerne med de konkrete situationer til noget, der ligger inden for rammerne af syste-
mets præetablerede kombinatorik. Den oversætter produktive forskelle til mere eller 
mindre variation. 

10. Alle steder hvor man støder på en variationsevne, skjuler den en virkelig forskel 
på vegne af et system, der slører sin lukkethed med en ydre mangfoldighed! 
At skelne mellem variation og forskel svarer til at skelne mellem teknologi og teknik, 

10.1. Læg aldrig stor vægt på teknologiens 
kompleksitet. Den er sekundær. Det er muligt, 
at selve apparatet er komplekst, men det 

8.1. Metoden er vendt mod udøveren og virker 
kun for så vidt, den er et overgreb. I modsætning 
til den normale opfattelse af metode, hvormed 
en given proces forløber uproblematisk, vil den 
intuitive metode altid melde sig som den bryd-
somme formulering af et problem. Den realiserer 
ikke en hensigt; men åbner mod de produktive 
forskelle i materialet. Den forbinder derfor til 
transformationerne og materialets kræfter og 
øver grundlæggende vold mod udøverens velbe-
hagelige reproduktioner af egne mål.
8.2.
Den er omvendt fremmed for heroisme. Det er 
ikke udøverens besværligheder, der i sig selv er 
interessante, fordi de understøtter romantiske 
forstillinger om skabelse og lidelse som nært 
beslægtede. Hvis den intuitive metode åbner 
til en kompleks og uensartet proces, er det 
fordi den artikulerer en berøringsfl ade med et 
dynamisk materiale.
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sådan som begreberne er anvendt i denne sammenhæng. Teknologien opererer op-
pefra og nedefter, teknikken nedefra og opefter. Det er imidlertid ikke nok, at interes-
sere sig for teknikkerne alene. Man må ligeledes overveje de begreber, der er med til 
at fastlægge deres anvendelse og undersøge, hvorvidt der ligger dårligt analyserede 
begreber bag en tilsyneladende forandring. Det er for eksempel nødvendigt for at 
kunne afsøge de kræfter, der sættes fri, idet prototypen mister sin dominerende be-
tydning. Det vigtigste skift er, at forskel ikke er et negativ mellem to positiver, men en 
immanent relation, der driver en proces. Gentagelse er derfor transformation.

11. Udskift typen med den immanente maskine!

Den immanente maskine er en simpel funktion, der ikke kan udskilles fra det, hvori 
den virker. Den forudsætter et intensivt miljø i modsætning til et alment system. 

12. Udskift den systembestemte kombinatorik med den komplekse gentagelse!

Den komplekse gentagelse er den måde, hvorpå den immanente maskine produce-
rer den ydre mangfoldighed. Hver gentagelse er et frembrud; der er! Den komplekse 
serie produceres gennem den immanente og virtuelle maskines aktualiseringer. Den 
realiserer ikke en prototype. Aktualiseringerne følger derfor ikke oversættelsesregler 
men transformationsregler. Processen er derfor ikke problemløsning, idet det forud-
sætter at den realiserer en mulighed, men er tværtimod skabelsen af et problem.

13. Den komplekse series udvikling følger transformationsregler!

14. Processen er ikke løsningen på et problem. Den er opfi ndelsen af et problem! 

Skabelsen af problemet er et eksperiment, der ikke garanterer, at det producerer 
mere af noget. Det drejer sig ikke om at vælge mellem allerede eksisterende proble-
mer og fi nde en passende løsning. Det afgørende er at opfi nde problemet. Når først 
problemet er skabt, er selve løsningen sekundær i betydningen afl edt. 

15. Opfi ndelsen af problemet fi nder sted i brydningen mellem den intuitive metodes 
begrebslige arbejde og teknikkens sondering af materialet!

B. Erfaringerne fra anden regel, (topologi):

16. Konteksten er et intensivt miljø! 

Et komplekst system ændrer sig, fordi der en er energi, der strømmer gennem det. 
Kompleksitet forudsætter n-dimensionalitet uden en ekstern referent.  Et komplekst 
system er karakteriseret ved, at det har mange frihedsgrader og derfor en større 
potentialitet. Som eksempel er den computerbaserede formalismes problem, at den 
forveksler intensiver med ekstensiver. Den reducerer topologien til et spørgsmål om 
deformation eller formmæssig variation. Den oversætter derfor arkitekturens kon-

interessante er dets performans i forhold til en 
kontekst. Der kan apparatet med fordel være 
simpelt på et operationelt niveau, idet det til 
gengæld åbner for en afsøgning af nuancer i det 
der undersøges. Sammlign blot mikroskopets 
linse, med kompleksiteten i de mikroskopiske 
verdener, det har afsøgt.
10.2
På et mere alment redskabsmæssigt niveau bør 
man undgå alt for komplicerede opskrifter eller 
indledende procedurer. 

12.1. Det vil sige, at man bør undgå at opholde 
sig for længe ved kombinatoriske regler og de 
forskellige variationer, de kan producere, med 
mindre det er en redskabsmæssig overvejelse, 
der drejer sig om at etablere et forfi net register, 
hvormed man kan undersøge et righoldigt 
materiale.
12.2. I stedet for at tale om kombinatorik: tal om 
produktive immanente forskelle! Og i stedet for 
at tale om variationer: tal om ydre mangfoldig-
heder!
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tekstbestemte kompleksitet til ekstensiver. 

17. Den formmæssige variation og den programmatiske variation er begge eksten-
sive!

Topologiens vigtigste lære er, at det er i relationen mellem kompositionen og livsfor-
merne, at topologiens invarianter skal søges. Hvis man tilstræber at passere gennem 
de ydre gradsforskelle mod artsforskellene, vil man forlade den ensidige interesse på 
henholdsvis form eller program. Topologien kortlægger i stedet transformationen af 
et materiale fra medierne til bygningen og livsformen. Den topologiske undersøgelse 
kræver derfor værktøjer, der kan undersøge det intensive niveau i relationen mellem 
komposition og liv. Et sådant værktøj er diagrammet. Diagrammet har en dobbelt 
betydning, idet den på den ene side betegner en konkret tegning eller model, mens 
det på den anden side betegner et immanent diagram i kompositionen. Det skyldes 
det forhold, at man kun kan eksperimentere med relationerne ved at manipulere med 
materialet. 

18. I en arkitektonisk sammenhæng beskriver topologien relationen mellem komposi-
tionen og livsformen!

19. De byggede former og livsformerne er de to store serier, hvorimellem arkitekturen 
springer!

C. Erfaringerne fra tredje regel, (den komplekse series transformationer):

Den komplekse series første kendetegn er, at den ikke er defi neret af en model, der 
er friholdt serien, men at hvert medlem er som en maske for det næste. Der er aldrig 
tale om en symmetri mellem begyndelse og slutning. Den komplekse serie udfolder 
ikke en kode, men udvikles gennem ydre påvirkninger. Den komplekse serie er tæt; 
et kontinuum. Dens transformationsregler formidler derfor ikke overgange mellem to 
medlemmer i serien. Det ville forudsætte et negativ mellem de enkelte medlemmer, 
og de ville følgelig referere til en ekstern model som deres kilde. Den komplekse 
serie er ikke en opdelt mængde. Transformationsreglerne åbner derimod serien mod 
de produktive forskelle, der må tænkes som en yderside. Det er den virkelige tid, der 
bryder frem og dislokerer serien; udvikler den idet alle medlemmer resonerer med 
hinanden.

20. Den komplekse series transformationsregler åbner kompositionen mod ydersi-
den; den virkelige tid!

Miniaturen ses som et eksempel på en dynamisk model, et værksted, der producerer 
en serie ved at ændres. I forlængelse heraf kan La Miniatura og den efterfølgende 
serie af bygninger ses som et eksempel på en eksperimenterende praksis. John 
Rajchmanns beskriver forskellen mellem pragmatik med stort og med lille p. Med 
lille p betegner pragmatikken en instrumentaliseringslogik, der reproducerer allerede 

20.1. Den sædvanlig fejltagelse er at tro, at en 
given ændring er en overgang mellem to ident-
iteter. “ A og B mødes, idet der er et dynamisk 
og hybridt felt imellem dem. Selv anfægtes de 
ikke.” Det forholder sig modsat. Man ændrer de 
lokale dele, idet de åbnes mod det felt, hvori de 
befi nder sig. Man kan derfor ikke ændre noget 
lokalt uden, at det trækker hele feltet med sig 
og omvendt. 
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kendte løsninger. Med stort P betegner pragmatikken en simultan udvikling af teori 
og praksis. På et niveau kan den komplekse serie siges at betegne den serie af ak-
tualiseringer, hvormed det immante diagram træder frem som ydre forskelle. På et 
andet kan den siges at betegne kompositionens kompositte karakter. Det er to sider 
af begrebet, der minder om, at der er en gradvis overgang mellem det virtuelle og det 
aktuelle. Det minder samtidigt om at en komposition ikke er kompleks blot fordi den 
er sammensat, men kun hvis dens kompositte natur er produceret af et simpelt im-
manent diagram og dets aktualiseringer i et givent komplekst miljø.

Teknik

21. Der fi ndes ingen opfi ndelse uden for teknikken!

Metoden består af et sprog og en fremgangsmåde. Teknikken består af en frem-
gangsmåde og et redskab. Redskaberne markerer et immanent plan. De skærer et 
bestemt felt ud af de ubegrænsede muligheder, der indledningsvis er til stede. Eks-
perimentet med relationerne i materialet fi nder sted gennem redskabernes montager. 
Redskabet realiserer ikke en ide. Det transformerer et materiale. Det er helt afgø-
rende. Redskabet åbner genstandene og deres indbyrdes fordeling mod materialets 
relationer. Metodens opgave er omvendt at slå hul på de konventioner, der binder 
redskaberne til bestemte anvendelser og fjerner dem fra undersøgelsen. Teknik og 
metode står i et indbyrdes brydningsforhold.

22. Teknikken er en sondering! 

23. Redskabet er en transformer!

Teknik iværksætter montager. De to dele, der samles i montagen, samles ikke med 
en fælles egenskab, men i det de kunne være. Det er ikke en syntese, men en gensi-
dig forandring, der modstår analysens ambition om at forklare samlingens årsager og 
mekanik. Det er en tilblivelse, der ikke kan adskilles i sine konstituerende dele. Fordi 
samlingen ikke realiserer en ekstern model men er en konkret transformation uden 
lighed mellem de produktive immanente forskelle, der driver ændringen, og den kon-
krete komposit der produceres af mødet, kan montagen holde delene sammen, uden 
at de homogeniseres. 

24. Tilblivelse er udsættelse (af identitet)! 

Første tekniske niveau:

A: indretningen eller hvordan begynder man? 

25. Begyndelse er et mellemværende!  

Indretningen er den måde, hvorpå materialet positioneres i forhold til et eksperiment. 
Den tilvejebringer et righoldigt og komplekst materiale og er første trin i en serie af 

21.1. Hvordan den menneskelige konception 
måtte virke er ikke interessant i denne sam-
menhæng. Det er mere produktivt at interessere 
sig for indgrebene i materialet.

21.2. Materialet er klogere end udøveren. Ellers 
kan man roligt skille sig af med det. 

25.1. I modsætning til den misforståelse at det 
drejer sig om at få en god ide. Det drejer sig om 
at få et problem.
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montager, hvormed kompositionen gradvis knyttes sammen. 

26. Materialet er righoldigt på grund af dets relationer; ikke dets eventuelle ydre sam-
mensathed!

Det betyder, at det ikke drejer sig om at etablere en kaotisk mængde, men om at 
tilskære mængden på en sådan måde, at den henvender sig til en produktiv relation. 
Det righoldige materiale er på sin vis fantastisk forenklet.

27. Begynd med at tilvejebringe en materiel kompleksitet! 

28. Indretningen er første udkast til et analogt sprog!

Det analoge sprog er moduleringernes sprog. Det skabes, idet analogierne passerer 
gennem diagrammet. Analogierne er de ydre kompositters indbyrdes ligheder. De 
tilhører den ydre mangfoldighed. Idet de passerer gennem diagrammet åbnes de 
mod deres intensive niveauer. Reglerne for en given forskelsproducerende praksis 
skal fi ndes i transformationsreglerne for det pågældende analoge sprog. Det analoge 
sprog er specifi kt i forhold til det givne tilfælde, selvom det er drevet af et diagram, 
der kan optræde i andre sammenhænge. Aktualiseringens regler er altid bundet til 
situationen.

29. Det analoge sprog produceres af den måde, hvorpå målene inkorporeres i mate-
rialet!

30. Inkorporationens regler er ikke en kode, der eksisterer friholdt af inkorporeringen, 
men reglerne for det immanente diagrams aktualiseringer! 

Hvis det drejer sig om at kløve ordene og kløve tingene, er det med henblik på at 
oprettle et analogt sprog. Brydningen mellem det metodiske arbejde med begreberne 
og det tekniske arbejde med synlighederne udfordrer og åbner begge domæner. Det 
analoge sprog er eksperimentets omgang med det givne. 

31. Det analoge sprog artikuleres i brydningen mellem det sigelige og det synlige! 

I en vis forstand er en hvilken som helst tegning eller model en indretning, idet de 
bringer heterogene komponenter inden for den samme ramme, hvorved de tillader et 
kompositionelt arbejde. I den forstand er en komposition som et komplekst system, 
der holdes sammen af performansen i subsystemerne. I denne sammenhæng re-
serveres begrebet imidlertid til kompositionens største ramme vel vidende, at den er 
provisorisk. Den største ramme er ikke kun den første, men en given indramning på 
et givent tidspunkt i processen. Selv en detalje kan være et vindue mod hele kompo-
sitionen.

32. Indretningen er projektets største ramme på et givent stadie i processen!
I underinddelingen eller udvidelsen af kompositionen støder man løbende på andre 

27.1. Idet man husker, at et komplekst system 
er et lille udsnit af kaos, og at kaos ikke er 
retningsløst men et overmål af kompleksitet.

27.2. At materialet er korrekt beskåret, eller 
righoldigt om man vil, viser sig typisk ved, at det 
står i et produktivt forhold til en teknik.

27.3. Hvis materialet er for kaotisk producerer 
indgrebet blot mere støj. Den uklare tanke 
kamoufl erer sin relativisme som antydningen 
af en dybde på den anden side af støjen; en 
art utilgængelig kode på den anden side af 
fl ertydigheden. En komposition er præcis uden 
at være logisk med hensyn til forholdet mellem 
intention og proces.
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rammer, der hver især opfører sig på en måde, der er beslægtet med indretningen. 
Kompositionen er sat sammen af disse rammer, der hver især holder på et lille arran-
gement, der agerer med andre rammer og deres respektive arrangementer hen over 
rammens membran. Forskellen mellem indretningens ramme og de øvrige er først og 
fremmest pragmatisk. De indtager forskellige roller set fra et praktisk synspunkt.

Det er i denne sammenhæng hukommelsesteateret, der udfylder indretningens rolle, 
men det er blot et blandt mange. I yderste konsekvens er enhver tegning eller model 
potentielt en indretning for så vidt, at den udgør projektet største ramme. Hukommel-
sesteateret demonstrerer, at hukommelsen ikke er en essens, men en aktualisering 
af fortiden. Og at det er med intuitionens simple operation, at man springer mellem 
ens varen og andre. Det drejer sig ganske vist om at oprette en personlig samling. I 
modsætning til hvad amatørerne fortæller én, kan man aldrig vide for meget. Arbejdet 
i arkivet drejer sig imildertid ikke om at tilegne sig referencer. Man anvender strata 
som konkrete komponenter i det kompositionelle arbejde. 

33. Kompositionen er sat sammen af konkrete komponenter, der er løsrevet, opbrudt 
og tilskåret. Aldrig af referencer!

Det betyder omvendt ikke, at samlingen bør være ens kæreste eje forstået på den 
måde, at den står i et spejlende forhold til samleren; et territorium, der lukkes omkring 
en midte. Samlingen er tværtimod et register, hvormed kompositionen bliver til. Arbej-
det med samlingen åbner den mod ydersiden, men ydersiden er den virkelige tid, det 
vil sige de produktive forskelle. Ikke et ekstensivt domæne uden for samlingen.

34. Den virkelige tid melder sig altid i tankens midte som en svimlende bevægelse! 

Andet tekniske niveau:

B: de lokale montager eller hvordan øges kompositionens sammenhængskraft? 

35. Når det righoldige materiale er tilvejebragt af indretningens indramning, er næste 
trin at vælge passende sonder (teknikker)!

Indretningen er på samme tid et konkret arrangement som en kraftrelation, et dia-
gram. Det der med tiden, det vil sige processens forløb, holder kompositionen sam-
men, er diagrammets virke. I forbindelse med kompositionen er diagrammet et motiv 
defi neret med tidslige termer. Selvom indretningen indrammer problemet, realiserer 
montagerne ikke indretningens arrangement. De aktualiserer det. Det vil sige, at 
montagerne eksperimenterer med arrangementets immanente diagram. 

36. Man eksperimenterer med motivets diagram gennem montagerne!

Kompositionen er derfor ikke en udførsel af motivet. Den ligner ikke diagrammet. Af 
samme årsag kan montagerne bringe arrangementet ud over et kritisk punkt, hvor 
det ændres og et nyt arrangement, en ny indretning og et nyt immanent motiv, un-

33.1. Det er derfor, at man ikke er forpligtiget 
af de steder, man henter sit materiale. Man bør 
for eksempel kun interessere sig for sammen-
hængen i et andet værk, for så vidt det sætter 
en i stand til at uddrage det bedste materiale. I 
det øjeblik den enkelte komponent er løsrevet 
ophører forbindelsen med at være interessant. 
33.2. Hvert værk er i sig selv mange.
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dersøges af montagernes fortsatte virke. Processen afsluttes ikke når målet er nået, 
men når der ikke er mere at gøre. Hver fase er derfor en potentiel afslutning og be-
dømmes som sådan. Er jeg færdig nu? Det besvares ikke i forhold til en indledende 
formulering, men med en bedømmelse af om der stadig er dele i kompositionen, der 
ikke er bundet tilstrækkeligt tæt sammen. Er der stadig rum for en aktivitet? 

37. Færdiggørelsen er et tab af momentum!

En praksis for den komplekse serie

38. Man kommer altid efter begivenheden!

Det er det vilkår, som det tilstræbte sammenfald mellem metode og teknik ikke kan 
behandle. Metode og teknik mødes i stedet med asymptoterne og dislokationerne i 
de respektive fremgangsmåder. Det konfl iktfyldte møde er praksis.

39. Praksis er et brydningsfelt mellem metode og teknik! 

To momenter i en praksis for den komplekse serie:

Første moment: vendingen. 

For at blive præcis må man først blive så svag som muligt. Det er automatskriftens 
almene lære. Vendingen skærper opmærksomheden. Men det er afgørende, at 
opmærksomheden må vende sig bort fra det, den henvender sig til, for at det kan 
træde frem. Den rydder et felt, hvor noget kan komme til syne. Den er ikke optaget af 
observationens styrke men bevæger sig på periferien af en blind plet, som den søger 
at aktivere i det givne og forsøger at bevare i en og samme bevægelse. Det er en art 
skelen. Det drejer sig derfor ikke om at koncentrere sig mest muligt om et givent felt, 
og dermed glemme rammen, men om at åbne et felt, hvor noget kan vise sig. Det 
kræver, at man i stedet koncentrerer sig om rammens åbnings og lukningsmekanis-
mer. Om vendingens teknikker. Eller sagt med andre ord: hvordan administrerer man 
bestemmelserne; åbningerne og zonerne overfor grænserne og inddelingerne. Det er 
fordi teknikken er en sonde, at den kan skærpe opmærksomheden. 

Andet moment: springet.

Der er på sin vis tale om to spring eller måske rettere to niveauer i samme udveks-
ling: inspirationens spring og linjens spring. Det første er forbundet med udøveren, 
mens det andet er forbundet med materialets relationer. Verden emergerer på begge 
sider af den gamle deling mellem subjekt og objekt. Hvor vendingen henvender sig til 
en art spontanitet i materialet, henvender den intuitive metode sig til en spontanitet i 
udøveren gennem det begrebslige arbejde. Åbningen af begreberne retter sig netop 
mod intuitionen.

38. 1. Den første og typiske fejltagelse er at 
tro, at man kan foregribe forskellen i form af en 
planlagt mangfoldighed.

37.1. Undgå til enhver tid at spørge om det 
givne materiale opfylder en indledende intention. 
Skabelse er ikke et bogholderi. Spørg i stedet 
om kompositionen behøver et forsat arbejde. 

39.1. Det er derfor, at tøven ikke skal afl øses af 
en beslutning, men af et forsøg. Eksperimentet 
tager vare på potentialiteten fordi, det ikke 
homogeniserer sit materiale. 
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40. Tilstræb decentrering i stedet for kreativitet!

41. Opsøg springet i stedet for opfi ndsomheden!

Tilsammen er de to momenter en kultivering.

42. Man skal være sit projekts gartner!

Selvom om opmærksomheden og omsorgen for materialets nuancer er vigtig, er 
det lige så vigtigt at befri kompositionen for ens omsorg. Man passerer ikke gennem 
neutraliteten som en særlig fase i forbindelse med en metode, der forsøger at opbe-
vare ydersiden som kompositionens autentiske kerne. Det drejer sig tværtimod om 
at bære den med som et virtuelt niveau i kompositionen. Det sker kun, hvis man ikke 
homogeniserer kompositionens komponenter. Kompositionens sammenhængskraft 
er derfor immanent; den virker kun i kompositionens materiale. Den kan ikke udskil-
les som en meningsfuldhed. Enhver kompositionel aktivitet retter sig mod det punkt, 
hvor kompositionen hænger sammen af egen kraft. 

43. Kompositionens vigtigste mål er at hænge sammen af egen kraft!

Praktiske regler

44. Kritiser de begreber, der binder redskaberne til bestemte anvendelser og opfi nd 
nye begreber. De nye begreber bedømmes på deres evne til at sætte redskaberne i 
arbejde! 

45. Redskaberne markerer immanente planer. Fastlæg lokale operationer med hen-
blik på at udforske mulighederne på det respektive plan!

46. Lav et diagram ud af de vigtigste relationer i det givne eksperiment, idet man 
erindrer sig, at diagrammet er immanent i materialet. Diagrammet er kompositionens 
motiv; dens immanente maskine!

Idet man bemærker at:

47. Operationerne forstærker tendenser i materialet, uden at forskellene slettes. Hvis 
de slettes, vil materialets heterogenitet afl øses af et system!

48. Det drejer sig ikke om at gøre en mængde fl osset men om at bestemme de kon-
solideringsoperationer, der holder mængden sammen!

40.1. Det mest uproduktive, man kan foretage 
sig, er at fokusere på sine kreative evner.  

41.1. Hvis man i stedet tilstræber at befrie mate-
rialet for ens kreative evner og formår at udholde 
mangelen på inspiration, vil man på et tidspunkt 
måske opleve, at man allerede er begyndt.

41.2. Ladheden er imidlertid ikke et spørgsmål 
om at lade være med at lave noget, men et 
spørgsmål om at producere på trods af prob-
lemet endnu ikke har indfundet sig.

42.1. En anden måde at sige, at man bør 
fokusere på rammens forskellige teknikker.



315

Diagrammatik

Arkitekturtegningen og modellen befi nder sig i et intrikat forhold med hensyn til deres 
placering mellem de autografi ske og de allografi ske kunstformer. Det er ikke klart, 
hvem der skaber, og hvem der udfører arkitekturen. På et niveau indtager arkitekten 
skaberens rolle, mens håndværkerne og entreprenørerne varetager udførslen. På et 
andet er det beboeren, der udfører værket, idet bygningen tages i brug og livet ud-
spilles. 

Man bør i den sammenhæng skelne mellem diagrammet og notationssystemet. Dia-
grammet, som det er blevet beskrevet her, deltager i en aktualiseringsproces, hvor 
der ikke er lighed mellem diagrammet, og det det producerer, mens notationssyste-
met kan kopieres: der er bestemte regler for dets oversættelse.

49. Diagrammet må ikke forveksles med notationssystemet. 

Der er to diagrammer, hvor det første er kompositionens motiv, mens det andet er 
bygningens plot.

50. Kompositionens diagram er motivet: det er den måde, hvorpå målene inkorpore-
res i mediernes materiale. Man eksperimenterer med motivet gennem arbejdet med 
bygningens ramme i medierne; gennem materialets forandringer. Det indebærer, at 
arkitekten må eksperimentere med de arkitektoniske medier, for at der kan være tale 
om en diagrammatisk arkitektur. For at eksperimentere med plottet må man arbejde 
med motivet gennem rammernes montager. Eksperimentet må derfor tage udgangs-
punkt i arkivet og medierne. Når man undersøger arkivets forskellige relationer mel-
lem rammer og motiver med henblik på livsformerne og plottet, er det derfor ikke et 
spørgsmål om en historisk interesse. Det er det første sted, hvor man kan undersøge 
diagrammet og de forskellige måder, det er aktualiseret på. 

51. Bygningens diagram er plottet: det er den byggede rammes relation til det liv, der 
udspilles i bygningen. Arkitekten må arbejde med motivet med plottet in mente. Der-
med menes, at arbejdet i medierne med bygningens ramme henvender sig opmærk-
somt til anvendelsen af bygningen; ikke med en intention, der skal realiseres. Det er 
således ikke et spørgsmål om en mediebaseret hermetik men et spørgsmål om, at 
kun gennem arbejdet med medierne, kan man udfordre de skemaer, der er indfældet 
i vanetænkningen, herunder den værste, der drejer sig om, at man skal overføre en 
konstrueret livsform på livet. Når man eksperimenterer med bygningens ramme i me-
dierne, er det derfor en undersøgelse og potentiel udfordring af livsformernes vaner. 
Motivet videreføres, ikke oversættes, i bygningen som et plot. Relationen mellem 
arkitekten og beboeren er en intrige.

Forskellen mellem Peirces diagram på den ene side og motivet og plottets immanen-
te diagrammer henleder opmærksomheden på to niveauer i den samme tegning. Det 
ene er det ydre niveau, stregernes fordeling, mens det andet er motivet. Stregerne 
eksperimenterer ikke med formen men med motivet som diagram. 

49.1. Diagramgrafi kken er den hyppigst forek-
ommende forveksling på dette punkt inden for 
arkitekturen. 
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52. Udskift den abstrakte type med et immanent diagram!

53. Udskift den konkrete type med en transformer!

Transformeren kan ikke foregribe, det den producerer. Den giver anledning til noget, 
den ikke rummer koden for. Den er en friktion, der stimulerer problemopfi ndelse. 

Rammens kompleksitet er produceret at motivet, der er simpelt. Diagrammet er altid 
en simpel immanent funktion. På samme måde kan man sige, at det simple plot står 
i forhold til de komplekse livsformer. Plottets diagram er motivets virke i et andet og 
mere komplekst miljø; bygningen.  

54. Diagrammet begynder i mediet og videreføres i bygningen. Det er den samme 
maskine, der udvikles i et andet og mere komplekst miljø! 

Bygningens ramme og plottet er ikke ens, ligesom diagrammet og dets aktualisering 
ikke ligner hinanden. Deri ligger arkitekturens potentialitet. 

55. Det er ikke arkitekturen, der stiller problemet som læreren i klasseværelset, men 
beboeren, der opfi nder sin anvendelse af bygningen hen over dens kompositionelle 
potentialitet!

Det ubestemte liv er tilblivelse, mens livsformen gentager det samme. Livsform er 
takt. Tilblivelse er ikke realiseringen af en identitet men udsættelsen af en sådan. I 
den forstand er det ubestemte liv forbundet med immanensen. 

56. Liv er tilblivelse og tilblivelse er udsættelse af livsform!

Det betyder i denne praksisorienterede sammenhæng, at forbindelsen mellem den 
første skitse og livsformen ikke skal overføre en intention med henblik på at gøre den 
til en løsning for andre men søge at videregive den åbning, hvormed bygningen be-
gyndte i skitsens afsøgning af motivet. Det drejer sig med andre ord om at tage vare 
på eksperimentet. Det sker gennem uoverensstemmelserne og asymptoterne mellem 
komposition og livsform.  

Den mulige verden

Kompositionen samles af givne komponenter. Samlingen er en gensidig tilblivelse af 
de heterogne komponenter. Det er ikke en syntese af beslægtede identiteter. 

57. Arkitekturen er en empirisk konstruktivisme!

Det har været ambitionen at indkredse et kompositionelt arbejde med relationen mel-
lem ramme og motiv fra arkitektens side, og den måde hvorpå dette arbejde med-
tænker livet. Det er relationen mellem æstetik og etik, der er afgørende. Det komposi-

52. 1. Man skal ikke begynde med at defi nere 
et typisk liv som typen skal iværksætte. Man 
begynder med at undersøge diagrammet i kom-
positionen, idet man overvejer dets videreud-
vikling som plot.
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tionelle arbejde, der begynder i medierne, er en forudsætning for, at arkitekturen kan 
undslippe moralen og eksperimentere med livets former.

58. Fra et æstetisk synspunkt er arkitekturen rammens kunst! 
59. Fra et etisk synspunkt iscenesætter arkitekturen mødet!

Forskellen mellem etik og moral i denne sammenhæng er, at moralen sætter livsfor-
mens takt, mens etikken åbner livsformen mod potentialiteten. Mødet er derfor en 
mulig verden, der melder sig i taktens gentagelse. Tilsynekomsten af den anden. Mø-
det med et andet menneske, der opholder sig i bygningen er i denne sammnehæng 
sekundært i betydningen afl edt. 

60. Den anden er bygningen som en kropsliggjort forskel! 

Det diagrammatiske arbejde udfolder sig i zonen mellem bygningen, der bliver ryt-
misk og det andet menneske, der går over i bygningens ikke-menneskelige landskab. 
Det er samtidigt der, hvor motiv og plot viser sig som det samme diagram. 

Arkitektens eksperiment udfoldes i forholdet mellem ramme og motiv, mens plottet 
indebærer en udsættelse af livsformen. Det er fordi, at rammen og livsformen ikke er 
ens, at et arbejde med målenes inkorporering i medierne kan anfægte vanerne; som 
en friktion eller som en ubestemthed. Man kan kun eksperimentere med den imma-
nente maskine ved at manipulere det givne. 

Den første streg er den første fase i en territorial praksis. Motivet starter som den 
første regelmæssighed i montagerne. Det er en relation, der begynder i indretningen, 
som siden udvikles til motivet og videreføres i plottet og bygningen. De første monta-
ger i arkitekturens medie er begyndelsen på et territorium. Arkitekten forlader endeligt 
territoriet ved overdragelsen af bygningen.  

Den animerede bygning opererer i intervallet mellem motivets virke i kompositionen 
og plottets virke i livsformerne. Dens sigte er at anfægte den antropomorfe maskine, 
og henvende sig til intervallet: et liv.
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English Summary

The aim of the dissertation is to defi ne rules for an experimental praxis in the relation 
between writing and the architectonic media. Can there be rules for the production 
of the singular? The supposition is that such an undertaking cannot be limited to an 
aesthetic question in a narrow sense of the word but involves an ethical dimension, 
because every drawing and model is occupied with measuring something that is yet 
to come: the building and the relation to the lives that unfolds within its frames. 

There is!

You always follow the event. It protrudes in that which is known; in that you can de-
scribe and anticipate in a method. You cannot learn to create events. You can only 
position yourself in such a way, that you become receptive of an event. The task of 
methods and techniques are normally to execute an ability. But can an ability exist? 
Can that which only exists in the sense that it is executed be said to exist at all?1 If 
the possible is tied to the abilities and the marriage between method and technique 
resulting in the domination of a given process, potentiality is a suspension of abilitiy: 
the possibility of not doing.2 The potentiality of vision is the ability to see darkness: 
the non-ability of vision. The potentiality of hearing is the ability to listen to silence. 

You encounter the event through the non-ability precisely because the event is alien 
and never is unfolded by a performer. The abilities are always repeating themselves 
or in the process of a continuous evolvement. But the protrusions of the event stut-
ters in the well known. If there is a discipline for encountering the event it is therefore 
concerned with the suspension of ability.3 It is important to underline, that this is not 
an attempt to construct a method and a corresponding set of techniques that tries to 
stimulate the inventiveness of a performer through the detour of non-ability. It would 
only lead to the installation of the opening as an enhanced creative ability and lead to 
a better control of the process. Invention is a mutual becoming of both performer and 
material. And the task is not to optimize inventiveness but to preserve the potentiality 
in the composition.

Method works in relation to language and technique works in relation to materials. 
Typically the ambition of a constructive method is to bring the two in mutual accord-
ance, in such a way that they can realize an intention. But the meaning of words 
does not correspond to the essence of things. The sayable and the visible are divided 
by an unbridgeable gap.4 The words names and arrange the things in ways that are 
different to their so called natural state (of things). The things change due to the dy-
namical properties of their material and the environment in which they are situated: 
they disturb the naming and the meaningfulness of language. The most general re-
quirement of the method developed in the dissertation is therefore, that it frames an 
experiment to be executed with the techniques. Method is not constructive but de-
structive in the sense, that it is directed towards the destruction of bad concepts that 
tie the techniques to the repetition of known solutions. 
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Technique on the other hand is connected to the visible through the tools. Tech-
nique is divorced from method and the implementation of a goal. It is a probe that 
investigates a rich and dynamical material. It is very different from technology, as 
far as technology is understood as a system that is repeated, or as a kind of nature 
from which the process is believed to emerge without the need of a dynamical (and 
ungowernable) material. The tools are transformers: a specifi c class of objects that 
allows the performer to break the stability of things and activate the dynamical prop-
erties. There are always virtual differences that are not actualised by the tools: an 
abundance of creation. That is, by the way, why any given composition can serve as 
material for new processes with different experimental frames. 

Method consists of linguistic and actual procedures; technique of actual procedures 
and concrete tools. Praxis is a confl ict between the two. It is a continual linking and 
breaking of procedures. A struggle that is never resolved in a system. If the construc-
tive method is defi ned by an attempt to fi nd a proper solution to a given problem, 
praxis as a productive confl ict between method and technique is defi ned as an inven-
tion of the problem itself.5 The search for solutions to a given problem as a freedom 
to choose and as a creative act is an illusion. It stems from the idea that the process 
is about recognizing the problem and choosing the right solution. Invention is howev-
er not the creation of a solution. Invention is invention of the problem itself precisely 
through the wrestling between method and technique. Invention is a probing and 
transformation of the given. Praxis is therefore defi ned by rules of transformation as 
opposed to rules of translation. The list of rules is pragmatic and open. It is always on 
the road to the formulation of an analogue language.6 Consequently the dissertation 
combines writing and drawing as well as model making. The models and drawings 
are not executing a project formulated in writing. On the other hand the writing is not 
a mere explanation of the presented works. Knowledge is composed between the 
sayable and the visible.

Invention as transformation is initially investigated through the analysis of the memo-
ry theatre of the renaissance architect and kabbalist Guilio Camillo and further devel-
oped through the drawing and use of various memory theatres of my own design in 
the analysis of other works of architecture throughout the dissertation. The memory 
theatre is basically an arrangement and staging of a given material. It is really a 
technique for beginning based on the understanding of beginning as an intermezzo. 
It shifts emphasis from the performer to the concrete transformations of the material. 
As a general remark the subject of the dissertation is not the consciousness of the 
performer but experimental methods and techniques. There is consequently no at-
tempt to construct the experimental praxis upon a defi nition of a creative faculty. This 
is seen as a critical mistake sometimes made by design science. The discussion of 
memory is in this context a way of redefi ning the concept of time. The dissertation 
adopt the view that time is real.7 This means that the world is not defi ned by essenc-
es but by tendencies. It is by no means a loss of precision on the road to relativism. 
It is simply a shift of emphasis from a translational to a transformational precision. 
Since the project is not trying to develop this theme in general terms, it is trying to 
defi ne the compositional act of the architect through the use of temporal concepts.  
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A key example is the heterogeneous as opposed to the homogenous series. The 
heterogeneous series is defi ned by its transformational rules and not by a repetition 
of a model external to the concrete series. For this reason the concept of the mini-
ature is developed in various ways in the dissertation. The miniature is a concrete 
model. It is a part of the chain, as well as a privileged member. It frames a position in 
between the media and the building. The central notion in the idea of the heterogene-
ous series is that repetition and difference are connected. Difference is not a nega-
tive between essences, but a productive immanent difference. The series is complex 
because the immanent difference is always actualized in new ways according to the 
changing situations. On the one hand the concept of the heterogeneous series is 
discussed from a methodical angle as a critique of some of the ways the concepts of 
topology and difference are used in architectural terms. The fi rst is often connected to 
a computer based formalism mimicking the faze portraits of an unruly nature. It loses 
sight of the ethical dimension. The other confuses the system based variation with 
differences in quality (quality understood as productive immanent differences). It tries 
to systemize the self organizing system as a mode of production. On the other hand 
the heterogeneous series is developed as a concrete experiment with automatic 
techniques inspired by the surrealist. It exemplifi es the search for a technique that 
incorporates the idea of non-ability, but in a way that is divorced from the heroic at-
titudes of surrealism. It leads to a redefi nition of the motif as a diagram. 

Central to the defi nition of an analogue language is the notion of the diagram as an 
immanent machine. The immanent machine is a set of operations that cannot be 
separated from that in which it operates. Immanence must be distinguished from 
inherence in the sense that immanence is not immanent in relation to something. It 
is immanent to itself. It is without an external referent that defi nes it. It is rather like a 
sea of productive relations that produce extensive properties like mass and volume, 
and in our case the compositional and architectural frames. It is not an unfolding of a 
germ. It is not the realization of an initial idea or a brilliant sketch. There is no similar-
ity between the machine, and that which it produces. In this way it is fundamentally 
different from any process of realization that always strive to bring the initial formula-
tion of a desired possibility and the fi nal result in mutual accordance. The process is 
rather an actualisation of immanent productive differences. And the method is con-
cerned with the breaking of stabile extensive properties in order to free the immanent 
relations. It is always directed towards a process of emergence. The performer is 
rather like an alchemist. And the process does not move towards the point of fulfi l-
ment of the intention of the performer, but towards the independence of the composi-
tion. That is the aim of all compositional activity.

The immanent machine is a concept that migrates between the borders of scientifi c, 
philosophical and artistic domains. And even though some effort is put into a discus-
sion of the way scientifi c components are integrated in the architectonic domain, the 
main interest is in defi ning immanent machines in relation to the creation of a com-
position in the architectonic media, and the way such a machine is transformed from 
the media to the building. The architectonic media is situated in a curious position, 
because it is not clear whether they are notational systems that translate operations 
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defi ned in the media to the building process and perhaps even to the life forms, or 
they belong to the family of the singular work of art, painting or sculpture. It is often 
necessary to know the specifi c use and circumstances of a given drawing or model to 
ascertain the position. It is therefore necessary to distinguish between the diagram as 
a notational system that enables a translation, because the linguistic rules function as 
an extern code, and the diagram as an experimental tool that probes into the dynami-
cal properties of a given material through the concrete transformations the material 
undergoes. The only way to experiment with immanent relations is through the trans-
formations of the extensive properties. 

The fi rst immanent machine or primitive function that is investigated is the motif as 
a diagram. The motif is not an external referent, a fi gure or image, but the ways the 
geometric lines are incorporated in the materiality of the media. It is an operational 
invariant. It is the mode in which the heterogeneous components of the composition 
are assembled. But as the idea of repetition as change might suggest, the assem-
blage is a mutual becoming of the components. Not a synthesis of related identities. 
It is important that the components are concrete in the sense, that they cannot be 
reduced to references. You cannot map the inspirations with the references. Some 
examples of motifs are discussed in the dissertation. The most developed is the frag-
ment. The fragment is the motif of the textile block building La Miniatura by Frank 
Lloyd Wright. It is the key example through which the discussion of the motif as 
diagram is unfolded. The fragment is productive in the sense that the missing half is 
virtually present. It is not referring to a missing whole.8  It is a potentiality. Secondly 
the fragment as an immanent motif is highlighted because it is exemplary of the rela-
tion between the simplicity of the motif and the complexity of the composition. It is an 
opportunity to distinguish between the external complexity of a given composition, in 
the case of La Miniatura a picturesque theatricality, and the motif as a productive dif-
ference: the doubling as transformation. A given composition may be highly complex 
in the subdivision and interlocking or its frames, but that doesn’t mean that the motif 
is complex. Quite the opposite: the motif is always simple. The complexity stems from 
the interactions with a complexity external to the simple function of the diagram: a 
situation, a material or an environment in broad terms.

The second immanent machine is the plot. The plot is the relation between the built 
frame and the life forms. The composition as building is a transformer, not a machine 
of inhabitation on the one hand or a neutral container on the other. It is a distributer of 
frictions, of accelerations, delays and redirections; of zones of withdrawal and inde-
terminability. At least this is the contribution of the compositional work that begins in 
the media. Any building is naturally an ensemble of many objects and disciplines that 
introduce levels that are not contained in the compositional questions discussed in 
this context. A key example of the plot is the renaissance villa and the way it stages 
the chance encounter as opposed to the division and determination of functions.9 The 
encounter is connected to ethics rather than morals. Ethics are distinguished from 
morals, because they are not concerned with the defi nition of habits but with the po-
tentiality of life. The encounter is therefore the protrusion of the possible world of the 
other. La Miniatura is shown to develop the double of the fragment into the double of 
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the inhabitant because the miniature dwelling consists of two sections that are care-
fully intertwined. It is an opportunity to discuss the relation between the encounter 
and the composition. The other is really the building as an embodied difference. The 
plot therefore operates in the interval between the composition as building and the 
encounter. In the encounter the building becomes rhythmical and the other inhabitant 
impersonal. It is also the point where the motif becomes a plot.

The question of potentiality connects the aesthetic and the esthetical domains. It 
leads to the question whether the building can stimulate a potentiality in the life forms 
and if it is somehow connected to the potentiality of the performer. The idea that the 
built form should somehow determine the life form is an illusion that is incorporated 
into the moral attitude to architecture. 

If the diagram of the composition is the motif, and the diagram of the building is the 
plot, then the relation between the two is closer to an intrigue than a translation. It 
is a play of forces. The motif and the plot are the same diagram that is developed in 
an increasingly complex environment throughout the process. The aesthetic dimen-
sion, the initial experiments in the media, is not about shaping the frames for a good 
life but rather about sustaining a troublesome and productive sensuality that does 
not promise to do good but stimulates to do otherwise. It is like an itch you cannot 
scratch. The aesthetic dimension is closer to an erotic than to a moral dimension. 

The poetic element in architecture is modulation. Expression comes before posses-
sion and functions. It is that though which the ethics of building escapes morals and 
stages the encounter.
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