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Menneskene kæmper og taber kampen, og 
alligevel virkeliggøres den sag, de kæmpede 
for, på trods af deres nederlag, men da 
viser det sig, at de alligevel havde tænkt sig 
noget andet, og andre må kæmpe videre 
for det de mente under et andet navn.

William Morris
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Per Weiss, Uden titel, udateret, Trapholt. Foto: Søren Hansen

Biennaleprisen 1999: Souvenix (Anne Tophøj og Jobim Jochimsen), Det sønderjyske kaffebord, uden kagekanon, 1999. Udsnit. 
Foto: Gert Skærlund Andersen.
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KAPITEL �
INDLEDNING

�.�.0. AFHANDLINGENS PROBLEMATIK

1.1.1. Trapholt - Konceptualitet og æstetiske fordomme
Kan man indlede en forskningsafhandling med oplevelsen af en æstetisk mavepine? 
Tro mod udgangspunktet må jeg indrømme, det var sådan, det startede. Med Per 
Weiss’ keramiske krukker, på kunstmuseet Trapholt, i 1998.1 Jeg læste kunsthistorie og 
supplerede studierne ved at være volontør på museet. Her fik jeg lov til at stå for en mindre 
vinduesudstilling i mellemgangen mellem museet og villaen; med Per Weiss. Keramik og 
kunsthåndværk var nu ellers ikke noget, der rigtig regnedes med i kunststudiemiljøet; 
ikke som rigtig kunst, og da slet ikke noget, der peger fremad. Alligevel skete der noget, 
da jeg havde støvet rundt i kældermagasinet en rum tid, og havde fået bugseret de tunge 
krukker op i lyset. Det begyndte i maven, men bredte sig hurtigt til hænderne, der bare 
måtte røre. Krukkerne var egentlig halvgrimme. Slappe i formen, mærkeligt grove i 
overfladen. Men alligevel besad de en intens skønhed, der åbenbarede sig ved at håndtere 
dem.

Jeg overvandt dog hurtigt hvad jeg opfattede som en kortvarig æstetiske forførelse, og 
spekulerede ikke mere på kunsthåndværk før jeg blev involveret i arbejdet med Biennalen 
for Kunsthåndværk og Design 1999. Især de to prisvindende projekter, designduoen Souvenix’ 
Det sønderjyske kaffebord, uden kagekanon og væveren Johnna Sølvsten Baks dug Fra projekt 
”Hjemlig syssel” brændte sig ind på nethinden. Her var langt til æstetiske mavepiner, men 
til gengæld besad værkerne nogle helt andre betydningslag, end jeg fordomsfuldt havde 
drømt om eksisterede indenfor kunsthåndværk. De besad nogle humoristisk-ironiske og 
refleksive betydningslag, der pegede forbi den æstetisk privilegerede form for i stedet at 
kommentere direkte på den samfundsskabte virkelighed. Souvenix med et humoristisk 
projekt der kommenterede den traditionelle souvenirs repræsentative funktion og 
Sølvsten Bak med en feministisk status over de husmoderlige dyder anno 1999.

Dermed åbenbarede samtidens kunsthåndværk sig som en praksisform, der nok 
- som Per Weiss eller andre af Biennalens værker - opererede i traditionelle æstetiske 
kategorier med udgangspunkt i materialets æstetiske muligheder, men som samtidig 
også kunne sprænge rammen og kommentere den politiske og sociale virkelighed. 
Dette udgangspunkt fandt jeg særlig interessant i forhold til de billedkunstneriske 
udtryksformer, der hidtil havde optaget mig studiefagligt, nemlig den såkaldte ’sociale’ 
kunst, hvis omdrejningspunkt er et institutionskritisk baseret forsøg på at demontere  

1  Afsnittet er en bearbejdet udgave af min artikel ”Kunsthåndværk, strategiske interventioner – og sukkerglaseret 
virkelighed”. Krydsfelt, vol. 3, 2004. Keramikeren Per Weiss er født 1953.
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Biennaleprisen 1999: Johnna Sølvsten Bak, Fra projekt ”Hjemlig syssel”, 1999. Foto: Gert Skærlund Andersen.
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objektkategorien og intervenere direkte i det sociale.2 Mens disse billedkunstneriske 
strategier går ud på at skabe betydning udenfor kunstinstitutionens rammer; i det 
sociale, sporede jeg hos kunsthåndværkere som Souvenix og Sølvsten Bak en parallel men 
modsat rettet bevægelse: Omdrejningspunktet var kunsthåndværkets formtypologiske 
udgangspunkt i den sociale virkelighed, billedkunsten forsøger at intervenere i: Souvenix’s 
projekt bestod eksempelvis af forskellige steldele, mens Sølvsten Bak havde fremstillet en 
dug der var vævet og mønstret som et gammeldags viskestykke. Der var dermed tale om 
objekter, der formtypologisk indgår i den sociale virkelighed, men som samtidig rummer 
den kritisk-refleksive distance, der normalt tilskrives billedkunsten. Hermed syntes der 
at tegne sig konturerne af et krydsfelt hvor billedkunsten forsøgte at bevæge sig nedad 
mod hverdagsvirkeligheden, mens kunsthåndværket modsat forsøgte at bevæge sig opad 
mod billedkunstens konceptuelt betingede betydningsniveauer.3

Det er dette interessante krydsfelt, jeg satte mig for at undersøge; i første omgang i 
mit afsluttende konferensspeciale. Tilbage på Trapholt tegnede konturerne sig nemlig af 
et felt, der ganske manglede en gennemgribende begrebsdefinition. Hvorfor var begrebet 
’kunsthåndværk’ underlagt kunstneriske fordomme om et papskilt ved vejen i det danske 
sommerlandskab, når praksisformen i virkeligheden viste sig at rumme et særligt samspil 
af betydningslag, der hverken rummes rendyrket i billedkunsten eller i det beslægtede 
design?

Nogle år senere har dette indledende spørgsmål bragt mig til et ph.d.-stipendie på 
Danmarks Designskole. Bevægelsen fra kunstmuseum til designskole er værd at bemærke, 
fordi den siger noget om kunsthåndværkets position i dagens kulturelle felt; nemlig at 
kunsthåndværket er en praksisform i spænd mellem billedkunst og design. Op mod disse 
to veldefinerede teoretiske forskningsfelter befinder kunsthåndværket sig i periferien; 
det befinder sig et sted mellem design- og kunstbegrebet, men har ikke i samme grad sin 
egen selvstændige diskursive platform.

I forhold til eksemplet med Per Weiss illustrerer min egen fordom mod den æstetiske 
oplevelse samtidig at kunsthåndværket, blandt andet på grund af sin umiddelbare 
skønhedssøgen og sanselige appel, har været udsat for en marginalisering i forhold 
til et kunstbegreb, der til stadighed er blevet mere konceptuelt orienteret. Langt det 
meste litteratur indenfor området tager, som vi vil se, udgangspunkt i denne miskendte 
sanselighed og forsøger at revurdere kunsthåndværkets position på baggrund af et opgør 
med et konceptuelt domineret kunsthierarki. Imidlertid repræsenterer Souvenix og 
Sølvsten Bak et brud med denne klassisk æstetiske tilgang for i stedet at placere sig netop i 

2  Den franske kunstteoretiker Nicolas Bourriauds begrebsliggørelse af den ’relationelle æstetik’ er en central figur i en bølge 
af begreber som ’interventionskunst, ’social plastik’, ’social kunst’, ’usynlig kunst’ etc. Se Bourriaud (1996), (1997) og (2001) 
og afsnit 6.2.5.
3  Denne normalsproglige brug af begrebsparret ’oppe’ og ’nede’ om kunstens sfære modsat hverdagsvirkeligheden vil i 
lingvisterne George Lakoff og Mark Johnsons optik afspejle det hierarkiske forhold, at kunsten er ’finere’ mere ’esoterisk’ end 
hverdagen, og dermed finere end det formtypologisk brugsfunktionelle kunsthåndværk. Se George Lakoff og Mark Johnson 
(1980). Metaphors We Live By. The University of Chicago Press. Dansk oversættelse: Hverdagens metaforer. København: Hans 
Reitzels forlag, 2002/2004.
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det ovennævnte felt mellem ’kunst’ og ’virkelighed’. Her er det konceptuelle betydningslag 
der er primære, men vel at mærke ud fra et andet udgangspunkt end billedkunstens.

Det betyder, at en praksis som deres er interessant i en anden diskursiv ramme end 
den der revurderer praksisformens æstetiske og sanselige kvaliteter. I krydsfeltet mellem 
billedkunstens forsøg på at intervenere i hverdagsvirkeligheden og det konceptuelle 
kunsthåndværks forsøg på at skabe betydning som kunst med hverdagsvirkeligheden som 
formtypologisk udsigelsespunkt, opstår der en position, der flytter kunsthåndværkets 
diskursive fundament et andet sted hen end forholdet mellem æstetik og kunsthierarki. Med 
andre ord betyder fremkomsten af konceptuelt orienterede værker at kunsthåndværkets 
position i et samtidskulturelt felt må tages op til fornyet revision.

1.1.2. Think Tank - International begrebsforvirring
Det ukendskab til aktuelt kunsthåndværk som mine fordomme afspejlede viste sig 
imidlertid ikke at blive afløst af klarhed, da jeg satte mig for at arbejde videre med området; 
nu i ph.d-stipendiets internationale sammenhæng.

I efteråret 2004 mødtes en lille gruppe af europæiske kritikere og forskere indenfor 
kunsthåndværk, for at initiere den internationale tænketank THINK TANK – a European 
iniciative for the Applied Arts. Mødet blev afholdt i den østrigske by Gmunden, hvor bystyret 
var vært ved den officielle etablering af denne forening, hvis mål blev defineret således 
”[...] to bring vigour and imagination to bear on the theorizing of the applied arts in 
Europe. [...] The Think Tank, in providing a platform for leading thinkers, will encourage 
engaged discourse of the rapidly changing identity of the applied arts. The challenge is to 
articulate the significance of our field.”4 Resultatet af mødet var interessant. Begreberne 

4  Gabi Dewald (edt.) (2004).”Manifesto”. The Foundation, edition 01. Gmunden: Think Tank - A European Iniciative for the 
Applied Arts e. V., p. 5.

Ferniseringskort fra Galerie 422, Gmunden, Østrig, i forbindelse med udstillingen af Jakob Gasteiger og Michael Kienzer

superobjekter 04.indd   9 08-08-2006   01:43:12



�0

in
dledn

in
g

”crafts” og ”applied arts” var blevet brugt i 
flæng i den debat og koordination der var 
gået forud for mødet. Men nu viste det sig, 
at denne unøjagtighed dækkede over en 
dybere uoverensstemmelse over objektet. 
Hvad eksempelvis initiativtageren, 
den tyske redaktør af tidsskriftet 
KeramikMagazine Gabi Dewald, mente 
var eksemplariske værker, var forskelligt 
fra visiting professor ved Royal College of 
Art i London, Tanya Harrods syn, der igen 
adskilte sig fra den østrigske, hollandske, 
norske, svenske etc. optik. Så mangfoldige 
var opfattelserne af området, at man 
erklærede at ”We agree to disagree!”5 og 
enedes om, at den vigtigste opgave for 
gruppen var, overhovedet at etablere 
en fælles platform. Oplægget til næste 
årsmøde blev således ”Languages”, hvor 
hvert medlem skulle medbringe to værker, 
der var repræsentative for vedkommendes 
syn på kunsthåndværkets aktuelle og 
mest interessante udtryksformer ud fra 
den enkeltes nationale og positionelle 
perspektiv.

Det kom der en interessant udstilling 
ud af året efter, hvor jeg selv deltog i 
årsmødet. Selve rammerne for udstillingen 
er interessant, idet de kan ses som en 
- ganske vist karikeret - afspejling af den 
position, kunsthåndværket indtager 
i samtidskulturen. Gmundens bedste 
kunstgalleri, Galerie 422, havde stillet 
lokaler til rådighed, men da vi ankom med 
værkerne viste det sig, der var tale om 
bagtrappen. Resten af galleriets rum var 
fyldt med værker af de tyske kunstnere, 
Jakob Gasteiger og Michael Kienzer, hvis 

5  Gabi Dewald (2005). ”Preface”. Languages. Papers and 
exhibition 2005, edition 02. (Edts. Louise Mazanti og Jorunn 
Veiteberg). Gmunden: Think Tank - A European Iniciative for 
the Applied Arts e. V.

Fra udstillingen Languages arrangeret af THINK TANK 
- a European Iniciative for the Applied Arts, vist på 
Kunstindustrimuseet 17.03 - 21.05, 2006. I forgrunden 
Constanze Schreibers Soap Scull, 2004, udvalgt af Liesbeth 
den Besten, (NL). Til højre Thea Bjergs plisseringer fra serien 
AQUATIC, 2004, udvalgt af Louise Mazanti. Foto: Jonas S. 
Buus.

Languages. Martín Ruiz de Azúas Rebotijo, 1999, udvalgt af 
Mónica Gaspar (E).
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modernistisk-dekorative værker på ferniseringskortene var præsenteret af to solbrune 
kunstnere, nonchalant tilbagelænede i en speedbåd. Både værkerne og iscenesættelsen 
stod i skarp kontrast til THINK TANK-medlemmernes medbragte værker, der viste sig, alle 
at rumme konceptuelle betydningslag uanset vores dermed kun tilsyneladende diskursive 
forskellighed. Bagtrappens kunsthåndværksudstilling kom dermed til at stå med en helt 
anden tyngde end gallerirummenes hurtige omsættelighed. Hermed naturligvis ikke sagt 
at et modernistisk formsprog er er overfladisk, mens et konceptuelt betydningsindhold 
udgør en indholdsmæssig ’tyngde’. Pointen er, at der i kontrasten mellem de to udstillinger 
opstod et billede på hvordan kunsthåndværket besidder et aktivt engagement i samtiden, 
mens det hierarkisk alligevel forbliver marginaliseret til fordel for selv billedkunstens 
allermest kommercielt orienterede udtryksformer. Det aktuelle kunsthåndværk byder 
med andre ord på oplevelser, der dels adskiller sig fra praksisformens traditionelt 
formalæstetiske udgangspunkt, og dels fra aktuelle billedkunstneriske strategier. Alligevel 
befinder det sig diskursivt i en position, ’henvist til bagtrappen’.

Særligt interessant var det samtidig, at der i de udvalgte værker samstemmende 
var tale om konceptuelle betydningslag, uanset de diskursive forskelligheder. Hermed 
repræsenterer de nævnte værker fra Trapholt ikke blot en enkeltstående afvigelse, men 
en tendens der kan spores internationalt.

1.1.3. Afhandlingens ærinde
Ud fra denne erfaring indgår nærværende afhandling som et bidrag til denne debat. 
Som forsker indenfor kunsthåndværk, anser jeg områdets væsentligste udfordring som 
en afklaring af, hvordan praksisformen i dag overhovedet kan defineres. Hvilken plads 
indtager kunsthåndværket i samtidskulturen, i en situation, hvor der indenfor alle 
praksisformer og genrer finder overlapninger sted?

At behovet for en teoretisk diskussion af begreberne eksisterer, viser sig helt ind i 
denne indlednings tilblivelse på et sprogligt niveau: Med de betegnelser, jeg anvendte i 
Trapholt-eksemplet, for hhv. ’designduo’ og ’væver’ fulgte overvejelser om de alternative 
betegnelser som hhv. ’kunsthåndværkerduo’ og ’tekstildesigner’, eller ’tekstilkunstner’. 
Forholdet afspejler den begrebslige usikkerhed, der kendetegner området og forhindrer 
brugen af den generelle betegnelse ’kunsthåndværker’. Igennem afhandlingen har 
jeg fulgt de udøvendes egen betegnelse eller den normalsproglige praksis, hvor 
’kunsthåndværker’ kun sjældent indgår.� I den forbindelse skal det samtidig fremhæves, 
hvordan der indenfor normalsproglig praksis anvendes betegnelsen ’de udøvende’ og 
ikke ’kunstnerne’ eller ’kunsthåndværkerne’. Igen uddifferentieres kunsthåndværket 
i forhold til billedkunsten, og vel at mærke, til fordel for en betegnelse, der lægger 
vægten på handlingen; selve udøvelsen af kunsthåndværkspraksis. Forholdet afspejler, 
at kunsthåndværket positioneres indenfor det, jeg i afsnit 3.4.1 vil kalde for ’maker-

6  Ganske givet ikke kun af institutionelt-hierarkiske årsager, men sikkert også på grund af den dobbeltsproglige 
konstruktion det vil give, at tilføje en disciplin til den i forvejen treleddede betegnelse ’kunst-hånd-værker’, eksempelvis 
’tekstilkunsthåndværker’. Samtidig afspejler de normalsproglige betegnelser ’væver’ og ’keramiker’ etc. den dybe rodfæstning 
faget har i forskellige fagdiscipliner.
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perspektivet’; som et helt grundlæggende udtryk for, at kunsthåndværket primært 
betragtes ud fra sin tilblivelsesproces, i stedet for at blive bedømt på den objekttype, der 
er resultatet af processen, den rolle objektet spiller i forhold til beslægtede praksisformer 
som billedkunst og design eller som katalysator for menneskelige, sociale og kulturelle 
erfaringer.

At det er her det nutidige kunsthåndværk har sin helt store styrke træder frem, 
når man betragter feltet på værkniveau. Her viser det sig hvor vitalt, overraskende og 
udfordrende et praksisfelt kunsthåndværket rent faktisk er, og i hvor høj grad det netop 
mangler teoretiske definitioner der tager afsæt i betydningslag, der er at aflæse i de enkelte 
værker, og som dermed kan repositionere området i et samtidskulturelt perspektiv. 
Helt grundlæggende kan der dermed iagttages et skisma mellem et praksisfelt, der via 
konceptuelle betydningslag er i rivende udvikling, og en diffus teoretisk diskurs, der indtil 
videre ikke har formået at effektuere betydningen af de ændringer, kunsthåndværket 
undergår, og dermed repositionere kunsthåndværket i en marginalisering, der rækker helt 
ind i sproget. Den dualisme som kunsthåndværket i forvejen befinder sig i mellem kunst- 
og designdiskurserne er således undergået en yderligere forvirring ved fremkomsten 
af konceptuelle værker. Disse værker bryder med de eksisterende forventninger til 
praksisformen og lider under manglen på teoretisk fundering og begrebslig præcisering. 
Kunsthåndværksbegrebet synes her at antage til stadighed svagere konturer, netop 
til fordel for de diffuse kategoriseringer under hhv. design eller kunstbegreberne, hvis 
definitioner heller ikke er statiske.

Med afhandlingen er det intentionen at genetablere kunsthåndværket som en 
praksisform med en selvstændig betydning. Det er afhandlingens grundlæggende antagelse, 
at de begrebsdefinitioner der opstår ved undersøgelsen af en konceptuelt orienteret praksis 
er produktive for kunsthåndværksbegrebet som sådan. Samtidig er det en grundlæggende 
antagelse at kunsthåndværksbegrebet er uundværligt i den samtidskulturelle horisont, 
som diskursiv platform for en praksis, der ikke kan begrebsliggøres præcist indenfor 
hverken kunst- eller designdiskursens rammer. Afhandlingens ærinde er derfor at beskrive 
det nybrud indenfor kunsthåndværk der er karakteriseret ved en fremherskende konceptuel 
orientering, med henblik på at etablere en teoretisk begrebsramme for praksisformen, der kan 
sætte kunsthåndværket i et nyt samtidskulturelt perspektiv. 

Det er således ikke intentionen at etablere en adskillelse mellem praksisformerne, men 
at etablere endnu en platform hvorfra den materielle og visuelle kultur kan diskuteres. 
Samtidig skal det præciseres, at afhandlingen skal opfattes som et bidrag til den 
igangværende debat, og naturligvis ikke postulere en endelig definition af praksisformen. 
Ved at lægge vægt på de værktyper der rummer konceptuelle betydningslag, og dermed 
sætte de materialebaserede, formelle aspekter i parentes lægges der således et bestemt snit 
ind over praksisformen, der repræsenterer en bestemt vinkel. Hermed er der tale om en art 
’foot-in-the-door’-teori, hvor en helt specifik del af praksisformen generer betydning på 
et generelt niveau. Overordnet betyder det, at jeg med fokus på det konceptuelle i forhold 
til kunsthåndværket vil sætte det evidente - materialets æstetiske betydningspotentiale 
- i parentes for at få øje på, hvad materialefokuseringen så at sige ’skygger for’. 
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1.1.4. Afhandlingens tese og titel
Helt grundlæggende er det afhandlingens udgangspunkt, at de konceptuelle værker 
rummer en betydningsmæssig dimension der er intimt forbundet med værkernes 
formtypologiske relation til hverdagskulturens brugsfunktioner: Værkerne rummer 
et kritisk, refleksivt betydningsindhold, der adskiller kunsthåndværket fra de 
billedkunstneriske og designbegrebslige definitioner, praksisformen hidtil har været 
underlagt. På den baggrund er det min tese, at der med de konceptuelle værker kan 
etableres end anden teoretisk begrebsramme og dermed definition af kunsthåndværket 
end den hidtidige, i det væsentligste, materialedefinerede. Praksisformen indtager med 
andre ord en særlig oppositionsæstetisk position i samtidskulturen, hvis udgangspunkt 
er formtypologisk. Det er tesen, at denne position kan betragtes som en tilbagevenden 
til en historisk rod, der er blevet tolket og videreført ensidigt i retning af modernismen, 
men som oprindeligt besad nogle oppositionsæstetiske idealer, der går mere i retning af 
avantgardens kunst/liv-dikotomi. Tesen er væsentligt uddybet i afsnit 4.1.0.

I forhold til afhandlingens titel ”SUPEROBJEKTER - En teori for nutidigt, konceptuelt 
kunsthåndværk” antyder hovedtitlen den rolle, det konceptuelle kunsthåndværk indtager 
i samtidskulturen, der ligger i forlængelse af afhandlingens tese. Begrebet superobjekt er 
ikke ment som en erstatning for kunsthåndværksbegrebet, men som et billede på den 
transformation, praksisformen har undergået, og på den funktion og position, det er 
afhandlingens pointe, at kunsthåndværket indtager. Samtidig bliver det med brugen 
af begrebet ’objekt’ specificeret, at afhandlingen ikke er et forsøg på at positionere 
kunsthåndværket inden for rammerne af det eksisterende kunstbegreb, men at en del 
af den teoretiske ramme hentes fra moderne materialkulturelle studier. Hermed bliver 
det netop sagt, at relationen til hverdagskulturen er et centralt omdrejningspunkt for 
afhandlingens optik.

Med undertitlen bliver det tilsvarende præciseret, at afhandlingen er et bud på en 
teoretisk begrebsramme. Der er tale om en tesebaseret afhandling, hvis mål det er at 
applicere en i udgangspunktet kompleks teoretisk begrebsramme på et begrænset 
empirisk felt, med henblik på at begrebsliggøre en teoretisk pointe. Allerede her ligger 
der således en slet skjult fare for at overlæse (overlæsse) et empirisk felt med teoretiske 
betragtninger. Når jeg alligevel vælger denne vinkel er det i erkendelsen af, at der er et 
enormt behov for at definere kunsthåndværket teoretisk, og naturligvis i forhåbningen 
om, at den anlagte vinkel vil kaste en indsigt af sig, der kan styrke feltet diskursivt.

�.2.0. PRÆCISERING AF UNDERSØGELSESFELTET

1.2.1. Definition af ’konceptualitet’
Afhandlingens undersøgelsesfelt er dermed det jeg har kaldt ’konceptuelt orienterede 
værker’, der ved netop at indeholde konceptuelle betydningslag adskiller sig fra 
eksempelvis Per Weiss’ formelle, værkinterne forhold. Med denne betegnelse ’værkinterne’ 
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er der samtidig defineret et kendetegn ved de konceptuelle værker, nemlig som dét, de 
ikke er: Konceptualiteten defineres således af det forhold, at værkernes betydning er 
idebaseret og rækker ud over objektets formelle grænser, så der opstår en modsætning 
mellem formelt og konceptuelt kunsthåndværk. Denne grænse er dog ikke entydig: 
Formelt kunsthåndværk kan godt samtidig rumme en konceptuel dimension, hvis det 
eksempelvis er styret af geometriske eller andre lovmæssigheder, eller hvis der i form eller 
materialevalg er nedlagt et bevidst konventionsbrud.7 Imidlertid er afhandlingens fokus 
værktyper, hvor det konceptuelle betydningsindhold rummer en idebaseret, fortællende 
dimension, der rækker ud over objektets formelle grænse; hvor den æstetiske dimension 
træder i baggrunden til fordel for refleksive betydningslag; med andre ord værker, der siger 
noget, om noget andet end sig selv.

Værkerne fra Trapholt er ét eksempel; et andet kunne være smykkekunstneren 
Katrine Borups kropsobjekt Kvinde form din krop fra 2003. Værket udgør en form for ’tredje 
bryst’, der kan spændes på kroppen efter samme princip som en brystholder. ’Brystet’ er 
fremstillet af hudplaster der er klæbet sammen og rullet op i en flad spiral, så det ved 
et let tryk kan formes som et bryst eller deformeres til ukendelighed. Smykket er til at 
bære på kroppen, og er først aflæseligt som sådan: Udstillet kontekstløst på et podium er 
det således umuligt at afgøre objektets funktion eller betydning. Først via det tilhørende 
billede af objektet båret på kroppen, bliver det forståeligt. Med værkets titel, der refererer 
til kvindefrigørelsens bestseller Kvinde kend din krop, oprindeligt fra 1975, er der slået 

7  Et eksempel kunne være vasen Bordpynt, (2006) af tekstildesigner Mette Kargo Hvid, der, udført i hvid, plastisk gummi 
rummer et bevidst konventionsbrud i forhold til materialet, formen og funktionen. Hermed rummer det en konceptuel dimension, 
hvis betydning dog, vel at mærke, holder sig indenfor objektets egne formelle rammer uden at kommentere på eksterne 
forhold. Det samme, om end fra et andet kunstnerisk udgangspunkt gælder for eksempelvis keramikeren Martin Bodilsen 
Kaldahl, hvis skulpturelle værk Bagatel I (2005) kobler afstøbninger af grene med abstrakte organiske former.

Mette Kargo Hvid, Bordpynt, silikonegummi, 2006. Foto: 
Danish Crafts’ webarkiv

Martin Bodilsen Kaldahl, Bagatel I, 2005, h 13 x 50 x 20 
cm. Foto: Galleri Nørby

superobjekter 04.indd   14 08-08-2006   01:43:15



�5

ka
pi

te
l 

�

et feministisk tema an. Kvinde form din krop sætter på den måde spørgsmålstegn ved en 
række vedtagne konventioner: Skønhedsidealer, kvindeidealer og brysternes funktion 
som garanter for status og kønslig identitet i en tid hvor plastikkirurgien udgør et stadigt 
ekspanderende marked. 

Der er således meget langt fra den traditionelle håndtering af kunsthåndværkerens, i 
dette tilfælde guldsmedens, materiale, men alligevel er det valgte materiale absolut ikke 
tilfældigt. Det hudfarvede plaster forholder sig til kroppen, (og dermed til smykket som 
kategori) og til den associationsrække af skønhedskirurgi og deformitet, der igangsættes. 
Men ikke nok med det. Selve plasteret rummer som materiale et helt uventet æstetisk 
og funktionelt potentiale når det klæbes sammen og rulles op. Materialets betydning er 
dermed på ingen måde ligegyldig, blot indskrives det i en overordnet betydningsproduktion, 
der altså rækker ud over objektets formelle rammer for at kommentere samfundsmæssige og 
sociale forhold.

Betegnelsen konceptuelt kunsthåndværk indkredser dermed i denne sammenhæng en 
værktype med en bestemt form for betydningsindhold. Denne form for konceptualitet 
både afspejler og afspejles i nyere teoridannelser, både indenfor kunstteorien (Visual Culture 
Studies) og designforskningen (Material Culture Studies). Fælles for begge er, at objektet er 
blevet kontekstafhængigt og socialt, i modsætning til opfattelsen af det æstetisk privilegerede 
objekt der eksisterer indenfor sin egen autonome betydningshorisont. At værkerne rummer 
et konceptuelt betydningsindhold skal dermed ikke forstås som en direkte reference til den 
kunsthistoriske genre ’konceptkunst’ der opstod i 19�0’erne og lagde afstand til værkets fysiske 
dimension for i stedet at fungere som en art ’dokumentation af ideen’. Kunsthåndværkets 
konceptualitet rummer tværtimod en objektkarakter, der er helt uomgængelig. På den måde 
er det derfor snarere de nye teoridannelsers kontekstbevidsthed, der er referencen; det vil sige 
bevidstheden om, at værkerne fungerer i et samspil med den omgivende verden.

Katrine Borup, Kvinde form din krop, 2003, sammenrullet hudplaster og sølvspænde. Foto: Ole Akhøj
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1.2.2. Definition af ’kunsthåndværk’
Samtidig skal der tages højde for, at der med definitionen af det konceptuelle som 
en tendens der er synlig i et internationalt perspektiv nok er tale om værker, der 
betydningsmæssigt fungerer i et samspil med den omgivende verden, mens de 
imidlertid fysisk eksisterer indenfor en institutionel udstillingskontekst. Det 
betyder for det første, at afhandlingens udgangspunkt ikke er repræsentativt for 
praksisformens mangfoldige udtryksformer og distributionskanaler. Tværtimod 
betyder optikken på konceptuelle udstillingsobjekter, at det kun er en lille del af 
praksisformen generelt, der behandles.
For det andet skal det samtidig præciseres at den institutionelle kontekst er afgørende 
for, om værkerne begrebsliggøres og aflæses som hhv. ’kunsthåndværk’, ’design’ 
eller ’kunst’. Jeg opererer således ikke med en statisk definition af begrebet; snarere 
tværtimod: Idet målet er at se på en specifik del af praksisformen - den konceptuelle - er 
det som nævnt intentionen at etablere en platform hvorfra det er muligt at indkredse 
særegne træk ved praksisformen generelt. Med en sådan ramme vil det være muligt 
at nuancere forståelsen af de forskellige objekttyper, uanset deres institutionelle 
udsigelsessted. Det konceptualitetsbegreb der er afhandlingens udgangspunkt 
retter dermed sit fokus mod at etablere en teoretisk begrebsramme, der kan fungere 
uafhængigt af den institutionelt definerede udsigelsesposition: På den baggrund vil 
det være muligt at påpege træk ved et givent objekt, der er betydningsproducerende 
indenfor forskellige diskurser. 

Det skal samtidig præciseres, at afhandlingens brug af begrebet konceptuelt 
kunsthåndværk tager udgangspunkt i et kunsthåndværksbegreb, der er institutionelt 
og diskursivt defineret. Det betyder, at de udvalgte værker (næsten uden undtagelse)  
på forhånd er institutionelt definerede som kunsthåndværk, og at jeg dermed ikke 
har kigget på konceptuelle objekter, hvis udsigelsesposition er en anden, men som 
eventuelt kunne defineres indenfor kunsthåndværkets rammer. Grunden er, at de 
institutionelt definerede kunsthåndværks-værker kan tilskrives nogle kernebegreber, 
der netop kan sættes i spil i forhold til beslægtede udtryksformer. Det er således ikke 
konceptualiteten som sådan, der er afhandlingens fokus, men konceptualiteten som 
den udfolder sig indenfor en institutionelt defineret kunsthåndværkspraksis. Det er 
således heller ikke intentionen at pege på andre praksisser, der kunne karakteriseres 
som kunsthåndværk, men netop udvikle en teoretisk ramme for en i forvejen 
eksisterende praksis.

Dette forbehold afspejler samtidig, at også den institutionelle udsigelsesposition 
i disse år gennemgår en forandring og transformation af institutionelle og diskursive 
barrierer. Både kunst, design og kunsthåndværksbegreberne er under forandring og 
krydser ind mellem hinanden i tværfaglige udstillingsprojekter, der ikke bekymrer 

superobjekter 04.indd   16 08-08-2006   01:43:17



�7

ka
pi

te
l 

�

sig om diskursive udgangspunkter.8 Fremfor at se denne tendens som tegn på en 
opløsning af praksisformerne er det imidlertid afhandlingens udgangspunkt, at 
denne tendens har to væsentlige årsager: 

For det første afspejles der her den øgede kontekstbevidsthed, der er resultatet af 
de nyere teoridannelsers opgør med det privilegerede objekt. I dette diffuse felt er der 
netop behov for definitoriske platforme, og det er således afhandlingens intention 
at vise, at netop kunsthåndværket indtager en position, der er særlig relevant i 
denne sammenhæng. I modsætning til at være et forsøg på at genetablere diskursive 
barrierer mellem udtryksformer er det derfor vigtigt at understrege, at afhandlingens 
insisteren på at etablere kunsthåndværk som en selvstændig diskurs er en vigtig brik 
i forståelsen af dette nye, diffuse felt. Med det konceptuelle kunsthåndværk er det 
således intentionen at pege på aspekter, der ellers ikke kommer til udtryk.

For det andet kan denne opløsning af det privilegerede objekt ses som en opløsning, 
der skyldes en opblødning af dén kunst/liv-dikotomi der, som vi vil se, er central for 
det moderne kunstbegreb. Netop kunst/liv-dikotomien er samtidig et nøglebegreb 
for afhandlingens både historiske og teoretiske ramme, og endnu engang peger dette 
forhold på kunsthåndværkets centrale placering.

1.2.3. Historisk og national afgrænsning
At kunsthåndværket rummer konceptuelle forhold er ikke særskilt nyt. Den britiske 
kunsthåndværks- og designhistoriker Peter Dormer definerer med bøger som The New 
Jewelry (1985), The New Furniture (1987) og The New Ceramics (1989)9 det postmoderne 
nybrud, der klart markerer en ambition om at etablere genrerne indenfor en kunstnerisk 
kontekst der gør op med modernismens rene linjer, og som kan betegnes som konceptuelt i 
den måde, betydningen produceres: ”New”-begrebet var her karakteriseret af en ekspressiv 
brug af materialer og formelementer, og eksempelvis kapitlernes titler; ”Expression and 
Design”, ”Jewelry as Image” og ”Jewelry as Theatre” i The New Jewelry tegner billedet af 
et brud, der pludselig retter sine betydningslag mod forventningsbrud, kontraster og 
fortællende elementer, der netop dyrker postmodernismens karakteristiske fabulerende, 
syntetiske univers; vel at mærke indenfor det ekspressive, billedlige.

8  MAK-museet i Wien (tidligere Musem für Angewandte Kunst) er i den forbindelse navnkundigt, idet det under ledelse 
af direktør Peter Noever har gennemført en ganske gennemgribende omorganisering af museets faste samling som ”Artistic 
Interventions”, hvor samtidskunstnere har iscenesat værkerne. Se: Peter Noever (ed.) (2002). Vienna By MAK. Vienna: Prestel 
Verlag, p. 16. Udstillingen Modernism: Designing a New World 1914-1939 på Victoria & Albert-museet i London 6.4 - 23.7, 
2006 er således det seneste eksempel på store tværdisciplinære udstillingssatsninger; i dette tilfælde med et interessant 
historisk tilsnit: Den tværdisciplinære tilgang er således ikke blot et nutidigt tiltag, men afspejler periodens egen uproblematiske 
integrering af disciplinerne. Se afsnit 2.1.5. I en nutidig, national sammenhæng kan nævnes Kunstindustrimuseets udstilling 
Anna didn’t come home that night,  22. november, 2000 - 25. februar, 2001, og aktuelt Trapholts udstilling Krydsfelt natur-ligt 
(10.2 - 30.4, 2006) der fokuserede på mødet mellem billedkunst og kunsthåndværk, eller Café Dansk på Dansk Design Center, 
der bruger skiftende billedkunstnere, designere og kunsthåndværkere til indretningen af museets café, der dermed samtidig 
fungerer som en art udstillingsrum. 
9  Dormer, Peter og Ralph Turner (1985). The New Jewelry. Trends + traditions. London: Thames and Hudson Ltd. (1987). 
Peter Dormer (1987). The New Furniture. Trends + Traditions. London: Thames and Hudson Ltd. Peter Dormer (1989).  The 
New Ceramics. Trends + Traditions. London: Thames and Hudson Ltd. (1995).
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 Samme tendens gør sig, lettere nedtonet, gældende i Danmark, hvor kunst- og 
designhistoriker Lars Dybdahl i artiklen ”Det danske designboom - det nye design” 
gennemgår den udvikling, der i 1980erne udgør den danske variant af den internationale 
postmodernisme. Dybdahl fremhæver her periodens tværfaglige tilgange, hvor grænserne 
mellem kunst, kunsthåndværk og design sprænges og skriver således at: ”Bevægelserne 
i kunsthåndværket arbejdede højfrekvent med ’funktionstømninger’ af brugsformer 
og dekorativ tradition og nærmede sig anderledes radikalt end tidligere det ’frie’ 
kunstneriske udtryk i skulpturen, maleriet eller den konceptuelle installation.” 10 Som 
Dybdahl forklarer finder der samtidig i denne udvikling nye museumsdannelser sted, der 
netop understøtter den værkkarakter, som objekterne tillægges. Når man ser på perioden 
generelt er det således også kendetegnende, at betydningerne er netop ’post-moderne’, 
hvor objekternes interne formelle (modernistiske) forhold stadig er betydningsskabende, 
blot blæst op med teatralsk effektfuldhed. Som Dybdahl bemærker, er det ikke etiske og 
sociale dimensioner, der er i fokus, men værkernes betydning som tegn og stil.

Forskellen mellem denne første generation af konceptualitet og den aktuelle er 
dermed, at mens den ekspressive, postmoderne materialitet brød med de hidtidige 
formelle rammer og flirtede kraftigt med samtidens billedkunstneriske udtryk, har den 
aktuelle konceptualitet ganske forladt det ekspressive, men samtidig også den eksplicitte 
hentydning til kunstbegrebet. Den aktuelle konceptualitet er vokset frem fra midten af 
1990erne, og det er kendetegnende, at den voldsomme retorik og de kraftige effekter er 
afløst af en betydningsproduktion, der groft sagt har forskudt sig fra postmodernismens 
formelt baserede udtryk til et samfundsengageret indhold. Den nye partner er 
designbegrebet. Formtypologiens udgangspunkt for en kritisk, refleksiv praksis gør, at 
det ikke er det formmæssige slægtskab/opgør med modernismen, der er centralt, men 
hvad man indledende kunne kalde en art fortolkningsstrategi i forhold til samtidens 
materielle kultur. 

Disse formtypologiske referencer har i Danmark haft særlig gunstige vilkår idet 
kunsthåndværket her historisk er tættere knyttet til designbegrebet end til kunstbegrebet - 
både institutionelt, diskursivt og på værkplan. Det kunne i den internationale diskurs synes 
som om, det danske kunsthåndværk endnu ikke har gennemgået ’funktionstømningen’ 
og frigjort sig fra brugskunstens underkategori under designbegrebet. Imidlertid er 
det afhandlingens udgangspunkt, at dette forhold tværtimod i de konceptuelle værker 
betyder, at kunsthåndværkets særlige position træder tydeligt frem. Frem for at operere 
eksplicit med betegnelsen ’dansk kunsthåndværk’ er det således intentionen at sætte 
fokus på karakteristika, der ’tilfældigvis’ kendetegner dansk kunsthåndværk i særlig 
grad. Værkeksemplerne vil derfor være danske, selvom de ligeså vel kunne være udvalgt 
med et internationalt perspektiv (jvf. Think Tank-eksemplet). Dette valg er truffet, for det 
første fordi det giver et mere homogent snit end et ’europæisk’, ’angloamerikansk’ eller 
’internationalt’ perspektiv, men for det andet fordi det synes oplagt at definere potentialet 
i en national ’svaghed’; et område, der tilmed ikke er blevet nævneværdigt selvstændigt 

10  Lars Dybdahl (2002). ”Det danske designboom - det nye design”. Dansk Kunsthåndværk, vol. 1/02, p. 8 - 20.
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behandlet på dansk i en nutidig sammenhæng. På den måde vil afhandlingen sætte fokus 
på en national problematik, men med en international betydning.

1.2.4. Teoretisk udgangspunkt
Kort beskrevet tager afhandlingen sit teoretiske udgangspunkt i den indsigt jeg 
redegjorde for med Trapholt-eksemplet; nemlig at (dele af) billedkunsten krydser (dele af) 
kunsthåndværket i et fælles forsøg på at etablere en relation mellem hverdagsvirkelighedens 
rum og kunstrummet. Med min kunsthistoriske studiebaggrund aktualiserer denne 
friktion mellem kunst og virkelighed en avantgardeteoretisk tilgang, der implicit danner 
udgangspunkt for store dele af det 20. århundredes kunstteoretiske positioner. Samtidig 
betyder kunsthåndværkets særlige udgangspunkt i de brugsorienterede formtypologier 
at det bliver interessant at kigge nærmere på genstandsforskningen, nærmere defineret 
den Material Culture Studies-definerede forskningstradition, der netop ikke opererer med 
statiske visuelle repræsentationer, men med materielle objekter, der forholder sig til en 
social kontekst. Som jeg vil argumentere for, er der mellem avantgardeteorien og den 
materialkulturelt inspirerede tilgang en helt særlig betydningsudveksling, der viser sig 
frugtbar i forhold til kunsthåndværket. 

I forlængelse af disse væsentlige teoretiske tilgange er der kastet et sideblik mod 
æstetikteorien, hvor der med et såkaldt udvidet æstetiskbegreb defineres den rolle som 
konstituering af den omverdenserfaring, der bliver vigtig i feltet mellem avantgardeteori 
og en materialkulturelt inspireret tilgang. På den måde kan man opfatte det som en tre-
trinsraket, hvor de tre positioner logisk hænger sammen med henblik på at udgøre et 
samlet greb for den teoretiske begrebsramme.

Grundlæggende tager min tilgang dermed udgangspunkt den i ekskurs fra det 
traditionelle formalæstetiske objekt, der rummes dels i den socialkonstruktivistiske 
Cultural Studies-tradition, dels i den tilsvarende kontekstualistiske New Art History. 
Idet både brugsfunktion og konceptuelle betydningslag er centrale er det således ikke 
nok at analysere genstandene som statiske, visuelle repræsentationer, men også som 
producenter af betydning, der rækker ud over det enkelte objekt. På det overordnede 
plan rummer afhandlingen dermed en tværæstetisk dimension i min forskningsfaglige 
kobling mellem en kunsthistorisk baggrund der kommer til udtryk i en designinstitutionel 
sammenhæng. Samtidig er den tværæstetiske tilgang ligeledes at finde i den konkrete 
teoretiske tilgang, som hhv. kunstteoretisk avantgardediskurs og sociologisk afledt 
genstandsforskning appliceret på kunsthåndværket som et designrelateret praksisfelt. 
Afhandlingens teoretiske grundlag i øvrigt vil blive nærmere uddybet i afsnit 4.1.1.

1.2.5. Afhandlingens underliggende præmisser
I en tesebaseret, teoretisk tilgang der er bygget op ud fra en personlig erfaring af et 
diffust diskursivt felt er det naturligvis uundgåeligt, at afhandlingen hviler på nogle 
underliggende præmisser og begrebsanvendelser. Nogle af dem vil kunne rekonstrueres, 
mens andre først vil åbenbare sig for den læser, der har en anden faglig og erfaringsmæssig 
baggrund. 
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Først og fremmest er der anvendelsen af ideelle kategoriseringer som hhv. ’kunst’, 
’kunsthåndværk’ og ’design’. Med brugen af disse tre betegnelser refererer jeg ikke til en 
statisk opfattelse af praksisformernes karakteristika og identiteter, og dermed til rigide 
genredefinitioner på værkniveau. Kategoriseringen er naturligvis kontekstbestemt, og 
dermed i overvejende grad institutionelt betinget. Imidlertid anvender jeg i afhandlingen 
praksisformerne som pejlemærker, der markerer en både institutionel og diskursiv 
position. Med kunsthåndværket som en eksplicit position i et samtidskulturelt felt 
muliggøres kategoriseringen af virkelige kulturelle objekter således i forhold til, hvor meget 
de tilnærmer sig de ideelle typer. Med den position der fremskrives for kunsthåndværket 
er det således intentionen at præcisere forhold, der ellers ikke ville være kommet til 
udtryk. 

En herpå følgende underliggende antagelse er således, at kunsthåndværket er et begreb 
der bør fastholdes og ligefrem skrives frem. Denne holdning er lettere kontroversiel idet 
ikke engang fagets egne udøvere føler sig hjemme i begrebet. Samtidig tipper det let over i 
en modernistisk genreadskillelse at promovere et særligt begreb. I udgangspunktet bør det 
derfor understreges, at mit engagement med begrebet ikke har en statisk eller eviggyldig 
karakter, og at begrebet ikke fastholdes af ’modernistisk stædighed’ men i erkendelsen 
af, at positionen ganske enkelt mangler i præciseringen af det samtidskulturelt-æstetiske 
felt.

I forlængelse af afhandlingens tese og teoretiske vinkel er det samtidig vigtigt at 
knytte en kommentar til anvendelsen af en avantgardeteoretisk tilgang, der næsten 
pr. definition kommer til at stå som en modsætning til et modernistisk kunstbegreb. 
Hermed kommer det til at synes som om, ’avantgarde er godt’ og ’modernisme er mindre 
godt’, og hermed synes det genrehierarkiske kunstsyn endnu engang at blive videreført til 
kunsthåndværket. I og med at afhandlingens tese bygger på at fremskrive formtypologien 
som primært afsæt for en konceptuel betydningsproduktion i modsætning til at lade 
materialets betydning være dominerende synes der samtidig, i forlængelse heraf, at opstå 
en slet skjult valorisering af at et konceptuelt (avantgardistisk, kritisk) udtryk er bedre 
end et materialeæstetisk (modernistisk, æstetisk). Med andre ord, kunne det synes som 
om, afhandlingens intention om at revurdere kunsthåndværket i et samtidskulturelt 
perspektiv bygger på antagelsen om, at kunsthåndværket kun kan revurderes hvis det 
indtager en modernismekritisk position. 

Denne indvending er det imidlertid svært at undgå, hvis man vil anlægge et andet 
perspektiv på praksisformen, end det fremherskende. Afhandlingen vil imidlertid 
argumentere for, at den avantgardeteoretiske tilgang er i direkte forlængelse af træk, 
der allerede er præsente da kunsthåndværket oprindeligt konstitueres med den britiske 
Arts and Crafts-bevægelse. At avantgardens kritiske grundlag således overføres til den 
nutidige kunsthåndværksscene betyder dermed ikke, at det oppositionelle element er 
indført for at ’redde’ kunsthåndværket fra risikoen for at blive ’tom æstetik’, men fordi 
det eksisterede som en del af kunsthåndværkets oprindelige rolle, og fordi denne rolle 
er blevet særlig tydelig i det konceptuelle kunsthåndværk. Fremfor at videreføre en 
kunsthierarkisk underkendelse af det æstetiske, er afhandlingens intention dermed at 
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italesætte et aspekt og kunstnerisk slægtskab ved kunsthåndværket, der ikke hidtil har 
været belyst.

Et andet forhold der kunne synes at stamme fra et kunsthierarkisk syn på 
kunsthåndværket er vægtningen af det empiriske felt. Idet afhandlingens fokus er 
unikke udstillingsobjekter og ikke den store del af praksisformen der er kommercielt 
rettet, kunne det synes som om, afhandlingen viderefører en kunstteoretisk tabuisering 
af det kommercielle. Indvendingen kan imidlertid imødekommes med, at der i 
udstillingsobjekterne klarest udkrystalliseres nogle form- og indholdsmæssige tendenser, 
hvis effekt på produktkategorien behandles i afsnit �.3.3. 

Slutteligt er der, i forlængelse heraf, nogle særligt centrale begreber, hvis anvendelse der 
kort skal redegøres for. Begreberne ’værk’, ’objekt’, ’produkt’, ’ting’ anvendes i forskellige 
sammenhænge, om ikke overlappende, så beslægtet. De to første begreber refererer til 
værkkategorien mens begrebet ’objekt’ optræder sideløbende, ud fra den antagelse, at 
det konceptuelle kunsthåndværks ’værk’ relaterer så meget til produktkategorien, at der 
ligeså vel er tale om et ’objekt’. Forholdet er netop grundet i den nævnte, materialkulturelt 
inspirerede tilgang. Med de sidste to begreber; ’produkt’ og ’ting’, er det produktkategorien, 
der er udgangspunktet, og således den objekttype, som de konceptuelle værker er intimt 
forbundet med. Når alle fire begreber anvendes afspejler det derfor også afhandlingens 
udgangspunkt, nemlig at kunsthåndværket befinder sig i et spændingsfelt mellem 
kunstens værk og designets produkt.

Dette spændingsfelt er også afgørende for en anden begrebsklynge; nemlig 
’materialkultur’, ’hverdagskultur’ og de heraf afledte former; hhv. ’hverdagsrelation’, 
’hverdagsvirkelighed’ etc.. Med disse betegnelser adresseres grundlæggende den samme 
underliggende antagelse; nemlig at kunsthåndværket opfattes både som en kunstnerisk 
praksis, mens det samtidig tager formtypologisk udgangspunkt i kunstens modsætning; 
virkeligheden. Afhandlingen opererer dermed med et kunstnerisk autonomibegreb 
der adskiller sig fra virkelighedens materialkultur. Indenfor den materialkulturelle 
forskningstradition er denne sondring ikke mulig, da alle artefakter opfattes som del 
af den materielle kultur. Betegnelsen er imidlertid bibeholdt idet den refererer til en 
materialkulturel diskurs, der bidrager til forståelsen af kunsthåndværkets specifikke 
objektform.

I forlængelse af autonomibegrebet er der en sidste begrebsanvendelse, der skal 
specificeres: Begreberne ’materialeæstetik’ og ’formalæstetik’ benyttes i afhandlingen som 
modsætninger til det konceptuelle betydningsindhold. Hermed betegnes det kunstneriske 
udtryk hvis vægt ligger i materialets æstetiske udtrykskraft indenfor værkets egne 
formelle rammer, dvs. indenfor en formel betydningshorisont. I den forstand vil også den 
postmoderne konceptualitet befinde sig indenfor rammerne af formalæstetikken.
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�.3.0. OM FORSKNINGSBIDRAGET

1.3.1. Udsigelsesposition og forskningsbegreb
I denne lange opremsning af forbehold og præciseringer er der et sidste punkt der 
er vigtigt at gøre rede for, nemlig min egen udsigelsesposition. Siden 1999 har jeg 
formidlet og skrevet adskillige artikler, anmeldelser og katalogtekster, der italesætter 
det konceptuelle felt. På den måde er jeg således allerede på forhånd aktør i det felt, jeg 
beskriver i afhandlingen. I sociologisk feltstudie-terminologi kan min position således 
siges at indtage rollen som ’deltagende observatør’. Det betyder naturligvis noget for, 
hvordan forskningsbidraget skal opfattes: Først og fremmest betyder det, at afhandlingen 
skal opfattes som en kunsthåndværksteori, og dermed som kunsthåndværkskritik. At 
udvikle en teoretisk position betyder generelt, at forskellige forhold knyttes sammen i 
en ny konstellation, men henblik på at generere ny viden.11 Hermed bevirker man således 
tilsynekomsten af et bestemt fænomen, og præcis derfor, er det ikke muligt at holde sig 
neutral af feltet. 

Udfra en videnskabsteoretisk grundlagsbetragtning er der dermed ikke tale om et 
positivistisk videnskabssyn der tilstræber at kunne fremlægge endegyldige sagsforhold. 
I stedet tager afhandlingen udgangspunkt i et socialkonstruktivistisk kulturbegreb, der, 
som betegnelsen så præcist udtrykker det, anser kulturbegrebet som en socialt defineret 
konstruktion. Det betyder, at den konceptuelle praksis, ved at blive skrevet frem i lyset 
med henblik på at blive repositioneret i et såkaldt ’samtidskulturelt felt’, netop er med 
til at definere dette (til stadighed socialt definerede) felt. Jeg ser det derfor ikke som 
hverken afhandlingens mulighed eller rolle, at indtage en neutral position, der objektivt 
kortlægger et bestemt felt. Snarere ser jeg den som netop kunsthåndværkskritik, 
forstået sådan at bidraget forhåbentlig virker tilbage, både på diskursen og på praksis. 
Ikke som tilsynekomsten af ’mere’ konceptuelt kunsthåndværk, men som en forståelse 
af praksisformens placering, virkemidler og muligheder i et kulturelt felt, der igen kan 
generere nye tilgange. Således er afhandlingen et led i en fortløbende diskurs, og ikke et 
forsøg på at etablere statiske definitioner. Her tilskriver jeg mig sociologen Judy Attfield, 
der i indledningen til bogen Wild Things skriver: ”In these days of post-modern uncertainty 
and cultural diversity, an awareness of difference and alternative interpretations is a much 
more achievable aim than trying to reach an ultimately conclusive definition.”12

Med denne udsigelsesposition kan man samtidig præcisere hvilket forskningsbegreb, 
afhandlingen tilskriver sig. I bogen The New Production of Knowledge13 præsenterer Michael 
Gibbons et. al. et videnskabsideal der er anvendelsesorienteret i langt højere grad end den 
klassiske grundforskning, og betegner denne nye tilgang som Mode 2 i forhold til den 
eksisterende Mode 1. Afhandlingens tilgang vokser i høj grad ud af en klassisk Mode 1-

11  Jeg refererer her til Kirsten Hastrup (2006).”Designforskning: Mellem materialitet og socialitet”. Copenhagen Working 
Papers on Design, no. 9. København: Danmarks Designskole.
12  Judy Attfield (2000). Wild Things. The Material Culture of Everyday Life. New York: Berg Publishers, p. 9.
13  Michael Gibbons et. al. (1994) The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary 
Societies. SAGE Publications.
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viden, hvis fornemmeste mål er at afdække nye sammenhænge. Den instrumentelle Mode 
2-tilgang er imidlertid præsent i den måde, afhandlingen samtidig tænkes som et bidrag 
til en konkret styrkelse af kunsthåndværkets diskursive og institutionelle position.

1.3.2. Instrumentalisering og forskningsinstitutionel ramme.
Hermed er det slutteligt relevant at spørge, helt banalt; hvorfor er det vigtigt - og for hvem? 
Hvad kan vi i det hele taget bruge afhandlingen til?
Her kan man - i forlængelse af det socialkonstruktivistiske udgangspunkt - med fordel 
kaste et ultrakort sideblik til Pierre Bourdieus sociologisk baserede feltteori, hvor han 
beskriver ’feltet’ som defineret af forskellige sociale magtstrukturer. Et ’felt’ eksisterer 
ikke pr. definition; det etableres i en hierarkisk positionering i forhold til andre felter.14 
For at etablere et felt må der derfor et vist ’powerplay’ til.

Som nævnt er det ikke afhandlingens intention at insistere på statiske betegnelser, og 
et ’powerplay’ på kunsthåndværkets vegne synes således at undergrave denne intention. 
Imidlertid kan det ligesåvel hævdes, at i og med at kunsthåndværket er en praksisform der 
eksisterer konkret institutionelt, og i og med at det er en vitalt praksis der, som Trapholt-
eksemplet viste, lider under en manglende teoretisk diskurs er det vigtigt både for feltet 
selv, men også for dets position i et bredere kulturelt felt, at det begrebsliggøres teoretisk. 
Manglen på konsistent teoriudvikling og anerkendelse som forskningsfelt afspejler sig 
således i manglen på kritik og dermed i fordomme omkring praksisformen.

Et powerplay på kunsthåndværkets vegne kan derfor være med til at styrke 
kunsthåndværkets position i et samtidskulturelt felt, og dermed højne både de udøvendes 
faglige bevidsthed og ikke mindst deres afsætningsmuligheder. Med Danmarks 
Designskole som forskningsinstitutionel ramme er det samtidig af særlig interesse for 
skolen at styrke diskursen på et af skolens kerneområder. Idet skolen i disse år gennemgår 
nogle grundlæggende strukturelle ændringer med henblik på at opnå universitær status 
er det af særlig vigtighed, at skolens fagområder understøttes teoretisk.
Hermed ikke sagt at afhandlingen foregiver at være direkte implementerbar. Som 
uafhængigt forskningsbidrag skal afhandlingen betragtes som et grundlag, der senere vil 
kunne instrumentaliseres i forskellige sammenhænge.

1.3.3. Form og disponering af stoffet 
Ved at være sig den videnskabelige disciplin bevidst opstår der samtidig en form for 
misforhold mellem det stof, man gerne vil formidle; i bund og grund engagementet for 
de værker, der er afhandlingens udgangspunkt, og den form, den videnskabelige disciplin 
foreskriver. Afhandlingen er imidlertid et forsøg på at ’stikke et spadestik dybere’ end 
det er muligt i en konkret værkformidling, og derfor er der lagt en særlig tyngde ind i de 
teoretiske og analytiske grundlagsdiskussioner.

I det nærværende, indledende Kapitel 1 er afhandlingens problemstilling præsenteret, 
og alle forudsætningerne lagt frem. Herefter opridser Kapitel 2 den historiske baggrund, 

14  Pierre Bourdieu (1983). The Field of Cultural Production. Essays on Art and Litterature. Cambridge: Polity Press, p. 30. 2004.
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der dels introducerer til kunst/liv-dikotomien og dermed til kunsthåndværkets tidlige 
slægtskab med avantgardebevægelsen, dels beskriver hvordan disse intentioner skridtvist 
demonteres i det såkaldte ’studiobegreb’. Kunsthåndværkets aktuelle diskurs gennemgås i 
Kapitel 3, med hhv. en institutionel og en teoretisk vinkel og i forhold til både en dansk og 
en international diskurs. Her vil det fremgå, at den modernisme-revisionistiske position 
spiller en afgørende rolle for de hidtidige teoretiske begrebsrammer for kunsthåndværket. 
På den baggrund fremlægger Kapitel 4 afhandlingens teoretiske og analytiske position, 
hvor avantgardeteorien, de materialkulturelle studier og æstetikteorien flettes sammen i 
en position, der synliggør de oppositionsæstetiske træk ved kunsthåndværket. I Kapitel 5 
lægges den analytiske tilgang frem for, endelig, at danne udgangspunkt for værkanalyserne. 
Den tålmodige læser har her forhåbentlig fået stimuleret sin nysgerrighed, til i Kapitel 
6 at lade empiri og teori smelte sammen i afhandlingens syntese. Her fremskrives det 
specifikke ved det konceptuelle kunsthåndværk og der gøres rede for, hvad det betyder 
for positioneringen af praksisformen. I Kapitel 7 introduceres afhandlingens konklusion 
i koncentreret form, for i Kapitel 8 at blive perspektiveret.

1.3.4. Formalia
Citater er af hensyn til de sproglige præcision bibeholdt på originalsproget; i enkelte 
tilfælde på engelsk eller dansk fra de oversættelser, der citeres fra. Dansk oversættelse efter 
originaltitlen angiver, at det er denne version, der citeres fra. Til citater anvendes dobbelte 
citationstegn. Enkelte citationstegn er anvendt ved ord, brugt i overført betydning, i de 
tilfælde, hvor ordet er særligt fremhævet og i de tilfælde, hvor ordet hentyder til et citat, 
der allerede er bragt. Ved særlig centrale begreber eller udsagn er der anvendt kursivering. 
I litteraturhenvisningen refereres der, i de tilfælde hvor henvisningen indeholder flere 
årstal, til tekstens oprindelige udgivelsesår, mens understregede årstal refererer til den 
udgivelse, der citeres fra. 

1.3.5. Tak
Mange har været betydningsfulde undervejs i arbejdet med denne afhandling. Først og 
fremmest skal rettes en varm tak til min familie; Lars Andersen, Albert og Jonathan for 
stor tålmodighed og støtte. Tak også til Thomas Schødt Rasmussen, Stine Høholt, Martin 
Bodilsen Kaldahl, Troels Degn Johansson, Karen Lisa Salamon og øvrige kolleger på 
Danmarks Designskole. Tak til Vibeke Rohland, Lise Seisbøll, Anders Ruhwald, Thea Bjerg, 
Mette Saabye, Lisbeth Friis, Anne Tophøj, Tine Broksø, Karen Kjældgård-Larsen, Carolina 
Vallejo, Laurent Farioli, Charlott Karlsson, Thomas Frederiksen, Stefan Mazanti, Maria 
Mazanti, Helene Øllgaard, Lene Refsgaard, Jesper Rasmussen, Birgitte Jahn / Danish 
Crafts, Katarina Siltavuori, Päivi Ernkvist, Christina Zetterlund, Love Jönsson, Martina 
Margetts, Tanya Harrod, Glen Adamson, David McFadden, Søren Hansen, kolleger i THINK 
TANK - a European Iniciative for the Applied Arts og til mine vejledere Lars Dybdahl og Ida 
Engholm.

Louise Mazanti, august 2006.
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KAPITEL 2
HISTORISK UDGANGSPUNKT OG 
PROBLEMATIK

2.�.0. KUNST/LIV-DIKOTOMI OG STUDIOBEGREB

2.1.1. Kunst/liv-dikotomien: Kunsthåndværkets moderne oprindelse
I bogen The Invention of Art opridser den amerikanske filosof Larry Shiner kunstbegrebets 
kulturhistorie fra Antikken og til idag. Målet med dette ambitiøse projekt er at vise, hvordan 
der i det 18. århundrede fremkommer et æstetikbegreb, hvis universalitetsforestilling er 
blevet paradigmatisk for en kunstforståelse, der trækker dybe spor med sig til nutidens 
diffuse adskillelse mellem praksisformer og genrehierarkier. 
Shiners udgangspunkt er idéhistorisk-kulturhistorisk, idet hans fokus er de komplekse 
kulturelle, sociale, institutionelle, politiske, magtstrukturelle og filosofiske mekanismer, 
der over tid konstruerer den kunstopfattelse, der til stadighed fremstår som universel 
og naturaliseret. Vigtigt i den forbindelse er, at han tildeler kunsthåndværket en central 
position. Med udgangspunkt i det græske begreb techne og det latinske ars demonstrerer 
han således, at der i Antikken kun skelnes mellem naturlige og menneskeskabte 
genstande ”performed with skill and grace”15. Først i det 18. århundrede fremkommer 
et særskilt æstetikbegreb, der skiller fine art fra crafts og popular art. Denne adskillelse 
betegner Shiner som The Great Division, hvor kunstneren som æstetisk kontemplativt 
genius privilegeres i forhold til kunsthåndværkerens afhængighed af ”skill and rules [...] 
meant for mere use or entertainment.”16  
 Denne etablering af æstetikken som selvstændigt erkendelsesfelt med den tyske 
idealisme hos Alexander Baumgarten, Immanuel Kant og Friedrich Schelling er velkendt, 
ligesom det er velkendt hvordan den filosofiske æstetik afspejler de dybereliggende 
samfundsmæssige ændringer, hvor kunstens samfundsmæssige position ændres fra 
mæcenater til et borgerligt marked. Her udgør forestillingen om kunstnerens særlige, 
privilegerede æstetiske indsigt kunstens eksistensberettigelse. Shiner skriver i den 
forbindelse: ”But to elevate some genres to the spiritual status of fine art and their 
producers to heroic creators while relegating other genres to the status of mere utility and 
their producers to mere fabricators is more than a conceptual transformation. And when 
the genres and activities chosen for elevation and those chosen for demotion reinforce race, 
class and gender lines, what once looked like a purely conceptual change begins to look like 
an underwriting of power relations as well.”17 De magtstrukturer der hentydes til er således 

15  Larry Shiner (2001). The Invention of Art. A Cultural History. Chicago: The University of Chicago Press, p. 5.
16  Ibidem.
17  Ibid., p. 7.
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hele den Vestlige verdens kulturimperialistiske, universalistiske oplysningsprojekt, hvori 
kunstbegrebet bliver centralt som garant for oplysningsprojektets sammenhæng med 
forestillingen om universelle værdier. Resultatet er et kunstbegreb der polariserer ”art 
versus craft, artist versus artisan, aesthetic versus purpose.”18

 I dette gennemgribende paradigmeskift lokaliserer Shiner imidlertid nogle momenter 
af  ”resistance”. Denne akse betegner han som ”art-versus-craft” og ”art-versus-life”-
dikotomien, og her finder man netop den britiske Arts and Crafts-bevægelse, Dadaismen, 
Duchamp og pop- og konceptkunst. Denne akse er særdeles interessant fordi den ridser et 
kunstnerisk slægtskab op for kunsthåndværket, der er anderledes end det modernistiske 
formbegreb, hvori praksisformen reelt kommer til at udfolde sig op gennem det 20. 
århundrede. Ved netop at rette blikket mod disse modbevægelser mod dette borgerlige-
modernistiske kunstbegreb mener Shiner, æstetikbegrebets opkomst skal ses, ikke som 
en udvikling, men som et brud, som kunstbegrebet har forsøgt at hele lige siden. Med 
andre ord kan man dermed sige, at Shiner opstiller kunst/kunsthåndværks og kunst/liv-
dikotomien som central for de kunstneriske bevægelser der har udgjort kunstens diskursive 
fundament, siden ’the Great Division’ og dermed det moderne kunstbegrebs opståen. Vigtigt 
er i den forbindelse, at kunsthåndværket netop indtager en helt central position; det 
er kunsthåndværket der marginaliseres med det moderne kunstbegrebs opkomst, og 
dermed kan der drages den implicitte konklusion, at det således også er kunsthåndværkets 
position; ’kunst-liv’-dikotomiens opløsning, der søges tilbage til.
 Selv spørger Shiner til, om der findes en position ”Beyond Fine Art and Craft” der 
udgør overskriften på hans 5. konkluderende kapitel; altså en position uafhængigt af 
’the Great Divide’s kunstneriske autonomi. Denne position diskuterer han i så forskellige 
praktikker som: ”primitive” or ”tribal” art, the ”crafts-as-art” movement, the tension 
between ”art” and ”function” in architecture, the photography-as-art boom, the fear of a 
”death of literature”, the debate over mass music and film, the varied art world gestures 
toward getting art and life back together, and some controversial works of public art”.19

Værd at hæfte sig ved er dermed, at Shiner for det første lokaliserer Arts and Crafts-
bevægelsen som det første punkt i en akse, der forsøger at gøre op med kunst/liv-
dikotomien, og for det andet, at denne dikotomi er det absolutte omdrejningspunkt i det 
20. århundredes kunstbegreb. Og for det tredje, at det bl.a. er i ’craft-as-art’-bevægelsen, 
spørgsmålet om dikotomiens overkommelse kan diskuteres.
 Shiner indleder i den forbindelse ”Craft-as Art”-afsnittet med følgende iagttagelse: 
”It is not surprising to see the fine art-versus-craft division used to appropriate the 
arts of other cultures; it is surprising to see it used to divide the very crafts that Morris 
hoped would overcome it. Although the proponents of what has been called the ”crafts-
as-art movement” claim to have overthrown the barrier between fine art and craft, the 
actual effect of the movement has been to divide the studio crafts into art and craft 
approaches.”20 Dette citat foregriber præcis den rolle, det moderne kunsthåndværk - 

18  Ibid., p. 7.
19  Ibid., p. 269.
20  Ibid., p. 274.
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studiokunsthåndværket - kommer til at spille for den marginalisering af praksisformen 
der, som det vil vise sig, bliver resultatet. Vi har således fået slået det tema an, at Arts and 
Crafts-bevægelsens oprindelige intentioner om at overkomme den kunst/liv-dikotomi, der er 
central for praksisformen og som indskriver den i en oppositionel position på linje med Dadaisme, 
Duchamp, pop- og konceptkunst, strander i studiobegrebets modsat rettede effekt.
Med Shiner in mente er det derfor værd at kigge nærmere på den Arts and Crafts-
bevægelse, han mener udgør det første, paradigmatiske forsøg på at overkomme kunst/
liv-dikotomien og den måde, bevægelsen forvaltes i det såkaldte studiobegreb.

2.1.2. Arts and Crafts-bevægelsens ideologiske udgangspunkt
Den internationalt anerkendte kunst- og kunsthåndværksforsker Paul Greenhalgh 
beskriver i artiklen ”The history of craft”21 hvordan tre arbitrære, historiske, filosofisk-
ideologiske forstillinger smelter sammen i den britiske Arts and Crafts-bevægelse. Disse 
tre forstillinger betegner Greenhalgh som hhv. decorative art, the vernacular og politics of 
work. Hver for sig er de er vigtige for at forstå baggrunden for kunsthåndværkets aktuelle 
diskurs, og samtidig nuancerer de Shiners position ved at sammenkæde kunst/liv-
dikotomien med det fremmedgørelsesbegreb, Karl Marx fremsætter, og som på samme 
måde - som en variant af kunst/liv-dikotomien - bliver afgørende for det 20. århundredes 
kunst og kunsthåndværk.

•	 Den første forestilling der definerer Arts and Crafts-bevægelsen er ifølge 
Greenhalgh kunstbegrebslig, og refererer dermed direkte til Shiner: Betegnelsen 
dekorativ kunst (ell. brugskunst, på eng. applied art) opstår som en modsætning 
til fine art. Hvad enten skellet lokaliseres i renæssancen, oplysningstiden eller i 
1800-tallets æstetikbegreb betyder det, at kunsthåndværket udskilles fra et til 
stadighed mere autonomt kunstbegreb, der placerer kunstarterne i et indbyrdes 
hierarki med maleriet som den ’reneste’ kunstart. 

•	 Den anden ideologiske forestilling, der via Arts and Crafts-bevægelsen lægger 
grundstenen til det moderne kunsthåndværk, er hvad Greenhalgh kalder ”the 
vernacular”, altså det oprindelige, autentisk folkelige; et samfunds tradition; dets 
kollektive, kulturelle produktion. Denne forestilling om kulturel autenticitet 
opstår som en konsekvens af dens modsætning: industrialiseringen, og vinder 
ironisk nok indflydelse i takt med modernitetens indtog. Han skriver: ”It has 
furnished the Utopias of left and right in Europe and North America since the 
onset of mass industrialisation. [...] It could make legitimate claims to universal 
honesty, that most desirable of normative values.”22

•	 Den tredje forestilling, ”politics of work”; politicering af arbejdet, knytter derfor 

21  Paul Greenhalgh (1997). ”The history of craft”. The Culture of Craft. Status and future. (Red. Peter Dormer). Manchester: 
Manchester University Press.
22  Ibid., p. 32.
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også an til autenticitetsforestillingen som politisk redskab. I det 19. århundrede 
var den politisk-økonomiske tænkning på sit højeste, og eksempelvis Karl 
Marx’s formulering af arbejdets magtstrukturelle instrumentalisering og 
fremmedgørende effekt, fik stor betydning for Arts and Crafts-bevægelsen.

Ifølge Greenhalgh havde disse tre ideologisk-filosofiske forestillinger ikke noget fælles 
udgangspunkt, men smelter sammen i Arts and Crafts-bevægelsen i 1900-tallets sidste 
halvdel på grund af tidens særlige ideologiske klima.  
 I bogen The Modern Ideal. The Rise and Collapse of Idealism in the Visual Arts fortsætter 
Greenhalgh diskussionen med intention om at vise, hvilken rolle utopiske politiske 
og samfundsmæssige forestillinger har spillet inden for billedkunsten i forhold til et 
modernitetsbegreb under stadig udvikling. I afsnittet Alienation tager Greenhalgh selv 
fat på det ideologiske udgangspunkt, der kendetegner Arts and Crafts-bevægelsen, og 
på, hvordan det positionerer kunsthåndværket der, hvor det stadig er at finde.23 Han gør 
her rede for kunsthåndværkets særlige rolle op gennem det 20. århundrede, især i en 
uddybelse af de to sidste punkter; ’the venacular’ og ’politics of work’. Som titlen antyder, 
er det Karl Marx’s begreb om fremmedgørelse, der er helt afgørende; både for hans læsning 
af Arts and Crafts-bevægelsen, men også for kunsthåndværkets senere position. 
 Centralt er sammenhængen mellem industrialiseringen, dvs. fremskridtet, og 
den de-humanisering af arbejderen, der var forudsætningen for en industrialiseret 
fremstillingsproces. For Marx blev fremmedgørelsen et sindbillede på den måde, hele 
samfundet blev påvirket ved kapitalismens udbredelse, og netop det begreb kom til at 
danne udgangspunkt for Arts and Crafts-bevægelsens modtræk, og senere, kan man tilføje, 
for hele den kulturkritiske bølge af tænkning, der først og fremmest er repræsenteret 
af Frankfurterskolens fremtrædende profiler T.W. Adorno, Max Horkheimer og Walter 
Benjamin.
 Herfra peger Greenhalgh på den rolle fremmedgørelsen har spillet i modernismen i en 
modstilling mellem hvad han betegner som modernismens kollektive utopi på den ene side 
og avantgardens radikale, kritiske realisme på den anden.24 Spørgsmålet var, groft sagt, 
om det var det kollektive (sublimeringen - troen på værkets æstetiske autonomi) eller 
individets (chok)erfaring (reaktionen mod den ætetiske autonomi), der kunne tjene som 
forløsning for det fremmedgjorte individ.
 Det er ganske vist ikke nogen ny historie Greenhalgh ridser op her, men det nye er, 
at han ligesom Shiner lokaliserer en tredje vej; nemlig ved at kigge på kunsthåndværket. 
Trods kunsthåndværkets ekskludering fra ”the canon of modernity” og dermed diffuse 

23  Paul Greenhalgh (2005). The Modern ideal. The Rise and  Collapse of Idealism in the Visual Arts. From the enlightenment 
to postmodernism. London: V&A Publications.
24  Greenhalgh opererer her med et avantgardebegreb, der eksisterer indenfor modernismens rammer og ikke som en 
modsætning; begge kan de således betegnes som varianter af modernismen som periodebetegnelse; som to forskellige svar 
på fremmedgørelsens (modernitetens) udfordring. Det skal her specificeres, at de forskellige bevægelser indefor modernismen 
som periodebetegnelse, hver for sig kan betegnes som kunsteriske avantgarder, men at begrebernes anvendelse i denne 
sammenhæng betegner deres position i forhold til kunstens autonomi.
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identitet, mener han, at kunsthåndværket kan revurderes. Han skriver således: ”So rather 
than leave the term marooned as a pejorative cultural refugee, I propose we return it 
- updated - to its function as a politicized response to modernization”25. Her vender han 
tilbage til Arts and Crafts-bevægelsen, og de tre indledende definitioner, der kendetegnede 
bevægelsens grundlag; ’decorative’, ’vernacular’ og ’politics of work’, der hver på deres 
måde fungerer som forløsning i forhold til moderniseringsprocessens bagside. Ved at 
nedbryde de kunstneriske hierarkier og fremstille genstande til hverdagsbrug, blev både 
arbejderens (kunsthåndværkerens - the craftsman’s) egen arbejdsproces en modsætning til 
fremmedgørelsen, men også for det subjekt, der bagefter erhverver og bruger genstandene. 
Udgangspunktet i naturen og de folkloristiske former og fremstillingsprocesser sikrede 
samtidig, hvad man retrospektivt kan betegne som de autenticitetsrepræsentationer, der 
netop modsvarede fremmedgørelsen: Kunsten og håndværket var således de politiske 
våben i kampen mod fremmedgørelsen.

2.1.3. Studiobegrebet og modernismen
Den såkaldte Studio Craft Movement, der voksede ud af Arts and Crafts-bevægelsen, 
var således en direkte opposition til den fremadskridende modernitet, som et ”holistic 
alternative to modernization”26, der både i livsstil og fremstillingsproces var decideret anti-
moderne. Med keramikeren Bernard Leach (1897- 1979) som frontfigur, blev det således 
den individuelle udøver, der blev en del af et sociopolitisk magtspil, og, som Greenhalgh 
skriver: ”the positioning of individuation as the solution to the problem of alienation”27: 
Kunsthåndværkeren trak sig tilbage til en anti-moderne, urban livsstil. I bogen A Potter’s 
Book (1940) beskriver Bernard Leach således præcist den position, kunsthåndværket 
indtager efter 1930’erne, efter Arts and Crafts-bevægelsens opløsning: 
”The potter is no longer a peasant or a journeyman as in the past, nor can he be any 
longer described as an industrial worker: he is by force of circumstances an artist-
craftsman, working for the most part alone or with a few assistants. Factories have 
practically driven folk-art out of England; it survives only in out of way corners of 
Europe, and the artist-craftsman, since the days of William Morris, has been the 
chief means of defence against the materialism of industry and its insensibility to 
beauty.”28 Samtidig med at Leach dermed trækker tråden op fra Arts and Crafts, 
beskriver han keramikken som af omstændighederne henvist til kulturens yderste 
periferi, hvorfra det som oppositionsæstetik holder stand mod materialismen. 
A Potter’s Book bliver således også en form for manifest for kunsthåndværkerens 
prioritering af alternative livsformer. 
 Det kan derfor være interessant at se nærmere på det formsprog, Leach sætter 
i stedet. I den forbindelse er det en vigtig pointe, at A Potter’s Book er resultatet af 
et 11 år langt ophold i Japan, hvor Leach tillærer sig japanske teknikker, herunder 

25  Ibid., p. 93, min kursivering.
26  Ibid., p. 94.
27  Ibid., p. 95.
28  Bernard Leach (1940). A Potter’s Book, London: Faber and Faber, 1973, p. 1. 
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den senere vidt udbredte raku-brænding, og tillægger sig den særlige orientalske 
stil, han selv betegner som ”The Sung standard”29. Om dette formsprog, der bevæger 
sig værk fra Arts and Crafts’s dekorative eklekticisme, skriver han: ”Simplicity may 
be thought of as a characteristic of cheap things, but it must be remembered that it 
is a quality that harmonizes well with beauty. That which is truly beautiful is often 
simple and restrained”.30 Denne enkelthed er for Leach udtryk for den orientalske 
orientering mod det spirituelle, i modsætning til den vestlige materialisme. Med den 
spirituelle orientering retter Leach sig således mod den modernistiske tradition, der 
med fremtrædende modernister som Paul Klee og Wassily Kandinsky, Le Courbusier 
osv. ligeledes sublimerer den æstetiske erkendelse i et i stigende grad abstrakt 
formsprog.31

 Med Leach defineres studiokeramikken endelig som en keramisk praksis, der med den 
orientalske æstetik og enkelthed som omdrejningspunkt, er én mands værk i modsætning 
til industrialiseringens anonyme produkter. Studiokeramikeren skal således ”accept 
the Sung standart without hesitation”, hvilket indebærer ”…striving towards unity, 
spontaneity, and simplicity of form, and in general the subordination of all attempts 
at tecnical cleverness to straight-forward, un-selfconsious workmanship.”32 Dette enkle 
formsprog, hvor kunstneren arbejder med en næsten spirituel selvforglemmende tilgang, 
kommer dermed til at udgøre studiokeramikkens udgangspunkt. 
 Her er det en vigtig pointe, at Greenhalgh grundlæggende fremskriver 
kunsthåndværket i dets moderne form som et ’politiseret svar på moderniteten’; 
dvs. som en oppositionsæstetisk position i forhold til en samfundsudvikling, der de-
humaniserede dets individer. Denne pointe bør kobles med Greenhalghs definition 
af studiokunsthåndværket som: ”a modernity based on a Utopian resistance”33. Med 
Leach’s videreførelse af Arts and Crafts-intentionerne i en utopisk oppositionsæstetik, 
der er beslægtet med modernismens spirituelle abstraktion, er vi dermed på vej mod 
en formalistisk (sublimerende) modernisme, som Shiner påpeger bliver Arts and 
Craftsbevægelsens uintenderede skæbne.
 Pointen er, at der i indplaceringen af studiokunsthåndværket i den abtrakte, 
kollektive, sublimerende kategori er et misforhold mellem hvad  Greenhalgh kalder 
dets individuelle - autentiske - Arts and Crafts-udgangspunkt, og det formsprog - den 
særligt modernistiske variant af Modernismen som periodemæssigt overbegreb - som 
den ’utopiske restistance’ kommer til udtryk i. Med andre ord peger Greenhalgh ganske 
rigtigt på, at den oppositionelle position videresføres indenfor modernistiske rammer, 
mens det imidlertid ikke nødvendigvis behøver at være den eneste gyldige position, som 
Shiner overrasket bemærker.

29  Leach (1940), p. 5 og Harrod (1999), p. 36.
30  Leach (1940), p. 8.
31  For en uddybelse se eksempelvis. Anders Troelsen (1994). Mod modernismen. Analyser af moderne kunst. Århus: Aarhus 
Universitetsforlag, p. 8 ff.
32  Leach (1940), p. 5.
33  Greenhalgh (2005), p. 96.
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 Greenhalgh lægger selv op til det i et spor, som han ganske vist ikke forfølger, men som 
er særlig interessant i denne sammenhæng: At autenticiteten; det Greenhalgh betegner 
som kunsthåndværkets ”relationship of the individual to the whole”; den særlige måde 
at sone fremmedgørelsen, netop, ifølge Greenhalgh, viderføres i studiobegrebet, og ikke i 
den kritiske realisme, der udgøres af avantgarden. Præcis her er der nemlig et misforhold 
mellem de oprindeligt anti-fremmedgørende, antihierarkiske intentioner som Arts and 
Crafts-bevægelsen rummede, og den form, de videreføres i.
Greenhalgh er således et eksempel på, at kunsthåndværket som studio craft læses ind 
som en oppositionsæstetisk praksis, der ganske vist, som vi vil se, er eksluderet fra den 
modernistiske kanon, men som betydningsmæssigt hører hjemme her. 
Hermed overser man efter min overbevisning det faktum, at kunsthåndværkets 
oppositionelle position ganske vel kunne have taget en anden drejning, hen mod den 
individuelt baserede, kritisk realisme der udgøres af avantgarden. Greenhalgh sætter 
således ikke spørgsmålstegn ved den måde, de oppostionsæstetiske intentioner forvaltes 
i studiobegrebet. 
 Det gør til gengæld Peter Dormer, om end ad omveje. I The Meanings of Modern 
Design beskriver han, hvordan det var med Bernard Leach, at kunsthåndværket gradvist 
bevægede sig mod identiteten som autonom æstetisk praksis. Med Leach (og hans elev 
Michael Cardew) lokaliserer Dormer kunsthåndværkets bevægelse mod, hvad han kalder, 
en kunsthåndværksmæssig avantgarde, der er løsrevet fra funktionen, idet de formelle 
elementer begynder at veje tungest. I og med at studiokeramikken bliver salgsbar, ikke på 
grund af dens funktionelle egenskaber men på grund af dens æstetiske, mener Dormer, 
det direkte udgangspunkt for sammenblandingen mellem de to praksisformer kan 
lokaliseres - hvad man kan kalde en forskydning mod en tiltagende æstetisk autonomi. 
Ganske vist står dette i modsætning til Leach’s egen optagethed af begrebet ” ’mingei’, art 
for the people”34, men ikke desto mindre mener Dormer, at der med studiokeramikkens 
etablering sker et skred mod ophævelsen af det funktionelle dogme og dermed mod 
kunsthåndværkets etablering som en autonom, kunstnerisk praksis.35

 Med Dormer ser det dermed ud til, at dén praksis som Greenhalgh betegner som 
’a Utopian resistance’ med studiobebegrebet retteligt indtager denne plads som den 
radikalt autonome, formelle modernismes eksponent. Det er derfor værd at hæfte sig 
ved to ting, der underliggende udtrykkes hos både Greenhalgh og Dormer: Greenhalgh 
fokuserer som bekendt på kunsthåndværkets oppositionelle position, der som han 
redegør for, videreføres i studiobegrebets ’utopian resistance’. Dette synspunkt tilslutter 
Dormer sig i sin påpegning af, hvordan Bernard Leach’s praksis netop ender som autonom 
kunstnerisk praksis, selvom intentionerne var nogen andre. Denne pointe er afgørende for 
afhandlingens reception af kunsthåndværkets historisk betingede, diskursive fundament. 
Mens Greenhalgh nemlig oprindeligt tillægger kunsthåndværket en oppositionsæstetisk 
rolle, ser det ud til, at denne rolle ’tilfældigvis’ eller ’aktuelt’ udmønter sig i studiobegrebets 

34  Harrod (1999), p. 36.
35  Peter Dormer (1990). The Meanings of Modern Design. Towards the twenty-first Century. London: Thames and Hudson 
Ltd., 1991, p. 148.
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formalistiske version af modernismens kulturkritik. 
 En anden version af kunsthåndværkets oppositionsæstetiske rolle er dermed 
potentielt til stede. Lad os derfor, nok engang, se nærmere på hvilke forudsætninger, der 
oprindeligt kendetegner kunsthåndværket som det etableres med Arts and Crafts, og på, 
hvilke faktorer der er afgørende for, at kunsthåndværket netop kommer til at indtage den 
rolle som studiokunsthåndværk, der er afgørende for praksisformens aktuelle position. 
Ved at se nærmere på denne udvikling, vil det således være muligt at lokalisere en hidtil 
overset oppositionsæstetisk position, der samtidig giver mulighed for at argumentere 
for, at de aktuelle brydninger indefor kunsthåndværket ikke nødvendigvis peger på, at 
praksisformen er ved at sprænges. Snarere kan man tale om en tilbagevenden til nogle 
oprindelige intentioner der, groft sagt, reducerer studiobegrebet til en modernistisk 
omvej, til fordel for en praksis, der aktualiserer nogle andre, men ligeså oprindelige 
aspekter ved kunsthåndværket. 
 Pointen er med andre ord, at kunsthåndværket historisk er indskrivet i en modernistisk 
diskurs, som ikke nødvendigvis er resultatet af en lovmæssighed. Trods det at det er 
modernismen, og som vi vil se, modernismerevisionismen, der stadig kendetegner den 
aktuelle diskurs, er det afhandlingens grundlæggende antagelse, at der aktuelt finder et 
nybrud sted, hvis oprindelse det giver mening at spore bagom modernismen, i Arts and 
Craftsbevægelsen oprindelige intentioner. 

2.1.4. Arts and Crafts som anti-modenitet og anti-modernisme
Som Greenhalgh ganske rigtigt redegør for, kan det oprindelige udgangspunkt for Arts 
and Crafts-bevægelsen samles i betydningen af Marx’s begreb om fremmedgørelse; i 
en ideologisk bevægelse, hvis mål i bund og grund er at genfinde en autentisk (modsat 
fremmedgørende) udtryksform. Bevægelsen abonnerede på en anti-modernitet, der først 
og fremmest kom til udtryk i længslen efter middelalderens helhedsforståelse.
Hermed er bevægelsen først og fremmest set som en modsætning til den fremadstormende 
industrialiserings- og moderniseringsproces, der blev igangsat med den industrielle 
revolution. Som det beskrives af designhistorikerne Wendy Kaplan og Elizabeth Cumming, 
var bevægelsens mål således: ”[...] to re-establish a harmony between architect, designer and 
craftsman and to bring handcraftmanship to the production of well-designed, affordable, 
everyday objects.”36 og senere: ”[...] to provide an alternative code to the harsness of late 
nineteenh-century industrialism, to foster spiritual harmony through the work process 
and to change the very process and its products”.37 I den mest udbredte opfattelse af 
bevægelsens ideologiske udgangspunkt er det dermed industrialiseringen, der opfattes 
som ’modparten’, mens kunstens antihierarkiske udbredelsen til hverdagsgenstandene, 
blev opfattet som fremmedgørelsens udfrielse og modsætning. 
 Imidlertid er der i denne designhistoriske genealogi et aspekt, der ikke i samme grad er 
blevet en del af Arts and Crafts-receptionen, nemlig forholdet til den moderniseringsproces 

36  Elizabeth Cumming og Wendy Kaplan (1991). The Arts and Crafts Movement. London: Thames and Hudson, p. 6.
37  Ibid. p. 9.
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som også billedkunsten gennemlevede parallelt med formgivningen. Den norske 
kunsthistoriker Ingeborg Glambek sætter netop i artiklen ”One of the age’s noblest 
cultural movements”38 fokus på de kunstteoretiske overvejelser, der samtidig ligger til 
grund for bevægelsens ideologiske afsæt. Glambek peger således på, at der i tillæg til 
den udbredte antagelse, at Arts and Crafts-bevægelsen skal ses som en reaktion på den 
industrielle revolutions ’uæstetiske’ og fremmedgørende produktkultur, samtidig må ses 
på bevægelsens forhold til den samtidige, spirende modernisme indenfor billedkunsten. 
Bevægelsens antihierarkiske interesse for æstetik og formgivning mener Glambek 
nemlig ikke kan forklares kun ved modstanden mod industrialiseringens produkter og 
produktionsformer. Her slår fremmedgørelsesbegrebet i stedet igennem i den måde, 
Glambek lokaliserer en vis konservatisme i bevægelsens ideologiske udgangspunkt, 
udtrykt i ønsket om bevaring af de herskende værdier, i modsætning til det sociale og 
moralske forfald, industrialiseringen afstedkommer. Glambek påpeger, at det netop er 
interessant, at sociale og moralske spørgsmål kobles med æstetiske diskussioner. Dette 
begrunder hun med bevægelsens udgangspunkt i, hvad man kunne kalde kalde ideen om 
erkendelsens enhed; det forhold, at skønhed, sandhed og godhed er uadskillelige, og at 
kunst og videnskab dermed er ligestillede kilder til erkendelse. Denne forestilling om 
erkendelsens enhed tager sit direkte udspring i den tyske idealisemes erkendelsesteoretiske 
priviligering af det æstetiske. Immanuel Kant betragtede således æstetikken som 
erkendelsesteoriens afslutning; som brobyggeren mellem det sanselige og det intelligible: 
Med erkendelsens enhed var det skønne udtryk for det moralsk gode og det sande, og det 
æstetiske fungerede dermed som omdrejningspunkt for erkendelse som sådan, mens det 
samtidig udgjorde et autonomt erkendelsesfelt; et ’interesseløst velbehag’; en erkendelse: 
”[...] ohne Zweck oder Interesse [...]”.39 
 Hermed er vi tilbage ved den udskillelse af det æstetiske, Shiner påpegede som 
afgørende for ’The Great Division’. Priviligeringen af det æstetiske betyder som bekendt, 
at æstetikken indtager en form for særstatus, der imidlertid viser sig problematisk, idet 
det æstetiske derved løsriver sig fra den erkendelse, det konstituerer: Med det æstetiskes 
opkomst som priviligeret erkendelsesområde fødes samtidig kilden til æstetikkens 
løsrivelse og dermed udskillelse i et autonomt kunstbegreb. Paradoksalt nok truer en 
sådan autonomisering naturligvis idéen om erkendelsens enhed, og det er denne pointe, 
Glambek fremfører som udgangspunktet for Arts and Craftsbevægelsens interesse for 
det æstetiske. Netop i den fremspirende litterærere og billedkunstneriske modernisme, 
der dukker frem som den tidlige realisme, naturalisme og impressionisme, sker der et 
skred mod en kunstbegrebslig autonomi, der løsriver kunst fra videnskab og dermed 
splitter erkendelsens enhed. Hermed undsiger kunsten sig, ifølge Glambek, samtidig sit 
sociale ansvar, idet den ikke mere er knyttet til erkendelse, men i højere og højere grad 
er optaget af formelle æstetiske forhold. Denne mangel på social ansvarlighed, der følger 
med billedkunstens spirende autonomiseringsproces, udgør ifølge Glambek en direkte 

38  Ingeborg Glambek (1991). ”One of the age’s noblest cultural movements”. Scandinavian Journal of Design History, vol.1, 1991.
39 Immanuel Kant (1790). Kritik der Urteilskraft und Schriften zur Naturphilosophie, Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, (1983), p. 91.
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modsætning til Arts and Crafts-bevægelsens stærke sociale og politiske engagement. Bag 
om renæssancens adskillelse af kunst og håndværk; i middelalderens håndværkstradition 
og religiøse samfundsorden, fandt man dels en integreret arbejdsproces og dels dét 
samspil mellem kunst og livspraksis, og dermed mellem moral, skønhed og sandhed, som 
allerede renæssancens positivistiske vidensidealer og dermed det autonome kunstbegreb 
havde splittet. 
 Det betyder, at Arts and Crafts-bevægelsen, udover via fremmedgørelsesbegrebet at 
intergrere ’the vernacular’, ’politics of work’ og ’the decorative’, integrerede disse aspekter 
i et ideologisk projekt, der på een gang udgjorde en modsætning til den masseproducerende 
industrialisering og til den begyndende modernistiske billedkunst. Bevægelsen indtog 
dermed en oppositionsæstetisk position, hvis mål var en social revolution, og hvis midler 
var et formbegreb, der integrerede æstetikkens tilknytning til erkendelsens enhed med 
en formgivningspraksis, der var rettet direkte mod hverdagslivet.
 I forhold til den position som Dormer og Greenhalgh repræsenterer, er det dermed 
interessant, at kunsthåndværket, som det initieres med Arts and Crafts-bevægelsen, 
ganske vist er socialt og politisk engageret, men at dette engagement, der retter sig mod 
det autonome kunstbegreb, alligevel resulterer i studiobegrebets modernistiske position. 
Som nævnt forfølger Greenhalgh ikke det misforhold mellem Arts and Crafts-bevægelsens 
integerering af kunsten i hverdagslivet, og den formelt orienterede retning, intentionerne 
tager med studiobegrebet. Dette forhold er imidlertid interessant taget i betragtning, 
at studiobegrebet netop bliver centralt for defineringen af de karakteristika, hvormed 
kunthåndværket til stadighed defineres. Studiobegrebet kan med andre ord defineres 
som dén formelt orienterede, kollektivt utopiske variation af modernitetskritikken, 
der tilskrives kunsthåndværket, mens den anden variation, Greenhalgh nævner - den 
dystopiske, individuelt orienterede - avantgardens modernitetskritik - forbliver en 
mulighed, forbeholdt for billedkunsten.
 Med andre ord viser kunsthåndværkshistorien, at kunsthåndværket udvikler sig 
fra Arts and Crafts-bevægelsens oppositionsæstetiske position, der kendetegnes af en 
modernitetskritisk, socialt engageret tro på kunstens frigørende potentiale, når blot 
den integreres i hverdagslivet. Med studiobegrebet står det klart, at denne position har 
udviklet sig mere eller mindre ensidigt mod en position, der ganske vist udgør en direkte 
forbindelse til Arts and Crafts-positionens modernitetsalternativ, mens positionen 
imidlertid bevæger sig mod en kunstnerisk autonomi, der, som vi vil se, ikke får den 
samme frigørende effekt, som det oprindeligt var intentionen. Med andre ord udgør 
studiobegrebet en bestemt æstetisk variant af modernitetskritikken; en variant der 
bevæger sig mere og mere mod det autonome kunstbegreb, det oprindeligt tog afstand 
fra.
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2.1.5. Kunsthåndværkets marginalisering: Bruddet i 1930erne
I mit konferensspeciale fra 2002 har jeg påpeget, hvordan der i 1930’erne sker et brud 
indenfor kunstfeltet, hvis betydning er af særlig betydning for kunsthåndværket.40 Her 
påpeger jeg, hvordan der både inden for designbegrebet og kunstbegrebet finder en 
værdiforskydning sted, der marginaliserer kunsthåndværket til den diffuse position, 
hvor det findes idag. Bruddet er centralt for markeringen af kunsthåndværkets 
identitet som studiobegreb og særlige æstetiske variant af modernitetskritikken, 
praksisformen indtager. I det følgende vil jeg derfor fremdrage enkelte af de 
skæringspunkter, der bliver af særlig vigtighed for kunsthåndværket.
 Som nævnt var en af Arts and Crafts-bevægelsens intentioner at ophæve det 
hiererkiske skel mellem kunstformerne, i et formbegreb, der så kunstarterne som 
ligestillede. I specialet viser jeg, hvordan dette integrerede formbegreb fastholdes 
både i forhold til billedkunst og design op til ca. 1930’erne: Både i kunstkritikeren 
Roger Frys Omega Workshops, hvor den tidlige modernisme forenes med design og 
kunsthåndværk, i Deutscher Werkbund, og i det tidlige Bauhaus.41 Arts and Crafts-
bevægelsen fremstår hurtigt som en tilbageskuende bevægelse, hvis dogmatik, 
tiden er ved at indhente, og hvis ornamentik og maskinbesværgelse ikke lader sig 
indkorporere i det spirende modernistiske formsprog. Kunsthåndværket fungerer 
imidlertid stadig ligestillet med design og billedkunsten, for, som kunsthåndværks- 
og designhistorikeren Tanya Harrod bemærker i det omfangsrige værk The Crafts in 
Britain in the 20th Century under overskriften ”The Lost Modernism”: ”In the late 20s 
and early 1930s there was an acknowledged affinity between modern architecture, 
abstract hand block-printed textiles, stoneware pots, abstract painting and directly 
carved sculpure. The juxtaposition was at the heart of modernism in England at 
that date.”42 Den form for modernisme, kunsthåndværket tager del i, betegner 
Harrod samtidig som en ‘domestic modernism’ fremfor en ‘public modernism’ 
kendetegnet ved, at kunsthåndværket først og fremmest var fremstillet af kvinder, i 
brugsorienterede - hjemlige - genstandsformer. At denne form for kunsthåndværkets 
modernisme samtidig af Harrod betegnes som ‘lost’ henviser til, at kunsthåndværket 
netop i 1930’erne gradvist skubbes ud af både kunst og designbegrebet. 
Kunsthåndværket tilskriver sig ganske vist stadig et modernistisk formsprog, men i 
forhold til billedkunstbegebet reduceres dets betydning netop pga. den domestikke 
tilknytning. 
 Indenfor designbegrebet bliver der til gengæld en stadig større spændig mellem 
‘det håndlavede’ og ‘maskinæstetikken’. Eksempelvis proklamerede arkitekten Walter 
Gropius i forbindelse med åbningen af Bauhaus-skolen i 1919, i en klar reference til Arts 
and Crafts, at: “Endemålet for al kunstnerisk skabende virksomhed er byggeriet! […] 

40  Louise Mazanti (2002). Autonome heteronomier - en undersøgelse af kunsthåndværket som praksisform i feltet mellem 
billedkunst og design. Upubliceret konferensspeciale, Institut for Kunsthistorie, Aarhus Universitet, pp. 36 - 55.
41  Som nævnt viser udstillingen Modernism: Designing a New World 1914-1939 på Victoria & Albert-museet i London 6.4 
- 23.7, 2006 hvordan hvordan perioden samler kunstarterne i et fælles moderne/utopisk projekt.
42  Tanya Harrod (1999). The Crafts in Britain in the 20th Century, Yale University Press, p. 113.
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Arkitekter, billedhuggere, malere, vi må alle finde tilbage til håndværket!…Kunstneren 
er en højnet form for håndværker.”43 I 1934 har han imidlertid ændret holdning. Her 
fremstiller han i en artikel for Design and Industries Association kunsthåndværkets rolle 
i modernismen ved at afvise ”the dilettante handicraft spirit” som ”merely a means to 
an end”: ”Handicraft are now changing their traditional nature. In future their field 
will be in research work for industrial production and in speculative experiments and 
laboratory-workshops where preparatory work of evolving and perfecting new type-
forms will be done.”44 Kunsthåndværket marginaliseres dermed totalt til fordel for 
den industrielle produktion. 
 I forhold til kunstbegrebet finder der den samme marginalisering sted. Med 
modernismens efterhånden radikale formalisme priviligeres både det visuelle, det 
åndelige, abstrakte og det maskuline i et l’art pour l’art-begreb, der manifesterer sig i 
en radikalt autonom position. Den spanske kunstkritiker José Ortega y Gassets essay 
Menneskets fordrivelse fra kunsten fra 1925 har i den forbindelse tjent som forlæg til 
en lang række af modernismens manifester, med proklamationen af at ”et kunstværk 
er et kunstværk”. Han understreger kunstens autonomi i sammenligning med den 
romantiske kunst, hvoraf man ”næsten ventede menneskeslægtens forløsning”. 
Kunsten, ”der tidligere - ligesom videnskaben og politikken -  stod livsaksen meget 
nær, er vandret ud i periferien” og er nu ”uden transcendent betydning”45. Hermed 
er Arts and Crafts-intentionerne om erkendelsens enhed for alvor manet i jorden, 
ligesom kunst/liv-dikotomien for alvor sætter sig igennem i modernismens radikale 
formalisme.
 I essayet ”Craft, modernity and postmodernity” sammenfatter den australske 
kunst- og kunsthåndværksforsker Terry Smith denne udvikling i fem forskellige 
forhold udfra hvilke kunsthåndværket marginaliseres i, hvad han kalder 
modernismens ”inevitability of craft’s slide into extinction”.46 De første to punkter er 
netop gennemået:

- For det første masseproduktionen, der fuldstændigt render den håndværks
 baserede produktionsproces over ende. 
- For det andet fremkomsten af det radikalt formalistiske, moderne kunstbegreb, 

hvorfra kunsthåndværket udskilles. 
- Det tredje punkt afledt af det andet; nemlig det forhold, at kunsthåndværket 

43  Walter Gropius i manifestet og programmet for Staatsliches Bauhaus i 1919. Bragt uden henvisning, her citeret fra: Ulrich 
Giersch (2000). “Bauhaus – kronologisk oversigt“. Bauhaus. (Edt. Jeannine Fiedler og Peter Feierabend). Köln: Könemann 
Verlaggesellschaft GmbH, p. 603. 
44 Walter Gropius (1934). ”The Formal and Technical Problems of Modern Architecture Planning”. Journal of the Royal 
Institute of British Architects, 19. maj, 1934, p. 162. Her citeret fra Harrod (1999), p.119. 
45  José Ortega y Gasset (1925). ”La deshumanización del arte e ideas sobre la novela”. Danske oversættelse: Menneskets 
fordrivelse fra kunsten. København: Gyldendals Uglebøger, 1960, pp. 62 - 65.
46  Terry Smith (1997). ”Craft, modernity and postmodernity”. Craft & Contemporary Theory. (Edt.) Sue Rowley. Australia: 
Allen & Unwin, p. 23.
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isoleres, marginaliseres og devalueres både kønspolitisk og kulturelt.47 
- For det fjerde absorberes, æsteticeres og rehistoriseres kunsthåndværket af 

bevægelser som eksempelvis Bauhaus, der inkorporerer det under eksterne 
forudsætninger, hvor det betegnes som proto-modernisme; det vil sige som 
en forform til designbegrebet, der dermed underminerer praksisformens 
selvstændige status.48

- Endelig er kunsthåndværkets produktions-, distributions- og 
konsumptionsbetingelser kommercialiseret mod en form for ’museums- eller 
turistindustri’, der simulerer et tabt verdensbillede. Her kan der tilføjes, at 
kunsthåndværket samtidig har været særlig følsomt for den omfattende  
’hobbyindustri’ repræsenteret af papskilte ved vejen i den danske sommerlandskab, 
der reklamerer for kunsthåndværk af ofte tvivlsom kvalitet.

Det er for vidtgående at uddybe de enkelte punkter, men her skal det blot sammenfattes, 
at det både er inden for kunst- og designbegrebet, at marginaliseringen finder sted. 
Bevægelsen tager for alvor fat omkring 1930’erne, hvorefter kunsthåndværket med 
studiobegrebet indtager en anden form for rolle; den særlige - marginaliserede - variant 
af modernismen, der bliver kunsthåndværkets. Som studiokunsthåndværk er der 
således - som de fem punkter understreger - en massiv, mangesidet modstand mod 
kunsthåndværkets særlige variant af modernismen: Kunsthåndværkets autonome 
position køres ud på et kulturelt sidespor. Det er her vi finder Bernard Leach, i hans 
konstatering af, at kunsthåndværket ’survives only in out of way corners of Europe’.

2.1.6. Studiobegreb eller kunst/liv-dikotomi?
Hermed tegner der sig et billede af et felt, der rummer nogle grundlæggende spændinger.
Som Shiner beskriver det, eksisterer kunsthåndværket helt grundlæggende på baggrund 
af den kunst/liv-dikotomi, der etableres med etableringen af det æstetiske som 
selvstændig kategori, og dermed med fremkomsten af det moderne kunstbegreb. Denne 
filosofiske, men i bund og grund socialt-institutionelt-magtinstrumentelle konstruktion, 
bevirker etableringen af et genrehierarki, hvorfra det ’oprindelige’, ’funktionsbestemte’ 

47  Der findes et omfattende bl.a. ideologikritisk og feministisk baseret materiale om netop dette forhold. Se eksemplevis 
Jorunn Veiteberg (1999). ”Det farlige kunsthåndværk”. Biennalen for Kunsthåndværk og Design 1999. Udstillingskatalog. 
København: Danske Kunsthåndværkere, p. 59 ff. Her bliver det i særdeleshed klart, hvordan modernismen, som her defineret 
af Ortega y Gasset, er i opposition til kunsthåndværket. Se også Olga Schmedling (2004). ”Craft. The quesion of Identity again 
& Craft in an expanded field.” Konferencepaper fra konferencen Nordic Contemporary Craft, Göteborg, Sweden, November 7, 
2003. www.iaspis.com/craft. Se desuden: Christopher Reed (1996). Not at Home: the suppression of domesticity in modern 
art and architecture, London: Thames and Hudson og Peter Wollen (1993). Raiding the Icebox: reflections on twentieth century 
culture, London: Verso.
48  Et eksempel herpå er Nikolaus Pevsners emblematiske designhistorie, udgivet første gang i 1936; Pioneers of the Modern 
Movement: From William Morris to Walter Gropius: I en direkte linje fra Arts and Crafts-bevægelsen til masseproduceret 
design ses kunsthåndværkere som ’proto-modernister’ i en evolutionær bevægelse, der ikke anerkender kunsthåndværkets 
selvstændige betydning. Med den reviderede udgave fra 1949 er titlen ændret til Pioneers of Modern Design, og således er 
Arts and Crafts for alvor reduceret til designbegrebets forform.

superobjekter 04.indd   37 08-08-2006   01:43:19



38

H
ISTORISK UDGA

N
GSPUN

KT OG PROBLEM
A

TIK

kunsthåndværk udskilles. 
 Parallelt med kunst/liv-dikotomien vokser samtidig et fremmedgørelsesbegreb, 
hvis hjemløshed Greenhalgh påpeger, særligt sones i Arts and Crafts-bevægelsens 
autenticitets-repræsentationer. Arts and Crafts-bevægelsen bliver dermed central, dels 
som autenticitetsgaraterende praksis, dels som forsøg på at genetablere den tabte relation 
mellem kunst og liv.
 I den forbindelse er det interessant at både Shiner, Greenhalgh og Dormer 
implicit påpeger, hvordan kunsthåndværket med Arts and Crafts lægger ud med nogle 
oppositionsæstetiske idealer, der synes at antage til stadighed svagere konturer op 
gennem modernismen. Modernismen, og dermed studiobegrebet, synes således at kvæle 
de ’resistance’-drevne intentioner, Arts and Crafts initierede, men som netop føres ud 
i livet via det autonome kunstbegreb, Arts and Crafts oprindeligt positionerede sig i 
modsætning til. Hermed synes kunsthåndværket - med den studiobevægelse, der er 
udgangspunktet for den måde, kunsthåndværket kontekstualieres i dag - at videreføre 
en bestemt del af Arts and Crafts-intentionerne; nemlig en oppositionel anti-urban, anti-
industriel position, som den oprindeligt præsenteres af Bernard Leach.
 Imidlertid er det Shiners påstand, at denne ’craft-as-art’-bevægelse ender med at 
bekræfte kunst/liv-dikotomien i en formalistisk modernisme. Hermed overser man således 
netop den akse, som Shiner oprindeligt opstiller af momenter af ’resistance’ mod kunst-
liv-dikotomien; nemlig Arts and Crafts, Dada, Duchamp, pop- og konceptkunst. Denne 
form for kunstnerisk slægtskab er ganske fortonet i det modernistiske studiobegreb, der 
vokser ud af Arts and Crafts-bevægelsen, mens ansatserne til en tydeliggørelse af denne 
position imidlertid eksisterer allerede på det tidspunkt, hvor bruddet med design- og 
billedkunstbegreberne for alvor sætter sig igennem.
 I artiklen ”Walter Benjamin: Traces of Craft” dykker den britiske kulturforsker Esther 
Leslie ned i Walter Benjamins essay ”The Storyteller” (opr. ”Der Erzähler”) fra 1934, der 
omhandler den russiske 1900-tals historiefortæller Nikolai Leskov. Her påviser Leslie 
hvordan historiefortælling for Benjamin er tæt forbundet med udøvelsen af  ’craft skills’.49 
Hun citerer således Benjamin: ” If peasants and sailors were past masters at storytelling, 
the artisan rank was their master class. It combined the lore of faraway places, such as 
the much-travelled man brings home, with the lore of the past, as it best reveals itself 
to residents of a place.”50. På den baggrund påviser Leslie, hvordan Benjamin i udøvelsen 
af kunsthåndværket lokaliserer en intim forbindelse til erfaring af fortiden. Udøvelsen 
af kunsthåndværket er dermed videregivelsen af erfaring; adgangen til et ellers ikke 
tilgængeligt autenticitets-område. En autentisk omverdenserkendelse fordrer dermed 
ifølge Benjamin, en direkte erfaring. Leslie skriver: ”Stories, mirrors of true experience, 
and crafted objects alike are solid, useful, unique. The aesthetics of the useful and unique 
story or the crafted pot could not be more removed from the attributes of cheap mass-

49  Esther Leslie (1998). ”Walter Benjamin: Traces of Craft”. Journal of Design History, vol. 11, number 1, p. 5-13.
50  Walter Benjamin (1936). Der Erzähler. Gessamlet Schriften, II:2, Suhrkamp, p. 440. 1991. Leslie citerer her fra den 
engelske oversættelse: ”The Storyteller”. Illuminations. Fontana. 1992, p. 85. 
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production, or from those of fine art.”51 Det betyder, at kunsthåndværket dermed skiller sig 
ud fra kunst og design ved en autenticitet, der ikke er de andre beskåret. Kunsthåndvæket 
kan med andre ord hele den fremmedgørelse, industrialiseringen medfører; splittelsen 
mellem ”soul, eye and hand”.52 
 Hermed er der stadig ikke noget modsætningsforhold mellem Arts and Crafts-
bevægelsens intentioner eller studiobegrebets oprindelige ’Sung standard’. Der opstår 
imidlertid en interessant kobling med netop den kunstneriske ’resistance-akse’, Shiner 
ridser op, idet Benjamin kobler kunsthåndværkets autenticitet med Dada og fotografiet: 
Fremfor netop at begræde den tabte autenticitet i et tilbageskuende nostalgisk blik, 
lokaliserer Benjamin en tilsvarende og mere tidssvarende fysisk proces i de nye ’mekanisk 
reproducerbare’ medier; ”tactility, closeness, indexicality, and handness mark out this 
new potential art for and by the masses.”53, hvor den moderne chok-erfaring tilmed 
integereres. I Dada og fotomontagerne lokaliserer Benjamin således spor af det levede liv; 
en autenticitet, der tilhører den nye verden.
 Mens Benjamin dermed indskriver kunsthåndværket i en autenticitetsproducerende 
akse, er det broken pots; Dada og fotomontagernes chok-erfaring, der tilsvarer de moderne 
nerver. Efter ’the Great Division’, fremmedgørelsens og modernitetens chok-erfaring; 
”[...] the world is to be put together - but this is a montage praxis, using debris and 
rubbish, the broken pots and torn scarps, not the high, sublime reordering of harmony 
in a blodless, hands-off aestheticism.”54 Hermed spiller kunsthåndværket altså en central 
rolle som autenticitetsgaranterende praksis. Den ’resistance’-akse, Shiner dermed stiller 
op, forudses således allerede af Benjamin, men det han ikke forudser er netop splittelsen 
mod den, om ikke ’hands-off’, så æsteticisme, som studiobegrebet opviser. 
 Med Benjamin viser der sig således potentielt en anden mulighed for at videreføre 
Arts and Crafts-bevægelsens intentioner om at sone kunst/liv-dikotomien. Benjamins 
kunstneriske slægtskab er netop avantgarden, og her aner man således en mulighed for 
en anden position end den modernistiske, studiobegrebet resulterer i. Denne form for 
kunstnerisk slægtskab er ganske fortonet i det modernistiske studiobegreb, der vokser ud 
af Arts and Crafts-bevægelsen og dermed også, som vi vil se i det følgende, i den aktuelle 
diskurs. At der imidlertid med det konceptuelle kunsthåndværk viser sig en fornyet 
forbindelse til kunsthåndværkets før-modernistiske, oppositionelle intentioner, og 
dermed med en anden praksis end dén modernistiske, der af forskellige årsager er blevet 
dominerende, er dermed en grundlæggende antagelse, der vil blive udfoldet i løbet af 
afhandlingen. Lad os derfor se på, på hvilken måde studiobegrebet er blevet definerende 
for den aktuelle diskurs, både institutionelt og diskursivt.

51  Leslie (1998), . p. 6.
52  Ibid., p. 6, Leslie citerer her Benjamins ”The Storyteller”, Illuminations, Fontana. 1992, p. 107.
53  Ibid., p. 8. 
54  Ibid., p. 12.
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KAPITEL 3
KUNSTHÅNDVÆRKETS AKTUELLE 
DISKURS

3.1.0. INDLEDNING: Det ’diffust åbne’ genstandsfelt
”Kunsthåndværket er et begreb i krise. Men kunsthåndværket selv har det bedre end 
nogensinde. Så modstridende kan det stilles op, men ikke desto mindre kan situationen 
karakteriseres sådan. Når jeg siger ’krise’, er det fordi jeg mener, at kunsthåndværket idag 
er i en alvorlig identitetskrise, hvor det er udspændt mellem ’design’ på den ene side, og ’fri 
kunst’ på den anden. Og når jeg siger, at kunsthåndværket har det bedre end nogensinde, 
er det fordi man kan se et område, der virkelig er i ekspansion: Der udstilles på livet løs, og 
der arbejdes på vidt forskellige måder, udfra hele spektret mellem en kunstnerisk praksis 
og en designpraksis.”55 

Således indledte jeg en forelæsning i Stockholm i 2003 med at skelne mellem et 
begrebsligt, teoretisk, diskursivt niveau, der angår definitioner, og et konkret niveau, der 
angår den aktuelle praksis og med at pege på, at der ikke er overensstemmelse mellem 
disse to niveauer.56 Modsat praksisfeltets vitalitet definerer begrebet ’kunsthåndværk’ en 
forholdsvist diffus diskurs, både som praksisnær tænkning blandt feltets udøvere, men 
også i forhold til etablerede forskningsmiljøer. Som vi vil se, fungerer betegnelsen som 
en form for paraplybegreb, der dækker over forskellige praksistyper og genstandsformer, 
kendetegnet af vidt forskelligartede holdninger til selve genstandsfeltet. 

Dette kapitel vil forsøge at indkredse kunsthåndværkets aktuelle diskurs, både 
nationalt og internationalt, ved at præsentere de fremherskende holdninger og teoretiske 
positioner, der gør sig gældende. I den forbindelse er det vigtigt at slå fast, at begrebet 
’kunsthåndværk’ er lige så meningsløst som begrebet ’kunst’, når det gælder en eksakt 
indholdsbetydning. Selv hvis de historisk betingede betydningsforskydninger holdes 
udenfor, og der fokuseres udelukkende på et nutidigt genstandsfelt, er der så stort et 
udsving i de forskellige positioners genstandsfelt og optik, at det er vanskeligt at tale 
om ’kunsthåndværk’ som sådan. I sin introduktion til antologien The Persistence of Craft 
(2002), skriver Paul Greenhalgh: ”In late modern culture the crafts are a consortium of 
genres in the visual arts [...] They have no intrinsic cohesion; [...] they are together now, 
because complex forces have brought them together [...]. [...] This proximity is not stable 

55  Louise Mazanti (2003). ”Konsthantverket som avantgarde - mellan funktion, bildkonst och utsaga”. Forelæsning på 
Craft in Dialogue-seminar, Kunstakademiets Hörsal, Stockholm, september 2003. www.iaspis.com/craft. Citatet er bragt i sin 
oprindelige form på dansk.
56  Denne skelnen mellem teori og praksis afspejler designhistorikeren Clive Dilnots opdeling mellem ”design history” og 
”design practice”, se Clive Dilnot (1989). ”The State of Design History, Part I: Mapping the Field”. Victor Margolin (ed.) (1989). 
Design Discourse. History, Theory, Criticism. Chicago & London: The University of Chicago Press, p. 214.
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and is certainly in a process of change.”57 Forholdet mellem begrebet ’kunsthåndværk’ 
og dets genstandsfelt er altså til stadighed i forandring, idet skiftende historiske og 
institutionelle forhold udfordrer begrebet. Situationen i dag kan derfor betegnes som 
et åbent felt - eller som en diffus, pluralistisk begrebsforvirring, alt efter hvor man 
lægger betoningen.

Kunsthåndværkets primære problem er, at området ikke i samme grad som 
eksempelvis designfeltet, og i særdeleshed billedkunsten, har haft en teoretisk, 
akademisk tradition: Det har ikke tilnærmelsesvis været genstand for de samme 
taksonomiske genre- og stilanalyser og historiske, analytiske og metodiske 
refleksioner, der klassificerer og begrebsliggør kunst og design, og kvalificerer 
dem som veletablerede diskurser.58 Hermed har det været muligt at abonnere på 
en generel forestilling om ’kunsthåndværkets karakteristika’ uden at eksplicitere 
den snævre eller normative aflæsning af genstandsfeltet, der ofte har været lagt til 
grund. Som det fremgik af det foregående kapitel, er kunsthåndværket med andre ord 
blevet karakteriseret udfra ideologiske forestillinger om praksisformens betydning 
i eksempelvis studiobegrebet, og er blevet fastholdt i denne diffuse position af de 
etablerede forskningsfelter ’kunst’ og ’design’, hvor kunsthåndværket i begge tilfælde 
har optrådt i disciplinernes periferi.

At karakterisere de forskellige positioner, der udgør kunsthåndværkets aktuelle 
diskurs, handler derfor i første omgang om at identificere de konsistente miljøer, 
hvori kunsthåndværket eksisterer, for derved at afdække hvilke opfattelser og 
genstandstyper, der her gør sig gældende. Dernæst er det muligt at hæve blikket 
yderligere et niveau og se på, hvordan disse forestillinger afspejler de teoretiske 
positioner, der trods alt eksisterer.
Kapitlet vil derfor indledningsvist rette perspektivet fra et snævert blik på specifikke 
miljøer - bevæge sig over hvilke opfattelser af kunsthåndværket, de repræsenterer 
- for at afslutte med en mere teoretisk positionering og kontekstualisering. Efter 
samme princip vil identifikationen af kunsthåndværkets teoretiske diskurs tage 
udgangspunkt i en snæver national optik, for herefter at udstrække perspektivet til 
den internationale scene.

Det følgende kapitel vil derfor være en identificering og karakterisering af 
kunsthåndværkets diskurs, dels udfra et institutionelt fokuseret nedslag på nationale 
og internationale tendenser, dels udfra en introduktion til specifikke teoretiske 
positioner. 
Hermed er det muligt at indkredse hvilke aspekter, der hver for sig bidrager til at 
etablere kunsthåndværket som et diskursivt felt; et felt afhandlingen tager afsæt i, i 
forhold til den overordnede optik, der er valgt.

57  Paul Greenhalgh (edt.) (2002). The Persistence of Craft. The Applied Arts Today. London: A & C Black Publishers Ltd., p.1. 
(Min markering).
58  Jvf. Bourdieu (1983) og Tine Nygaard (2005). ”Også teori er magt”. Fokus, nr. 2, 2005.
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3.2.0. DEN DANSKE DISKURS? - OPINION OG INSTITUTIONER

3.2.1. Begrebsforvirring? - ArtCraftDesign
I Danmark kan det synes som om, kunsthåndværksbegrebet henviser til en forældet 
praksisform; som en betegnelse der ikke har noget objekt i den nutidige praksis. Et oplagt 
eksempel herpå er det navneskifte som tidsskriftet Dansk Kunsthåndværk gennemgik i 
begyndelsen af 2004, hvor tidsskriftets navn i første omgang blev ændret til ”KUNSTUFF” 
med undertitlen ”ArtCraftDesign” for, efter den første udgave, at justere undertitlen til 
”Dansk Kunsthåndværk og Design”. Efter daværende redaktør Merete Erbou Laurents 
udsagn, markerede navneskiftet dels at meget få at de udøvende selv føler en tilknytning 
til begrebet ’kunsthåndværk’, dels at begrebet, også i en offentlig sammenhæng, besidder 
en række uheldige konnotationer.59 

Det er interessant at bemærke, at det nu forbigåede navn ”ArtCraftDesign” direkte 
kom til at reflektere den mangel på klarhed der hersker, ved netop at undgå betegnelsen 
’kunsthåndværk’ og henvise til både kunst, kunsthåndværk og design i et selvopfundet 
begreb. Selvom dette begreb ikke nåede at få fodfæste, står det ligeledes selvopfundne 
’Kunstuff’ tilbage og sender uklare signaler. På tidsskriftets hjemmeside redegøres der for 
navnet med følgende forklaring: ”KUNSTUFF har sit eget specialdesignede navn og design, 
der refererer til stoffet, kunsten, det særlige, det unikke, det bearbejdede, det salgsbare.”60 
På den ene side kan man tage udgangspunktet for navneændringen alvorligt, og se den 
som et resultat af et praksisfelt i forandring, på vej væk fra kunsthåndværksbegrebets 
tilbageskuende konnotationer. Her synes ’kunst-ting’ ganske interessant at henvise til 
både kunstnerisk praksis og materialkulturel tingslighed eller kommercielt livsstilsobjekt. 
På den anden side signalerer ’Kunstuff’ i lige så høj grad en tilknytning til kunstbegrebet, 
men lægger samtidig en ironisk distance med endelsen ’stuff’ (eng.: ’sager’, ‘ting’, 
‘ejendele’; ‘skrammel’, ‘ragelse’; ‘sludder’): Det kan derfor synes som om ’kunst-ting’ frem 
for at virke progressivt også kommer til at fremstå som et postulat, man ikke rigtig selv 
tror på. Dette forhold gælder vel at mærke tilsyneladende både i den offentlige opinion, 
blandt de udøvende selv, og altså også for det eneste danske fagspecifikke tidsskrift, 
der ganske sigende er udgivet i tæt samarbejde med interesseorganisationen Danske 
Kunsthåndværkere. 

3.2.2. Det officielle Danmark - ’Kunsthåndværk-som-design’
I efteråret 2002 gennemførte jeg en interview-undersøgelse på vegne af specialmuseet 
Keramikmuseet Grimmerhus, nu Danmarks Keramikmuseum. Formålet var at 
afdække kunsthåndværkets status i den offentlige opinion; i uddannelsesmæssige, 
institutionelle og andre offentlige sammenhænge. Det var museets ønske: ”[...] at 
fremlægge et dokument over kunsthåndværkets reelle position som udgangspunkt 
for at kunne arbejde målrettet mod at styrke områdets selvstændige profil i forhold til 

59  Efter samtale med redaktør Merete Erbou Laurent, 14. januar, 2004.
60  www.kunstuff.dk 
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billedkunst, arkitektur og design.” og at: ”[...] skabe et samlet overblik over opfattelsen 
af et område, der defineres udfra forskellige interesser.”61 Undersøgelsen var baseret 
på interviews af repræsentanter for en række centrale aktører indenfor området: 
Uddannelsesinstitutioner, museer, kritikere, kultur- og interesseorganisationer og 
teoretikere. Nogle hovedtræk er gengivet her, idet de tjener som et godt udgangspunkt 
for en karakteristik af kunsthåndværkets status i Danmark.62 

I undersøgelsesrapporten indledte jeg med at karakterisere områdets centrale 
aktører. Her skrev jeg bl.a. om Danmarks Designskole, Designskolen Kolding og Glas & 
keramikskolen på Bornholm, baseret på de interviewedes udtalelser, at: 

”Skolerne spiller en vigtig rolle via uddannelsernes strukturering; et område der er 
ganske aktuelt i forbindelse med de to designskolers gennemgribende omstrukturering 
for at opnå universitetsstatus og ruste de studerende til et til stadighed mere 
komplekst arbejdsmarked, hvor analytiske evner skal komplettere den traditionelle 
formforståelse og intuitivt baserede kreativitet. På skolerne kan man altså aflæse, 
hvilken rolle kunsthåndværket tiltænkes i forhold til fremtidens formgivere. 
Samtidig er skolerne, via omstruktureringen, ved at etablere forskningsstillinger, 
der vil betyde en præcisering af områdets teoretiske forudsætninger.63 Rektorerne 
og skolernes ansatte varetager herudover forskellige rådgivende og formidlende 
funktioner, dels i forhold til tilrettelæggelsen af den nye uddannelse og dels i forhold 
til designfremmepolitikker, ministeriel rådgivning etc.”64

Herudover skal det tilføjes, at det netop er på de to nationale designskoler, 
Danmarks Designskole og Designskolen Kolding, at hovedparten af de udøvende 
kunsthåndværkere i Danmark er uddannet. Her er kunsthåndværket imidlertid 
ikke længere eksplicit en del af skolernes identitet, i det begge skolerne er 
konverteret til ’designskoler’ efter at Designskolen Kolding havde været 
’Kunsthåndværkerskole’ i årene 19�7-1998, og Danmarks Designskole havde været 
’Kunsthåndværkerskole, 1930-19�7, ’Kunsthåndværker og Kunstindustriskolen’ 
19�7-1973, ’Skolen for Brugskunst’ og ’Skolen for Boligindretning’ 1973-1990. 
Den eneste eksplicitte kunsthåndværksuddannelse i Danmark gives således på 
Glas & Keramikskolen på Bornholm. Uddannelsen er en 3-årig videregående 
uddannelse under Kulturministeriet, hvis mål er: “[…] på baggrund af et solidt 
håndværksmæssige kendskab til arbejdet med teknik og materialer, at give de 
studerende kvalifikationer til på et højt kunstnerisk niveau at udforme og udvikle 

61  Lise Seisbøll (2002). ”Indledning”. Louise Mazanti (2003a). Kunsthåndværk anno 2003 - en undersøgelse af begrebets 
status i offentlig sammenhæng. Rapport baseret på interviews. Middelfart: Danmarks Keramikmuseum, p. 3.
62  Se Bilag I for en liste over de interviewede personer. Bemærk at beskrivelser og konklusioner var tilsigtet størst mulig 
objektivitet, hvorfor disse fremkom direkte på baggrund af de interviewedes udtalelser. Bemærk samtidig at der er tale om et 
tidsbillede fra 2002, hvorfor nogle forhold har ændret sig siden da. 
63  Nærværende afhandling er således en del af dette arbejde.
64  Louise Mazanti (2003a). Kunsthåndværk anno 2003 - en undersøgelse af begrebets status i offentlig sammenhæng. 
Rapport baseret på interviews. Middelfart: Danmarks Keramikmuseum, p. 5.
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glas- eller keramikkunsthåndværket.”65 Det er her interessant at bemærke, at 
mens designfaget på designskolerne, jvf. de interviewedes udtalelser opfattes 
som ’komplekst’; således at uddannelsen er en videregående uddannelse der skal 
understøttes af forskningsbaseret undervisning og universitær status, fastholdes 
kunsthåndværket isoleret som en mellemlang uddannelse. Her handler det primært 
om at bemestre fagets praktiske discipliner, hvilket vil sige at være i stand til at 
håndtere et givent materiale på et højt håndværkmæssigt niveau.

I forhold til kulturinstitutioner og interesseorganisationer karakteriserede jeg 
situationen således:

”I Kulturministeriet er man efter eget udsagn ”generalister og administratorer”, der 
fastholder armslængdeprincippet. Ministeriet lader sig dermed rådgive, primært 
af Danish Crafts og Statens Kunstfond, i forhold til kanaliseringen af penge og 
oprettelse af udvalg, der varetager områdets interesser. Hertil spiller den siddende 
kulturministers interesseområde også en rolle for, hvilke områder der bliver genstand 
for særlig opmærksomhed. I forhold til fremtiden aflytter man signaler, men kan 
omvendt godt være med til at sætte en udvikling i gang, eksempelvis via tiltag som 
”Designredegørelsen” (1997) eller ”Kultur- og erhvervspolitisk redegørelse (2000).”
[.....] ”En kulturministeriel institution der arbejder udelukkende med kunsthåndværk 
er Danish Crafts - Informationscenter for dansk Kunsthåndværk. Centeret spiller 
dels en vigtig rolle ved at arbejde for en synliggørelse af dansk kunsthåndværk 
og dels ved at udvikle konkrete afsætningsmuligheder; primært gennem den 
såkaldte Crafts Collection, der særligt promoveres internationalt. Udover at styrke 
områdets identitet, forsøger man hermed også at styrke udøvernes økonomiske 
uafhængighed. Dermed har det primært været en ganske bestemt typer af objekter, 
nemlig livsstilsproduktet såsom tæpper, puder, lamper, vaser, smykker, tableware 
etc., der er i højsædet.” 66

Som de seneste aktuelle initiativer kan der nationalt nævnes seminaret Avantgarde - 
Innovativt samarbejde mellem kunsthåndværk og erhvervsliv67 og internationalt den store 
satsning i New York CC+ for MoMA68, hvor museets to butikker dannede rammen for 
en særlig promovering af kommercielle danske kunsthåndværksprodukter. På trods 
af, at Danish Crafts også støtter mere kunstneriske aktiviteter, synliggør centeret 
overordnet dansk kunsthåndværk som erhvervsrettet og som veldesignede, håndlavede 
livsstilsprodukter af høj kvalitet. Det skal dog bemærkes, at Danish Crafts er et statsligt 
organ. Selve centerets eksistens må derfor i høj grad betinge sig på politisk velvilje, og det 
kan derfor være vigtigt at kunne opvise synlighed og konkrete resultater i form af stigende 
økonomisk uafhængighed for de involverede kunsthåndværkere, eller demonstrere 

65  www.glasogkeramikskolen.dk
66  Mazanti (2003a), p. 6.
67  Afholdt 30. marts 2006 på Danmarks Designskole.
68  22. februar 2006 og to måneder frem fra MoMA’s to store designbutikker i henholdsvis Soho og på 53rd Street.
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produkternes umiddelbare tilknytning til designmarkedet. Det målrettede og i øvrigt 
meget succesfulde arbejde med kunsthåndværkets mere kommercielt orienterede 
produkter må ses i lyset heraf.
 De tre nævnte eksempler er taget ud af rapportens sammenhæng, idet de udgør 
de mest politikskabende aktører. Her synes der at være en betænkelig tæt 
sammenhæng mellem de rådgivende og lovgivende organer: Designskolerne og 
Danish Crafts rådgiver Kulturministeriet, der omvendt varetager lovgivningen 
på området og udgør institutionernes økonomiske fundament. Samstemmende 
opfattes kunsthåndværket her som en praksisform der er underlagt designbegrebet, 
og som dermed er i stand til at opvise en større umiddelbar samfundsøkonomisk 
’nytte’ end en tilknytning til kunstbegrebet . Dog gav rapportens øvrige konklusioner 
ikke grund til at fremsætte den påstand at kunsthåndværkets status som underlagt 
designbegrebet i Danmark er resultatet af en politisk diktat. 
 
Under overskrifterne ”Definitionen af kunsthåndværk” og ”Konsekvensen for 
kunsthåndværksbegrebet” sammenfattede jeg rapportens overordnede pointer. 

Først og fremmest fremgik det stort set enslydende, at der eksisterer en stærk 
historisk bevidsthed om kunsthåndværkets tætte tilknytning til designbegrebet, 
selvom praksisformen blev defineret som værende både rammebegreb for 
unikaobjekter og som forlæg for masseproducerede designprodukter. Dernæst 
fremgik det, at materialebeherskelse og håndværksmæssig perfektion også opfattes 
stort set enslydende som de karakteristika, der adskiller kunsthåndværket fra 
billedkunst- og designbegrebet; i videst omfang i form af ”eksperimentalstadie i 
designprocessen”, eller som ”ideudvikler eller frontløber i forhold til design”. Jeg 
skriver således at: ”Hos en væsentlig del af de interviewede havde henvisningen 
til brugsfunktionen dermed forrang i forhold til det frie kunstneriske objekt, 
og det skal i den forbindelse påpeges, at denne holdning var lige så udbredt på 
designskolerne, hos udøvende og interesseorganisationer som i kulturministerielle 
institutioner.” 69 Kun ganske få gav udtryk for at opfatte kunsthåndværket først 
og fremmest som en kunstnerisk praksis, og stadig her blev det betegnet som en 
”nicheproduktion”. Mens kunsthåndværket dermed primært opfattes som en 
brugsrelateret praksis, er det samtidig sanseligheden, den ”kunstneriske  nerve” og 
”tingenes herlighedsværdi i en forrykt verden”, der opfattes som kunsthåndværkets 
centrale kendetegn og eksistensberettigelse og - i overvejende grad - en praksis 
defineret af selve fremstillingsprocessen.70 Adspurgt om begrebets relevans var der 
en tendens til at opfatte begrebet som dækkende for kunsthåndværkets unika-del, 
mens man eksempelvis på Designskolen Kolding udtrykte den holdning at: ”Man 
gør faget en bjørnetjeneste ved at skelne mellem kunsthåndværk og design”71 og på 
Glas og keramikskolen betegnedes unikaobjekter som ”romantisering”. 

69  Mazanti (2003a), p. 8.
70  Ibidem.
71  Ibid. p. 9.
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Som afslutning på rapporten sammenfattede jeg situationen som den havde tegnet 
sig således: ”Konkluderende syntes der dermed at være en tendens til at man 
opfattede kunsthåndværket som en praksisform hvis særlige kendetegn, integreret i 
designbegrebet, bliver mere og mere centrale, mens selve begrebet ’kunsthåndværk’ 
omvendt ser ud til at dække en stadigt mindre del af de faktiske genstande og produkter. 
Når kunsthåndværkets selvstændige betydning blev fremhævet, var det således oftest i 
forbindelse med opfattelsen af praksisformen som unika, og i dette tilfælde fremføres 
det, at kunstbegrebet forekom mere dækkende end betegnelsen som kunsthåndværk.” Så 
vidt en del af mine konklusioner fra interview-undersøgelsen fra 2002. Inden jeg tegner 
et opsummerende billede af kunsthåndværkets diskurs i Danmark, skal der tilføjes et par 
aspekter, der ikke var inkluderede i undersøgelsen.

3.2.3. Den underløbende strømning - ’Kunsthåndværk-som-kunst’ 
Baggrunden for undersøgelsen var som nævnt at Keramikmuseet Grimmerhus ønskede 
at klarlægge begrebets status i offentlig sammenhæng. Dette var relevant for museet, bl.a. 
fordi man igennem de seneste år har arbejdet målrettet med at opnå statsanerkendelse. 
Museets arbejdsområde er defineret som ”nutidig dansk og international keramisk kunst, 
studiokeramik og keramisk design”, mens den engelske titel er ”Museum of International 
Ceramic Art - Denmark” 72. Hermed læner museet sig op ad en - som også Jorunn Veiteberg 
bemærkede i undersøgelsen - international tendens til at betragte kunsthåndværk som 
en fri kunstnerisk praksisform. Dette forhold adresserer museumsdirektør Lise Seisbøll 
direkte i artiklen ”Kampen for keramikken” hvor hun skriver at: ”Min erfaring, efter nu 
at have arbejdet ved museet igennem en årrække er, at ligeså meget respekt og opbakning 
denne institutionstype synes at nyde viden om i verden, ligeså meget halter det officielle 
Danmark bagefter i erkendelsen af, at kunstneriske genstande lavet af keramik, glas, 
tekstil eller metal er akkurat lige så meget kunst som kunstgenstande lavet af alverdens 
materialer.”73

På Glasmuseet i Ebeltoft er tilgangen den samme. Dette specialmuseum er en 
selvejende institution hvis arbejdsområde beskrives som hhv. ”moderne glaskunst” og 
”moderne studieglas”74. En del af museets bestræbelser er ”[...] at få glas anerkendt på 
linje med anden kunst”75. Denne tendens kan også bekræftes fra en anden part der ikke var 
inkluderet i undersøgelsen; nemlig gallerierne. Galleri Nørby formidler moderne dansk og 
international keramik. Det er primært internationalt anerkendte keramikere der udstiller 
her, og galleriet fungerer derfor som formidler af keramik på et højt internationalt 
niveau. Galleri Nørby retter sig dermed i høj grad mod det internationale marked. I den 

72  www.grimmerhus.dk/dansk/velkommen.htm.  
73  Lise Seisbøll (2004). ”Kampen for keramikken”. Upagineret, fra museets hjemmeside www.grimmerhus.dk/main.
asp?s=0&Id=122. Siden var aktiv i efteråret 2005, men er nu under omstrukturering, hvorfor artiklen pr. 17.07, 2006 ikke er 
tilgængelig.
74  http://www.glasmuseet.dk/Dansk/Samlingen/index.html. 
75  Dagmar Brendstrup (2004). ”Forord”. Siden sidst. Dansk Glas 2004. Ebeltoft: Glasmuseet Ebeltoft. Det skal dog bemærkes 
at citatet ikke er Brendstrups eget udsagn, men en henvisning i teksten til en samtale med en museumskollega.
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forbindelse er det interessant at bemærke, at galleriets daværende direktør (2001-200�), 
Bettina Køppe, primært har satset på at promovere keramikere, hvis værker orienterer 
sig mod en kunstnerisk, skulpturel tradition i modsætning til brugsorienterede former 
udfra den erfaring, at det sælger bedst især på det amerikanske marked, hvor galleriet har 
gjort en særlig indsats. 76 I den forbindelse er det også værd at nævne det koldingensiske 
Galleri Pagter. Under et besøg på galleriet i 2002 entrerede en kunde og spurgte efter noget 
billedkunst, hvorefter galleriets ejer, Orla Pagter, med største selvfølgelighed svarede, at 
”alt hvad vi har, er billedkunst”.77

I den forbindelse er det interessant at se på den navneændring Kunstindustrimuseet 
har gennemgået: I efteråret 2004 har museet ændret sin engelske betegnelse fra 
The Danish Museum of Decorative Art til The Danish Museum of Art and Design. Denne 
navneændring falder ifølge leder af skoletjenesten, Rikke Rosenberg, ”godt i tråd med 
museets forskningsmæssige satsningsområder, som er industriel design, mode og 
møbler.”78 Orienteringen mod designbegrebet er dermed tydelig, mens kunsthåndværkets 
rolle er mere diffus; i bedste fald repræsenteret af betegnelsen ’art’, men ikke defineret 
som en selvstændigt eksisterende praksisform. I denne omdefinering følger museet 
imidlertid, som vi vil se i afsnit, en international tendens til at relatere kunsthåndværket 
til kunstbegrebet.

3.2.4. Forskningsdiskursen
Selvom kunsthåndværket således ikke hører ind under Kunstindustrimuseets 
satsningsområder, har forskningen i kunsthåndværk hidtil hovedsageligt været varetaget 
her, og kun i mindre grad på universiteterne.79 Museets forskningspublicering indenfor 
kunsthåndværk kan primært karakteriseres som retrospektiv biografisk eller periodisk 
orienteret, i relation til museets større udstillingssatsninger, og ofte med et faghistorisk 
fokus på hhv. keramik, glas, tekstil, smykker etc. Museets forskning har derfor medvirket 
til at etablere en historisk bevidsthed, refleksion og dokumentation, især indenfor de 
fagspecifikke discipliner, men ikke i større omfang til etableringen af en egentlig nutidig, 
selvstændig diskurs for kunsthåndværket.80

Kun relativt få forskere har beskæftiget sig systematisk med området. Her kan 
bl.a. nævnes kunsthistorikerne Lise Funder, Gerd Bloxham-Zettersten, Mirjam Gelfer-
Jørgensen, Jørgen Schou-Christensen og Lars Dybdahl, der hver for sig har ydet både 
fagspecifikke og generelle kunsthåndværkshistoriske eller -diskursive bidrag. Særligt må 

oversigtsværket Dansk Kunsthåndværk fra 1850 til vor tid af Mirjam Gelfer-Jørgensen 

76  Efter samtale med Bettina Køppe, januar, 2005.
77  Hændelsen er beskrevet i min artikel (2002) ”Omsorg for skønhed”. Anmeldelse, Dansk Kunsthåndværk, vol. 1, 2002, p. 34.
78  Jvf. email-korrespondence af 18.03, 2005. 
79  I mindre grad har også en kulturhistorisk/antropologisk tilgang bidraget til forskningen i kunsthåndværk. Se eksempelvis 
Minna Kragelund (2001). Det gode håndværk - tråden i dansk tradition. Århus: Forlaget Hovedland. 
80  Her skal det dog nævnes, at museet i det såkaldte Designstudie jævnligt stiller udstillingsplads til rådighed for unge 
udøvere, ligesom eksempelvis IASPIS / Craft in Dialogue Act 2-udstillingen Researcher in Residence 01.04 - 12.06 2005 og 
det dertil hørende seminar Nye scener for kunsthåndværk og design, Kunstindustrimuseet, 19.05 2005 faktisk beskæftigede 
sig eksperimenterende med en nutidig praksis. 
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fremhæves, idet hun udfra en klassisk kunsthistorisk position gennemgår de vigtigste 
stilhistoriske positioner og udtryksformer. Værd at lægge mærke til er Gelfer-Jørgensens 
fremstilling af kunsthåndværket som kunstindustri. Unikke og seriefremstillede 
genstande sameksisterer i en homogen udviklingshistorie, hvor arkitekter, håndværkere, 
kunsthåndværkere og kunstnere tilsammen bærer den kunstindustrielle bevægelse. 
Bogen er dermed en vigtig dokumentering af det nære samarbejde mellem industri og 
kunsthåndværk, der som nævnt kendetegner den historiske udvikling i Danmark.81

Her udover kan nævnes Arne Karlsens Dansk design ved årtusindskiftet. 
Antologien blev udgivet i forlængelse af udstillingerne Unika (Kunstindustrimuseet) 
og Duplika (Gammel Dok) under kulturbyåret i 199�, og giver en oversigt over og 
diskussion af det aktuelle danske kunsthåndværk. En interessant pointe er her, at 
kunsthåndværket netop dækkes under disse to betegnelser, ’unika’ og ’duplika’; begge 
således repræsenteret under designbegrebet. I den forbindelse var det med Unika-
udstillingskomitéens intention at vise: ”arbejder af kunstnere, der selv behersker 
håndværket”82, mens Duplika ifølge udstillingskomitéen, viste arbejder af ”designere […] 
med en kunsthåndværker-uddannelse bag sig.”83. Her er det altså tydeligt, at der hersker 
en overordnet opfattelse af  kunsthåndværket som en underkategori af designbegrebet, 
og at den kunstneriske integritet er baseret på forestillingen om det unikke, håndlavede 
objekt: Kunsthåndværket relateres til det unikke, mens betegnelsen ’design’ anvendes, 
når genstandene er produktionsorienterede. Idet unikabegrebet som betegnelse for et 
unikt kunstnerisk objekt er tæt forbundet med autonomibegrebet, tyder det hermed på, 
at kunsthåndværket fastholdes i en modernistisk forståelseshorisont, men vel at mærke 
underlagt designbegrebet.

Denne grundlæggende orientering mod design understøttes eksempelvis af Mirjam 
Gelfer-Jørgensen, der vel at mærke er mangeårig forskningsbibliotekar og souschef ved 
Kunstindustrimuseet. I artiklen ”Unikum-unika-unikater, er DK stadig en designnation?” 
fra netop Dansk design ved årtusindskiftet skriver hun bl.a.: ”Og hvad angår ”unika” er det 
et af mine hadeord.”84 Modviljen stammer fra den kommercialisering, Gelfer-Jørgensen 
mener der er knyttet til brugen af unika-begrebet for at bringe kunsthåndværket på højde 
med billedkunsten. Fremfor for at forstærke denne nedvurdering af kunsthåndværket, 
mener hun, der i stedet bør fremstilles små serier af brugsgenstande. Kun hermed, mener 
hun, kan kunsthåndværket bevare sin særstatus fri af både billedkunst og industriel 
design.

81  Mirjam Gelfer-Jørgensen (1982). Dansk Kunsthåndværk fra 1850 til vor tid. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.
82  Arne Karlsen (red.) (1997). Dansk design ved årtusindskiftet, København: Christian Ejlers Forlag, p. 13. (Min kursivering).
83  Ibid., p. 31. (Min kursivering.)
84  Mirjam Gelfer-Jørgensen (1997). ”Unikum-unika-unikater…er DK stadig en designnation?”. Arne Karlsen (red.) (1997). 
Dansk design ved årtusindskiftet. København: Christian Ejlers forlag, p. 15. Ligeledes udtrykker Gelfer-Jørgensen synspunktet 
i artiklen (2005). ”Et opråb til danske kunshåndværkere”. Kunstuff, nr. 5/2005.
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3.2.5. Sideløbende tendenser - ’Design’, ’studio’ og ’post’
Hermed synes der at gøre sig to tendenser gældende i den offentlige opfattelse af 
kunsthåndværkets aktuelle status og identitet; på den ene side en stærk, historisk 
betinget relation til designbegrebet, men sideløbende hermed en (internationalt 
inspireret) opfattelse af kunsthåndværksbegrebet som til en hvis grad overflødigt, idet 
den kunstneriske praksis som isoleret fagdisciplin; som studiokunsthåndværk, er bærende 
i sig selv. Dette forhold afspejles eksempelvis på værkplan, hvor man historisk kan 
iagttage sideløbende tendenser: For det første den tætte forbindelse med designbegrebet 
som i eksempelvis Gertrud Vasegaards Testel fra 195�, for det andet en anden, mere 
vovet og ekspressiv tradition som eksempelvis Axel Saltos fra 1950erne, der afspejler 
studiobegrebets gradvise frigørelse. Hertil kommer netop den første konceptuelle, 
postmoderne bølge fra 1980erne, der i forlængelse af studiobegrebets autonome position 
netop, som Lars Dybdahl påpegede, dyrkede ’funktionstømningen’ til fordel for en mere 
fri kunstnerisk tilgang. Her er eksempelvis Finn Lynggaards glasværker repræsentative. 

Disse, i virkeligheden, tre positioner paralleleksisterer som grundlag for 
kunsthåndværkets aktuelle status. Designrelationens klassiske formsprog er ganske vist 
den gennemgående; den man spiller bold op ad; mens studiobegrebet imidlertid også 
vinder terræn og fjerner sig fra designfeltet. 

Et sidste punkt det er vigtigt at trække op i den forbindelse er, at det faktisk er her; 
i forlængelse af studiobegrebets materialefordybelse (Leach’s ’straight-forward, un-
selfconsious workmanship’), at den mest konsistente forskningstradition er forankret: 

Gertrud Vasegaard, Testel, 1956, fremstillet af Bing og Grøndahl. Kunstindustrimuseet. Foto: Pernille Klemp
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Indenfor hvert enkelt af kunsthåndværkets fagområder; hhv. møbler, smykker, vævning, 
stoftryk, glas, keramik, metal og træarbejde eksisterer for udøverne en langt stærkere faglig 
bevidsthed, loyalitet og formidlingstradition end i forhold til begrebet ’kunsthåndværk’. 
Med A Potter’s Book som paradigme fødes således både en kritisk-diskursiv og en 
studiotradition der, som vi vil se, retter blikket mod fremstillingsprocessen, og dermed 
mod etableringen af den materialebaserede, disciplinspecifikke diskurs. Tager man 
samtidig studiobegrebets tiltagende orientering mod kunstbegrebet(s kunsthierarkiske 
førerposition) i betragtning resulterer det i et snævert materialebaseret fokus, hvor 
kunsthåndværksbegrebet ganske enkelt bliver til overs. 

Dette forhold foregriber et karakteristika, der kan iagttages i den internationale 
diskurs; nemlig at manglen på selvstændig teoretisk diskurs for praksisformen generelt 
har resulteret i dét, jeg kalder ’maker-perspektivet’; det forhold, at kunsthåndværket 
diskursive position i høj grad er drevet fra de udøvendes perspektiv; dermed materialerettet 
og dermed snævert fagdisciplinært. 

3.2.6. Opsummering af den danske diskurs
At der kun eksisterer et begrænset forskningsmiljø og dermed en begrænset egentlig 
teoretisk diskurs modsvares imidlertid af den udstillingsaktivitet, der hersker. Området 
mangler ikke salgs- eller udstillingsmuligheder der garanterer et højt professionelt niveau 
og virker stimulerende på produktionen af nye værker. Af tilbagevendende begivenheder 
arrangeret af interesseorganisationen Danske Kunsthåndværkere kan nævnes Biennalen 

 Axel Salto, Vase, ca. 1950, privateje. Foto: Ole Woldbye Finn Lynggaard, Portal Harvest, 1991, H: 69 cm. Foto: Jan Friis
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for Kunsthåndværk og Design samt Kunsthåndværkermarkedet Frue Plads, der begge 
synliggør området for en bred offentlighed, mens også enkelte kunstinstitutioner som 
Charlottenborg, Trapholt, Nordjylland Kunstmuseum, Brandts, Holstebro Kunstmuseum 
og Sophienholm arbejder tværfagligt. I markedsføringssammenhæng tales der ligefrem 
om en ny generation af udøvere: ”Danske kunsthåndværkere eksperimenterer med nye 
materialer, ny formgivning og nye teknikker, og en helt ny generation af talentfulde 
danske kunsthåndværkere gør sig gældende. Samtidig er kunsthåndværk blevet 
cool og et must have for internationale stil-ikoner, skuespillere, filminstruktører og 
reklamefolk, der er begyndt at købe og samle på kunsthåndværk.” skriver Danish Crafts 
således i en pressemeddelelse85, og følger det op med en guide over de mange gallerier, 
der sælger egne og andres produktioner. 86 Udstillingsaktiviteter som ”Keramik under 
jorden” (2004) i en bunker på Østerbro viser, at der også arbejdes udenfor de etablerede 
udstillingsrammer.87 

Den manglende synlighed som diskurs skyldes derfor ikke mangel på ’råmateriale’, 
dvs. værker, men må lokaliseres i kunsthåndværkets institutionelle og teoretiske 
underlægning under kunstteorien, subsidiært designteorien. Her er kunsthåndværkets 
status klart den lavest i sammenligning med de tilgrænsende praksisformer. Dette 
forhold beskrives eksempelvis af kunsthistorikeren Tine Nygaard i artiklen ”Også teori er 
magt”, hvor hun analyserer det aktuelle statusforhold mellem praksisformerne i Danmark 
udfra Pierre Bourdieus kunstsociologi. På den baggrund kan hun dokumentere, hvordan 
kunsthåndværkets status er lavere end hhv. billedkunst, design og arkitekturens, vel at 
mærke i kraft af praksisformens mangel på historieskrivning, teori, uddannelsens længde 
på landets eneste rene kunsthåndværksskole, og det prisniveau, værkerne sælges til.88

Overordnet kan man derfor konkludere, at kunsthåndværket i Danmark befinder 
sig i den lettere diffuse situation der udgøres af en generelt, historisk-institutionelt 
betinget tilknytning til designbegrebet, mens den sideløbende tendens til at opfatte 
de materialespecifikke fagområder som særskilte kunstformer på een gang skygger for 
udviklingen af en fælles diskurs, på den anden side heller ikke kan føres til ende, netop på 
grund af designrelationen. 

Afslutningsvist kan det i øvrigt bemærkes, at netop denne svaghed i diskursive positioner 
specifikt for kunsthåndværk for det første var årsagen til de æstetiske fordomme, jeg beskrev 
med Trapholt-eksemplet i afhandlingens indledning, men samtidig udgør afhandlingens 
udgangspunkt. Det er afhandlingens påstand, at kun ved at styrke kunsthåndværkets 
teoretiske diskurs, er det muligt at undgå den ’nedvurdering af kunsthåndværket’ som Gelfer-
Jørgensen peger på; ved forsøgsvis at rette blikket væk fra materialets snævre fagdisciplinære 
fokus og frem mod kunsthåndværkets generelle betydning som selvstændig praksisform; 
og ved dermed hverken at markere et tilhørsforhold til kunst eller designbegrebet.

85  Danish Crafts, pressemeddelelse, 9. august 2004. Storbritannien, vægt på relationen til kunstbegrebet. 
86  Det fører for vidt at opremse udstillings- og salgsmuligheder. For en aktuel oversigt, se Dorthe Rud Michaelsen og Sofie 
Dombernowsky (red.) (2006). Danish Crafts - Guide to Shops and Galleries 2006-07. Købehavn: Danish Crafts. 
87  Keramik under jorden. Udstilling i Bunker DG 177, Østerbro, 03.03 - 27.03 2004.
88  Nygaard (2005).
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3.3.0. DEN INTERNATIONALE DISKURS I - INSTITUTIONERNE

Museumsdirektør for Danmarks Keramikmuseum, Lise Seisbøll, henviser i den førnævnte 
artikel Kampen for keramikken til at kunsthåndværket internationalt understøttes af 
et væld af forskellige forhold; ”offentlig udstillingsstøtte, museumspræsentationer, 
galleriomsætning, prisniveau på værker etc.”89 Hertil kommer de forskningsbaserede 
uddannelsesinstitutioner, tidsskrifter, bøger, nyhedsbreve og konferencer, for ikke at 
nævne de begivenheder, fagmiljøer, institutioner og litteratur der knytter sig til de enkelte 
specialområder. Nogle af disse forhold er i det ovenstående kapitel om den danske diskurs 
behandlet forholdsvist indgående, fordi der her ikke eksisterer en egentlig formation af 
teoretiske positioner, der ellers kan tegne billedet. Det gør der imidlertid internationalt, 
og det følgende afsnit vil derfor kun fokusere på nogle få, illustrative institutionelle 
eksempler på situationen på den internationale kunsthåndværksscene, der imidlertid 
vil tjene som baggrund for den efterfølgende gennemgang af de vigtigste teoretiske 
positioner. Fokus vil være på institutioner i den vestlige, primært anglo-amerikanske, 
verden, for dels at afgrænse oversigten fra den komplekse japanske tradition og forståelse, 
og dels fra spørgsmål om kunsthåndværkets betydning i 3. verdens lande; spørgsmål 
der i denne sammenhæng er af mindre betydning i det det er den anglo-amerikanske 
betydningshorisont, der er afgørende i forhold til den værktype, der er afhandlingens 
fokus. Desuden er det vigtigt at understrege, at gennemgangen er selektiv og netop retter 
sig mod at påpege tendenser, uden intentionen om at give en dækkende beskrivelse af 
kunsthåndværkets diskurs i sin helhed.90

3.3.1. ’Kreative processer’ - American Craft Museum
I forrige afsnit nævnte jeg, at man på Kunstindustrimuseet i efteråret 2004 ændrede den 
engelske titel fra The Danish Museum of Decorative Arts til The Danish Museum of Art and 
Design som led i en tilpasning til den internationale tendens. Denne tendens kan netop 
iagttages på Museum of Arts and Design i New York, der i 2002 skiftede navn efter at have 
heddet American Craft Museum siden 195�. Ifølge museets direktør, Holly Hotchner, 
afspejler navneskiftet, at museet ser sit indsamlingsområde som interdisciplinært og 
åbent: ”Craft, art and design are overlapping and inextricably linked fields of creative 
activity that need to be appreciated as a continuum, […] We are a contemporary museum 
about materials and creative processes, which are at the core of all the arts.“91 Hermed er 
vægten rykket fra ‘praksisformen kunsthåndværk’ til en ‘kreativ aktivitet hvor materialets 
betydning er central’. I dette navneskift skrives begrebet ’kunsthåndværk’ altså helt ud af 

89  Seisbøll (2004).
90  Martina Margetts (1991). International Crafts. London: Thames and Hudson og Greenhalgh (2002) indeholder begge en 
udførlig oversigt over litteratur og institutioner, som det spænder for vidt at introducere nærmere i denne sammenhæng. Det er 
her vigtigt at slå fast at gennemgangen retter sig mod kunsthåndværksbegrebet som en overordnet definition, og derfor ikke 
inkluderer den mere omfattende diskurs omkring begrebets specialområder; de materialedefinerede kunstarter.
91  Pressemeddelelse, 1. oktober, 2002: http://www.madmuseum.org/site/c.drKLI1PIIqE/b.1111171/apps/s/content.
asp?ct=1523657 
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museets identitet. Det er interessant fordi det i følge bestyrelsesformand Barbara Tober 
indikerer ”what has been true throughout history – that ’craft’ is an artform equal to all 
others”.92 

Udover navneændringen, er museet interessant som eksempel idet man i 2002 viste 
udstillingen From the Kilns of Denmark - Contemporary Danish Ceramics. 
Udstillingen var kurateret af de to amerikanere Wendy Tarlow Kaplan og Hope Barkan, 
og det er derfor interessant at de bemærker at: ”It became clear that for the Danes, the 
ubiquitous vessel continues to be at the core of a long tradition.”93 I USA blev det dermed 
bemærket, at dansk keramik i én eller anden forstand altid kredser om ’karret’ som 
formtypologi. De funktionsrelaterede formtyper (- der jo afspejler den tætte relation til 
design) så man altså som noget specielt dansk, i modsætning til den amerikanske langt 
mere frie skulpturelle tradition.

At de funktionelle formtypologier imidlertid kun betragtes som formelle bærere af
æstetiske udtryk og afprøvning af materialets muligheder, var tydeligt understreget i selve 
udstillingens opbygning, hvor det modernistiske ”white cube”- princip var fremherskende: 
Udstillingsrummet fremstod som en neutral hvid kube med hvide vægge og lofter og 
neutrale sokler, så værkerne kunne holdes adskilt fra beskuerens fysiske rum og verden 
i øvrigt. Hermed er det i høj grad ideen om kunstens autonomi, der abonneres på, og 

92  Ibid.
93  Kaplan, Wendy Tarlow og Hope Barkan (2002). ”Curators’ Statement”. From the Kilns of Denmark. Contemporary Danish 
Ceramics. København: Rhodos International Science & Art Publishers, p. 14.

Fra udstillingen From the Kilns of Denmark. Contemporary Danish Ceramics, udstillet på American Craft Museum, New York, 
2002/03. Foto: Museum of Arts and Design.
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From the Kilns of Denmark illustrerer derfor hvordan kunsthåndværket her indskrives i 
en modernistisk forventningshorisont, uanset at det interdisciplinære aspekt på samme 
tidspunkt (efteråret 2002) formuleres som centralt. Eksemplet foregriber dermed en 
pointe, jeg skal vende tilbage til.

3.3.2. ’Contemporary objects’ - Crafts Council og SOFA
Historisk har Storbritannien været drivkraft for udviklingen af kunsthåndværket både 
praktisk og teoretisk, og det er fortsat de britiske institutioner der er centrale, når 
kunsthåndvækets aktuelle diskurs skal indkredses.

Crafts Council er en statsligt finansieret institution til formidling af kunsthåndværk. 
Siden dets etablering i 1971 har organisationen fungeret som rollemodel for lignende 
institutioner i forskellige lande, herunder for Danish Crafts. Institutionens kommissorium 
er at være: “[...] an independent body funded by the Arts Council England, responsible 
for promoting fine craftsmanship, encouraging high standards and increasing public 
awareness of contemporary crafts and applied art”94.  Organisationen har haft stor 
betydning for den måde, kunsthåndværket er blevet opfattet, og har trods forskellige 
politiske vinde formået at bibeholde en selvstændig status indtil det i 1999 blev lagt 
direkte ind under British Arts Council. Tanya Harrod beskriver hvordan organisationen 
overlevede flere politiske kampe: ”The complex identity of craft worked in its favour. It 
was not quite art, nor was it quite design. But it touched people’s lives in unexpected 
ways. An ambivalent attitude to progress and industrialisation was very much part of 
the intellectual baggage of the educated classes in Britain. This ambivalence, in which 
property developers practised as amateur silversmiths and cabinet ministers collected 
fine bindings, was more a matter of felling than logic. But it ensured the support for the 
crafts in high places.” 95 Det er her værd at lægge mærke til områdets ’ambivalens’ og den 
måde, området overlever på; dels som ideologiske rester af Arts and Crafts og Leach-
aksen, og dels som håndværksmæssig praksis. Her er det især værd at lægge mærke til 
kommissoriets brug af betegnelsen ”fine craftmanship”. God håndværksmæssig udførelse 
er således det karakteristika, der betragtes som mest centralt for kunsthåndværket i 
forhold til de beslægtede praksisformer. 

Først og fremmest er det udstillingsaktiviteterne, der har haft betydning. 
Organisationen har gennem årene forestået et væld af både nationale og internationale 
udstillinger. En af de mest markante tilbagevendende udstillingsaktiviteter der er 
igangsat af Crafts Council i de senere år er er messen ”Collect”, der siden 2004 afholdes 
hvert år på Victoria & Albert-museet med deltagelse af både britiske og internationale 
gallerier. Udstillingens undertitel er ”The international art fair for contemporary objects”, 
hvilket, sammen med referencerne til det at ’samle’, tydeligt understreger affinitionerne 
til kunstbegrebet. Signalet er imidlertid temmelig tvetydigt: En ’kunstmesse for 
nutidige objekter’ svarer til den begrebsforvirring der var resultatet af tidsskriftet Dansk 

94  http://www.craftscouncil.org.uk/
95  Harrod (1999), p. 463.
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Kunsthåndværks navneændring til ”Kunstuff - ArtCraftDesign”. 
Under overskriften ”Look, no kaftans”, gør den britiske journalist Liz Hoggard i 

begyndelsen af 2004 status efter to væsentlige begivenheder for kunsthåndværket: 
Tildelingen af den prestigiøse Turner Prize til pottemageren Grayson Perry, og netop den 
første ”Collect”-messe. Hun skriver: “Craft is the new fine art and its hip young knitters 
and spinners, ceramicists and jewellers are producing collectables for a glittering clientele 
including Madonna and Bowie” og konkluderer at “Conceptuality is out, physicality is 
in.”96 I forhold til From the Kilns of Denmark er det dermed ikke længere et modernistisk 
kunstbegreb, kunsthåndværket umiddelbart appliceres på. Det holdes i stedet op 
mod en mere konceptuelt orienteret samtidskunst, men adskilles vel at mærke herfra 
via “fysikaliteten”, altså kunsthåndværkets sanselige, materialebaserede egenskaber. 
Kunsthåndværket udråbes således til at være en selvstændig kunstart, som en modvægt 
til samtidskunstens konceptuelle immaterialitet. Samtidig fremhæves kunsthåndværket 
altså som samlerobjekt. Kombineret med de fysisk-sanselige kvaliteter der fremhæves, er 
der dermed ikke langt til modernismens kontekstløse objekter.
Selvom kunsthåndværket dermed tillægges en renæssance i modsætning til tidligere 
tiders fordomme om “mung beans and basket-weaving”97 som hun skriver, er det dermed 
stadig i høj grad i form af sin relation til et modernistisk kunstbegreb; som eksponent for 
en form for (modernistisk) nysensualisme. Kunsthåndværket er dermed fremhævet som 
en materialebaseret kunstform.

En anden messe det er værd at nævne i forbifarten, er den amerikanske 
kunsthåndværksmesse SOFA (Sculpture Objects & Functional Art). Selve betegnelsen er 
interessant da den netop også undgår at definere feltet som kunsthåndværk, men i stedet 
benytter alternative betegnelser som de ovennævnte, der peger i retning af kunstbegrebet 
på samme måde som Crafts Council-messen Collect; ”Bridging the decorative and fine 
arts” er således et af messens slogans.98 Feltet er her kategoriseret efter materiale, hhv. 
keramik, glas, ”wood and fibre” og metal. Igen fremstilles kunsthåndværket altså som en 
samling af materialebaserede uafhængige kunstformer, på samme tid som betegnelserne 
’skulptur-objekter og funktionel kunst’ tydeligt viser, hvor diffust og åbent området 
opfattes.

3.3.3. Diskursiv praksis - Royal College of Art
Som Gøsta Knudsen udtaler i forbindelse med den citerede interview-undersøgelse af 

kunsthåndværksbegrebet i den danske offentlighed, kan man på skolerne ’aflæse, hvilken 
rolle kunsthåndværket tiltænkes i forhold til fremtidens formgivere’. I den forbindelse 
udgør Royal College of Art i London en form for moderinstitution, ved at være det eneste 
universitet udelukkende for videregående (postgraduate) studier indenfor kunst og 
design. I denne forbindelse er to af skolens fakulteter interessante; School of Applied Art 

96  Hoggard, Liz: ”Look, no kaftans”, The Guardian, 7. februar, 2004. Se http://observer.guardian.co.uk/review/
story/0,6903,1143318,00.html
97  Ibid.
98  http://www.sofaexpo.com/NY/2005/fact.htm
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og School of Humanities. På Department of Ceramics and Glass under School of Applied 
Art formulerer man sig således: ”Ceramics and Glass does not so much imply a fixed set 
of medias, but a site for discursive practice where cultural, social, personal, historical and 
aesthetic concerns intersect. What underpins this is the notion of the made object as 
a vehicle for expression and use that engages with both the individual and society and 
the fact that we are exploiting the material qualities, processes and potential of ceramics 
and glass”99. Glas og keramik fremstår her som et åbent felt der ikke kun relaterer til 
materialets formelt æstetiske potentiale men som medie for diskursiv praksis. Af samme 
grund mener man at ”[...] the skills of making and thinking can develop in tandem.”100 
Netop de teoretiske refleksioner anser man for væsentlige, og derfor er undervisningen 
tilrettelagt i samarbejde med School of Humanities - Department of Critical and 
Historical Studies. Her er formålet: ”[...] to encourage debate, understanding, intellectual 
confindence and self-expression in the history, philosophy and criticism of the various 
disciplines taught at the College.”101 

Det særlige ved Royal College of Art i forhold til de danske skoler er dermed, at 
kunsthåndværket formuleres i et selvstændigt fakultet sidestillet med School of Design. 
Her lægger man vægt på, at praksisformen er et diskursivt felt af ’kulturelle, sociale, 
personlige, historiske og æstetiske’ aspekter, hvor materialekendskabet er det der gør 
’the made object’ til et ’vehicle of expression’. Her udgør de teoretiske refleksioner 
- kunsthåndværkets diskurs - selve grundlaget for at arbejde med praksisformen, og 
samtidig holdes feltet åbent for betydningslag, der ikke er medieinterne, men som netop 
rækker ud i et udvidet kunstnerisk felt.

3.3.4. ’Specialisert kunst’ - Kunsthøgskolen i Bergen
På Kunsthøgskolen i Bergen har man valgt at organisere uddannelsen udfra en entydig 
kunstnerisk profil. Skolen består af tre afdelinger, hhv. Avdeling for design, Avdeling 
kunstakademiet og Avdeling for specialisert kunst. ’Specialisert kunst’ er en betegnelse 
der dækker over fotografi, grafik, keramik og tekstil, der: ”[...] opererer innenfor et bredt 
kunstfelt som innbefatter det som tradisjonelt kalles billedkunst og kunsthåndverk.” 
Man anser det som ”[...] essensielt - og utfordrende - at operere i et slikt spenningsfelt 
hvor grenseoppgangene ikke er avgjort og sat.” udfra den overbevisning at ”Kunstfeltet 
er i stadig endring og grensene oppheves og flyttes”.102 Overbygningsuddannelsens 
mastergrad i kunst er tilrettelagt i samarbejde med Avdeling kunstakademiet og ”[...] skal 
gi kunstneriske, metodiske og teoretiske forutsetninger for å arbeide med kunst på høyt 
nivå.”103 Også her lægges der altså vægt på de teoretiske forudsætninger.

Med betegnelsen ”specialisert kunst” har man dermed meldt klart ud, at ’det der 
traditionelt kaldes kunsthåndværk’ opfattes ikke blot som en kunstnerisk praksis, men 

99  http://www.rca.ac.uk/pages/study/ma_ceramics_and_glass_2260.html
100  Ibid.
101  http://www.rca.ac.uk/pages/research/critical_and_historical_studies_937.html
102  http://www1.khib.no/index.php/khib/content/download/4562/42837/file/Professor%20tekstil%202005.pdf
103  Ibidem.
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som kunst på lige fod med anden kunst, slet og ret. Denne radikalitet er interessant: 
Sat i forhold til Hoggards proklamering af kunsthåndværket som ’the new art form’, er 
man i Bergen trådt endnu et niveau op. Her er det ikke ’kunsthåndværk som kunst’, men 
netop ’specialiseret kunst’; kunst fremstillet med udgangspunkt i bestemte materialer og 
arbejdsprocesser. Foraet er således mere kunstmuseet end specialmuseet som eksempelvis 
Grimmerhus, hvor man stadig opfatter den keramiske kunst som en selvstændig 
kunstform.

Det betyder, at man i Bergen har taget konsekvensen af det forhold, der eksempelvis 
kunne iagttages på det amerikanske Museum of Art and Design, hvor vægten som nævnt 
var lagt på ’de materialer og processer der er grundlæggende for alle kunstarter’. En 
sådan position problematiserer kunsthåndværksbegrebet udfra et modernisme-kritisk 
perspektiv, ved netop at genindskrive kunsthåndværket (her den specialiserede kunst) 
nærmest i toppen af kunstens hierarki, som ’grundlæggende for alle kunstarter’.

Imidlertid kan denne position med samme ret problematiseres for at bekræfte 
kunstens hierarkier snarere end at nedbryde dem. At ophæve kunsthåndværksbegrebet 
til fordel for en sammenlægning med kunstbegrebet udvider kun kunstbegrebet med den 
materialeforståelse ’der traditionelt kaldes kunsthåndværk’. Kunstbegrebet revideres 
dermed en smule til at inkludere specifikke materialer, mens kunsthåndværket derimod 
tilsyneladende fratages sin selvstændige identitet for endelig at blive indlemmet i det mere 
prestigiøse kunstbegreb. Samtidig betyder det, at værkerne skal bedømmes udelukkende 
på kunstbegrebet præmisser, hvilket betyder, at man underlægger sig en ganske 
omfattende ekstern diskurs. At man overser et væsentligt potentiale ved praksisformen 
ved at sidestille den med kunst er en pointe, jeg vil vende tilbage til.

Såvidt de overordnede institutionelle iagttagelser. Som et diffust, åbent felt 
bestående af forskellige kunstneriske objekttyper er det på tide at se nærmere på, hvilke 
teoretiske positioner, der kompletterer feltet til en egentlig diskurs, og hvordan de udgør 
fundamentet for den aktuelle situation.

3.4.0. DEN INTERNATIONALE DISKURS II - POSITIONERNE

3.4.1. Den tavse viden - Peter Dormer
Den ’fysikalitet’ hvormed Hoggard karakteriserer kunsthåndværket og dermed gør sig 
til talskvinde for den opfattelse af kunsthåndværkets særlige karakteristika i forhold til 
billedkunsten, og som også udtrykkes af Crafts Councils vægt på ’fine craftmanship’, er 
omfattende behandlet af den britiske teoretiker Peter Dormer. Der er en vis ironisk pointe 
i at indlede en gennemgang af de vigtigste teoretiske positioner for kunsthåndværket med 
hvad man kunne kalde en indsigtsfuld, men også både reaktionær og fordomsfuld kritiker. 
Dormer betegnes således som ”[...] one of the most important thinkers on contemporary 
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craft in the world [...]”104. Hvis man ser bort fra at hæderen optræder som præsentation 
på en bog han selv har redigeret, om end posthumt udgivet, er der stadig ingen tvivl 
om, at han har haft stor indflydelse på tænkningen indenfor kunsthåndværket.105 Ironien 
består imidlertid i det billede, Dormer tegner af praksisformen. Grundlæggende mener 
han, at kunsthåndværket udgør en form for ”oppositions-æstetik”106 eller ”alternativ 
æstetik”107 i modsætning til industrialiseringens produkter. Karakteriseret som en næsten 
terapeutisk, indadvendt beskæftigelse mener han således at: ”[...] becoming a craftsman 
is immensely attractive to those who find active engagement with the wider world too 
disquieting” (”At blive kunsthåndværker er umådelig tiltrækkende på dem, som finder 
det aktive engagement i den store verden for foruroligende.”)108 Således mener han at 
kunsthåndværkets berettigelse ligger i at anvise et (håndlavet) alternativ i forhold til den 
hensigtsrationelle, teknologiske samfundslogik: ”Main Street and technology can offer 
perfection; the crafts can offer you warm fallibility and friendly flaws.”109 Alternativet 
består således i fremstillingen produkter der bærer spor af håndens arbejde; i modsætning 
til anonym masseproduktion.

Her er det værd at lægge mærke til, at det centrale for Dormer er den ideologiske 
opposition, kunsthåndværket dermed udgør: Havde maskinæstetikken været en 
”kluntet, udtryksfuld æstetik”, ville kunsthåndværket omvendt have udviklet et ”De Stijl 
udtryk”.110  
Sat på spidsen mener han dermed at: ”[...] the craft aesthetic is anti-technology, anti-
science and anti-progress”111 og befinder sig i ”the outer margins of opposition.”112 
Med andre ord luller kunsthåndværkeren sig altså ind i en fascination af materialet og 
arbejdsprocessen for at producere selvforglemmende alternativer til industrialiseringens 
massekonsum. Af samme grund udgøres kunsthåndværkets specifitet af selve 
fremstillingsprocessen. Denne tilgang er eksempelvis tydelig i titlen på bogen The Art of the 
Maker. Skill and its Meaning in Art, Craft and Design, fra 1994. I introduktionen skriver han, 
grundlæggende for hele oeuvret: ”My concern is art in which handicraft is the crucial link 
between intention and expression.”113 Her foregriber han altså den kobling mellem ‘kunst’ 
og ‘materiale’ (fysikalitet), der lanceres i The Guardian. Begrebet om kunsthåndværkets 

104  Peter Dormer (ed.) (1997). The Culture of Craft: Status and Future. Manchester and New York: Manchester University 
Press. (Udgivet posthumt), citatet er fra bogens bagside.
105  Eksempelvis afholder Royal College of Art hvert år i begyndelsen af december et såkaldt ”Peter Dormer Lecture”, som en 
tribut til Dormers minde.
106  Peter Dormer (1988). ”The Ideal World of Vermeer’s Little Lacemaker”. John Thackara (ed.) (1988). Design After 
Modernism. Beyond the Object. London: Thames and Hudson, p. 139. 
107  Peter Dormer (1990). The Meanings of Modern Design. London: Thames and Hudson Ltd., 1991, p. 143.
108  Dormer (1988), p. 137. Dansk oversættelse: ”Den idealiserede verden bag Vermeers lille kniplerske”. Dansk Kunsthåndværk, 
vol.1, 1996, p. 9. 
109  Dormer (1990), p. 166.
110  Dormer (1988), p. 139.
111  Ibid., p. 135.
112  Ibid., p. 143.
113  Dormer, Peter (1994). The Art of the Maker. Skill and its Meaning in Art, Craft and Design, London: Thames & Hudson, 
introduction.
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tavse viden; “Craft knowledge”114 eller “tacit knowledge”115 bliver derfor helt centralt. 
Kunsthåndværkets ‘tavse viden’ betegner det kendskab til et specifikt materiale, der 

er opnået gennem erfaringen; “driven by unconscious rules embedded in practice.116 Af 
denne grund kan den tavse viden ikke verbaliseres; evnen er tavs, lært gennem iagttagelse 
og erfaring og rummer derfor en egen kobling mellem krop (hænder) og intellekt. Han 
skriver således: ”[...] almost nothing that is important about craft can be put into words 
and propositions. Craft and theory are like oil and water.”117 Denne sætning har været 
flittigt citeret, og har øvet stor indflydelse på tænkningen (eller manglen på samme, 
fristes man til at sige) indenfor kunsthåndværket. Det er således tankevækkende at hans 
artikler er blevet bragt i oversættelse, både i Danmark (199�)118 og Norge (1997) 119 uden 
en tilbagevisning eller kvalificeret debat. 

Karakteristikken af kunsthåndværket i den kulturelle periferi har imidlertid kunnet 
passere uden at fremstå som en smædende fornærmelse, fordi Dormer netop med begrebet 
om den tavse viden, har kunnet følge op på rationalet bag: ”A craftsperson must love his or 
her material. A designer need not love any single medium. The essence of craft is working a 
particular material.”120 Her lokaliserer han tilmed et etisk perspektiv. Han skriver: [...] the 
craftsperson’s determination to work excellently is an exercise in self-clarification and, 
in Aristotle’s meaning, moral.”121, og videre at ”Practitioners ’state’ or rather demonstrate 
their arguments and values through what they do and how they live.”122 Dette etiske 
aspekt er snævert forbundet med et normativt begreb om ”rightness”123 i udførelsen, som 
referencen til Aristoteles antyder; en form for ideel omgang med et specifikt materiale. 
Det er således via omgangen med et specifikt materiale, at den ‘tavse viden’ artikuleres, 
og herigennem det er muligt at udøve en etisk funderet holdning til tilværelsen.

Mere end at fokusere på de færdige værker og deres betydning, kan Dormers position 
dermed betegnes som en artikulering af, hvad man kunne kalde ’Maker-perspektivet’; den 
udøvendes perspektiv: Han taler om ’the craftsperson’, den tavse viden han/hun besidder 
og de værdier, der dermed udtrykkes. Selvom kunsthåndværket formuleres som en 
marginaliseret praksis, har det således i følge Dormer sin berettigelse via en normativ 
vurdering af udførelsens ‘rightness’, dvs. den udøvendes praktisering af den tavse viden. 
Heri består de formildende omstændigheder i at selvforglemme sig i et materiale: Udfra 
et normativt, etisk perspektiv udgør den tavse viden en form for oppositionsæstetisk 
praksis i modsætning til industrialiseringens anonymiserede produkter. Hermed forholder 
kunsthåndværket sig samtidig implicit til billedkunsten: Kunsthåndværket viderefører 

114  Ibid., p. 219
115  Dormer (1997), p. 225.
116  Dormer (1994), p. 68.
117  Dormer (1997), p. 219.
118  ”Den idealiserede verden bag Vermeers lille kniplerske”. Dansk Kunsthåndværk, vol.1, 1996.
119  ”Kunsthåndverkets språk og praktiske filosofi”. Norsk Kunsthåndverk, 4/1997. 
120  Dormer (1990), p. 31.
121  Dormer (1997) p. 219.
122  Ibid., p.15.
123  Ibid., p. 224.
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hvad den moderne billedkunst i stigende grad har mistet; æstetikken, skønheden, det 
håndlavede og evnen til at strække materialet til det yderste.

Hermed bliver det samtidig tydeligt, hvilken værktype Dormer fremskriver som 
privilegeret: Materialevirtuositetens tavse viden kan først og fremmest udfoldes 
i den repetitive arbejdsproces, der derfor naturligt nok kredser om veletablerede 
genstandsformer; her hvor forbindelsen mellem ’intention’ og ’expression’ garanteres 
af udøverens materialemæssige færdigheder og ikke bæres af en overordnet fortælling 
eller konceptuel kunstnerisk intention. Det er materialets æstetiske udtrykskraft der 
er afgørende, og derfor er de velkendte kategorier som ’fad’, ’skål’, ’æske’, ’vase’ etc. det 
naturlige omdrejningspunkt for udøvelsen af den tavse viden.

I denne kobling mellem kunst og materiale kommer Dormer imidlertid (delvist 
bevidst) til at placere kunsthåndværket direkte i bunden af det kulturelle hierarki. 
Ved at lokalisere kunsthåndværket som en praksisform baseret på tavs kundskab og 
materialets æstetiske muligheder, fastholder han netop kunsthåndværket indenfor et 
formalistisk, modernistisk kunstsyn, der, som vi vil se, ikke inkluderer kunsthåndværket, 
og som billedkunsten forlængst har forladt. Samtidig opfatter han kunsthåndværket 
som et oppositionsæstetisk alternativ til det ’anonymiserede design’, hvilket ikke synes 
væsentligt mere frugtbart: Ved at vægte det håndlavede aspekt som en kvalitet i sig 
selv, kommer praksisformen uværgeligt til at fremstå som præcis den art fornøjelige 
commodity-sysler, Dormer selv ironiserer over (og - som der i parantes bemærket - 
sniger sig ind i Harrods beskrivelse af Crafts Councils goodwill som baseret på ’property 
developers practising as amateur silversmiths’). At der bagved ligger en etisk holdning til 
denne måde at fremstille genstande, gør ikke sagen bedre: ’Den gode udførelse’ (rightness 
in execution) er et normativt begreb, der fastholder kunsthåndværket i en helt bestemt, 
materialeæstetisk, perfektionsorienteret, konservativ udtryksform; der ikke synes at 
rumme hverken eksperimentelle elle kritiske aspekter. Det skal dog tilføjes, at Dormer er 
fuldt bevidst om, at hans position er konservativ.124

Begrebet om den tavse viden har imidlertid passet perfekt på et identitetsløst 
kunsthåndværk, der endelig kunne definere en særlig styrke, og har derfor, forståeligt 
nok, vundet en enorm genklang i en diskurs, der har været domineret af de udøvende selv. 
Begrebet dukker således op i utallige former: Hvad enten det, som nævnt, proklameres i 
The Guardian at ’craft is the new art form’ efter konceptkunstens endeligt, i Crafts Councils 
vægt på ’fine craftmanship’ eller i en pressemeddelelse fra Danish Crafts at kunsthåndværk 
er produkter der ”[...] signalerer ro, fordybelse og varighed”125: Kunsthåndværket opfattes 
som en praksisform, der bæres frem af fremstillingsprocessen og materialets sanselige 
kvaliteter.

Præcis her kan der derfor lokaliseres to væsentlige problemer forbundet med opfattelsen 
af kunsthåndværket som en praksisform baseret på ’tavs kundskab’ og på et specifikt 

124  Dormer (1990), p. 143.
125  Danish Crafts, pressemeddelelse, 2. februar 2004.
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materiales æstetiske muligheder: For det første fastholder det netop praksisformen 
indenfor et formalistisk, modernistisk kunstsyn, der, som vi har set, på forhånd 
marginaliserer kunsthåndværket. Ikke dermed sagt, at materialet og det sanselige ikke 
spiller nogen rolle for kunsthåndværket. Det gør det, og især i den type værker, der hidtil 
har været udnævnt som eksemplariske for dansk kunsthåndværk, som for eksempel 
værker af den type der var repræsenteret på From the Kilns of Denmark-udstillingen. 
Imidlertid har kunsthåndværket også sprængt disse rammer med nogle helt andre 
betydningslag end de æstetisk materialebaserede. Hermed kommer vægten på den tavse 
kundskab til at betyde, at kunsthåndværkets identitet så at sige trues ved fremkomsten 
af værker, hvis betydningslag ikke umidderbart giver mening i denne sammenhæng; som 
betegnelsen Kunststuff – ArtCraftDesign tydeligt illustrerer.

For det andet betyder dette fokus på den tavse viden at betydningen knyttes til 
værkernes fremstillingsproces; den tavse viden, den håndværksmæssige perfektion, 
’signalet om ro, fordybelse og varighed’ udgør så at sige værkernes eksistensberettigelse. 
Muligheden for at ende i en materialeæstetisk ’koloratur’; i en sansebaseret opvisning i 
æstetik for æstetikkens egen skyld ligger hermed lige for. Hermed vil kunsthåndværket 
retteligt kunne positioneres i ’oppositionens ydre periferi’; i en ganske vist klassisk 
æstetisk, men oppositionsideologisk impotent position.126 Danish Crafts’ formulering 
om at kunsthåndværket signalerer tid, ro og fordybelse, er således et godt eksempel på, 
hvordan praksisformens ideologiske potentiale så at sige undermineres, når den tavse 
viden bruges som markedsføringsredskab.

Peter Dormers introducering af kunsthåndværkets tavse viden er således et tveægget 
sværd, der på den ene side begrebsliggør praksisformens essentielle omgang med 
materialet, men som dermed samtidig bekræfter den kulturelle marginalisering; dels i 
et formalistisk kunstbegreb, dels som designs ’naive’ modpol - en position der aktuelt 
forsøges overkommet ved oppositionens antitese: markedsføringen som simuleret 
ideologi og livsstilsprodukt.

3.4.2. Postmodernisme og ’New Crafts’ - Martina Margetts 
I bogen International Crafts (1991)  gør den britiske kunsthåndværksforsker Martina 
Margetts rede for, hvordan kunsthåndværket internationalt kan betegnes som en 
praksisform, der både holder fast i traditionelle værdier på samme tid som det også 
udgør som ”[...] the cutting edge of creativity.”127  Bogen er et oversigtsværk over aktuelt 
kunsthåndværk fra den Vestlige verden og Japan, og her er det vigtigt at lægge mærke 
til, at Margetts inddeler bogen efter materialer, så ’ceramics’, ’textiles’, ’jewelry and 

126  Hermed ikke sagt at en klassisk æstetisk position ikke kan være subversiv ’oppositionsideologisk’. Theodor W. Adorno 
så eksemplevis - i modsætning til Benjamin - den emfatisk autonome kunst som det virkeligt subversive, fuldkommen frigjort 
fra konsumsamfundets instrumentalisering. Se eksempelvis Theodor W. Adorno. Äesthetische Theorie. Schriften 7. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp Verlag, 1972. Og Hans-Jørgen Schanz (1996). ”Theodor W. Adorno - Modernismens historiefilosofiske 
mentor”. Stig Brøgger og Otto Jul Pedersen (red.) (1996). Kunst og æstetik. København: Det kgl. danske kunstakademi.

127  Martina Margetts (edt.) (1991). International Crafts. London: Thames and Hudson Ltd.. London, citat fra bogens omslag.
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metalwork’, ’glass’, ’baskets and wood’, ’lettering and books’ og ’furniture’ udgør bogens 
kapitler. I forordet skriver hun, at værkerne ”[...] connect in sensibility, and in forms and 
use of materials, not only to the world’s rich decorative and applied arts tradition but 
also to the concerns of contemporary artists of all kinds, to architects and designers.”128 
Således understreger hun materialets betydning, men lægger samtidig grunden til 
en fremstilling af kunsthåndværket som en praksisform, der har åbnet sig mod andre 
udtryksformer. Dette forhold er værd at bemærke: Her får hun således mellem linjerne 
givet udtryk for en definition af praksisformen, der er praksisafhængig; en tilgang, som vi 
så det med det amerikanske Museum of Arts and Design, der netop bevæger sig på tværs 
af institutionelt-diskursive definitioner..

Margetts fremhæver særligt postmodernismens betydning for ”[...] its inclusive spirit, 
which promotes no moral or aesthetic orthodoxy and allows myriad creative ideas to be 
more objectively assessed.”129; det vil sige som garant for et udogmatisk, åbent praksisfelt 
- kun determineret af de specifikke discipliners materiale. Dét, der ifølge Margetts 
kendetegner kunsthåndværket er, at ”[...] the works here are all made with a exceptional 
degree of personal commitment. Each stage in the making process is a matter of individual 
choice – tools , materials, techniques, colours, surface treatment, textures, scale, concept, 
function. The resolution of all these elements into a unique piece, whether intuitive or 
deliberately planned on the part of the maker, is what gives each work a compelling 
presence.”130 Hvad enten det enkelte værk tilskriver sig et modernistisk formsprog eller en 
postmodernistisk eklekticisme, er det dermed, ifølge Margetts, den udøvendes tekniske 
præstation; den ’exceptionelle optagethed’ af  formelle elementer, der ligger bag (- som 
det i øvrigt også fremhæves i Crafts Councils værdigrundlag i formuleringen om ’fine 
craftmanship’). 

Margetts fremhæver samtidig kunsthåndværkets ”innocence and freedom” og ”free-
radical spirit”, idet hun betegner kunsthåndværket som den mindst forskningsmæssigt 
definerede og institutionaliserede af praksisformerne. Hun fremhæver det som en 
kvalitet, særligt i forhold til samtidskunsten, og udtrykker tillige en forhåbning om, at 
kunsthåndværket kan holdes fri af et alt for hårdt kommercielt pres, idet dette, som 
hun skriver, vil være ødelæggende for praksisformen. Hermed bekræfter hun billedet af 
kunsthåndværket som en kunstnerisk praksis i opposition til en kommercielt orienteret 
kunst- og designpraksis. Denne ’jomfruelighed’ formår imidlertid ikke helt at trække 
praksisformen ud af Peter Dormers kategorisering som naiv: Hovedparten af de viste 
værker er således så fordybede i det specifikke materiales æstetiske potentiale at 
netop betegnelserne ’modernistisk’, hhv. ’postmoderne’ er ret præcise. Netop hermed 
viser det sig, hvordan den anpriste mangel på teoretisk begrebslig institutionalisering 
lader den kreative energi udfolde sig uafhængigt og dermed ubevidst i forhold til den 
teoretiske, modernistiske kontekst, den retteligt indskriver sig i. I sin fejring af den 
håndværksmæssige perfektion forekommer ’the cutting edge of creativity’ derfor noget 

128  Ibid., p. 6.
129  Ibidem.
130  Ibid., p. 7. (Min kursivering).
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postuleret, selv i 1991, hvor postmodernismen først lige var ved at tage af.   
I udstillingskataloget til udstillingen Beyond Material. The new crafts of the 90s 

(1998) kan vi se, hvordan der 7 år senere er sket et skift mod det konceptuelle. Her er vi 
netop ’beyond’ materialet: Fokuspunktet er ”the metaphorical object”; ”the craft-based 
conceptual work”. Hermed beskriver hun et nyt område indenfor den visuelle kultur, 
der vel at mærke er baseret på kunsthåndværkets traditionelle materialer og metoder, 
men som besidder et metaforisk betydningsindhold, og som dermed skriver sig ud af en 
traditionel (formalistisk) kunsthåndværkskontekst. 131 Det Margetts beskriver er dermed 
et brud, ikke i materialer og processer, men i betydningsindhold. 

Det interessante greb er, at hun i stedet sætter dette metaforiske objekt i spil 
med materialkulturen, og ser kunsthåndværket som et kulturelt artefakt, der lægger 
sig i mellemrummet mellem det brugbare og det metaforiske. I den forbindelse bliver 
materialets æstetiske betoning nedtonet til fordel for de konceptuelle betydningslag. 
Margetts mener dermed, at der med det metaforiske objekt er vokset en ny praksis 
frem indenfor den visuelle kultur, hvis udgangspunkt er kunsthåndværkets traditionelle 
metodologier, men hvis udfoldelsesområde er den materielle kulturs forståelseshorisont. 
Margetts beskriver således en materialebaseret, kunsthåndværksbaseret og dermed 
formel relation til den materielle kultur udgjort af kunsthåndværkets metodologier, og 
selvom hun kalder udstillingen for ’beyond material’, beskriver hun materialets betydning 
som ”vital”132. Tilgangen retter således fokus mod eksterne betydningslag, men fokuserer 
på kunsthåndværksprocesser som indgangsvinklen. I forhold til den grundlæggende 
praksisafhængige tilgang hun fremlægger i International Crafts har værkerne således fået 
et konceptuelt betydningsindhold, men stadig er det metaforiske objekt et ’craft-based 
conceptual work’. Med denne betegnelse ligger det derfor lige for, at det er metodologien, 
der er bestemmende for værkets identitet som kunsthåndværk.

Med fokus på den konceptuelle praksis retter Margetts således blikket mod det 
samme empiriske felt, som er udgangspunktet for denne afhandling. Mens Margetts 
imidlertid fastholder kunsthåndværkets metodologier som centrale vil jeg - som vi vil se 
- gå et skridt videre og hævde, at det er selve positionen; selve det ’rum’ kunsthåndværket 
dermed indtager, der er centralt for praksisformens identitet.

3.4.3. Genrekonsortiet - Paul Greenhalgh
I bogen The Persistence of Craft (2002) gør Greenhalgh status over den frihed, 
postmodernismen har betydet for kunsthåndværket. Under overskriften Craft in a Changing 
World introducerer han bogen med at gøre rede for hvordan kunsthåndværkets identitet 
nu træder tydeligt frem, netop på baggrund af postmodernismens frigørelsesproces. Han 
indleder: ”After decades of deliberation it has become obvious what the crafts are. In late 
modern culture the crafts are a consortium of genres in the visual arts, genres that make 
sense collectively because for artistic, economic and institutional reasons, they have 

131  Margetts, Martina (1998). Beyond Material: the new crafts of the 90s. Udstillingskatalog. Llandudno, Wales: Mostyn Art 
Gallery, p. 9.
132  Ibid., p. 13.
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been deliberately placed together. At different times in the 20th century they have been 
forced together, have drifted towards one another in a more accidental fashion, or have 
volunteered to sit together. They have no intrinsic cohesion; there could be fewer or more 
of them; they are together now, as we move into the next century because complex forces 
have brought them together, despite shifts in circumstances, hold them in proximity. 
This proximity is not stable and is certainly in a process of change. Nevertheless they 
are in consortium still.”133 Greenhalgh ser altså kunsthåndværket som et ’konsortium’, 
en samling af kunstneriske praksisformer der af forskellige grunde er placeret under 
denne samlebetegnelse, og som et felt der er i konstant bevægelse. Potentielt er der 
således mulighed for en sprængning af begrebet, hvis nye ’kunstneriske, økonomiske 
og institutionelle’ koblinger opstår. Kunsthåndværksbegrebet tillægges altså ikke den 
samme elasticitet som eksempelvis kunstbegrebet, der gennem det 20. århundrede har 
formået at indoptage de gentagne modernistisk-avantgardistiske forsøg på at sprænge 
begrebet, og fastholde dem indenfor kunstbegrebets rammer: Kunsthåndværket må 
således forventes at skulle ’give slip’ på nogen genrer, og indoptage andre. 

Samtidig taler han om kunsthåndværket som ’genrer indenfor den visuelle kunst’; 
genrer der har været tillagt så mange forskellige definitioner, at han næsten finder 
det umuligt (og irrelevant) at begrebsdefinere: ”Those of us who have spent time 
in the field are at a stage, I am sure, at which earnest definitions and descriptions of 
craft as something which is (or is not) art, is (or is not) design, as technophobia, as 
an anthropological signifier, as a protector of apparent traditions, as old (or new) age 
lifestyle, as patriarchy, as airport trinket, as ethnic iconography, as communist Utopia, 
as eco-protest, as redundant technology, as aromatherapy, and most emphatically as a 
victim of an unloving world, have ground us all down. There has been so many worthy 
agendas and maundering laments that we barely know what it is anymore and a lot of 
very sensible people no longer care.”134

Der tegner sig dermed billedet af en situation, hvor kunsthåndværksbegrebet er 
ekstremt diffust. For det første er det et ’midlertidigt konsortium’ af praksisformer, og 
for det andet er dette konsortium tillagt så mange betydninger, at begrebsrammen synes 
udtømt. Resultatet er et åbent kunstnerisk felt hvor den mest præcise definition synes 
at være den, at feltet er under forandring. Her lokaliserer Greenhalgh et af de vigtigste 
temaer, nemlig kunsthåndværkets rolle som kulturelt artefakt, idet han hævder at ”[...] 
if the last 20 years had been fraught with anxiety about the status of craft in relation to 
Fine Arts, the last ten years have witnessed the beginnings of a promising fusion of craft 
with anything else.”135 I denne sammensmeltning nævner han både ”visual culture” og 
”material culture”. 

Kunsthåndværket sættes således i relation til den materielle kultur, som også Margetts 
påpeger, og derfor kan han skrive: ”Craft is like any other word. It has no sacred right to 

133  Paul Greenhalgh (edt.) (2002). The Persistence of Craft. The Applied Arts Today. London: A & C Black Publishers Ltd., p.1.
134  Ibidem.
135  Ibid., p.3.
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exist, and the word may well fade in the coming decades.”136 I det han samtidig kan tale 
om ’the persistence of craft’ som et faktum, peger han på, at dét der vil vedblive med at 
eksistere er de ”genrer”, ”metodologier” og ”ideologier” som begrebet repræsenterer; ja 
ligefrem er de ”poised for a radical new phase”. Hermed henviser han således til en art 
kernedefinition; ”genrer”, ”metodologier” og ”ideologier”. 

Med genrebegrebet betegner han ”[...] a way of working; an established way of making 
particular products using a set of technologies, processes and materials.” 137 som eksempelvis 
de klassiske discipliner keramik, møbler, smykker, glas, etc. Imidlertid er forholdet til det 
fysiske materiale eller arbejdsprocessen ikke det eneste der karakteriserer genrerne; de 
er i høj grad betydningsproducerende på forskellige socioøkonomiske niveauer. Det vil 
sige, at de forskellige genrer har etableret sig, dels i forhold til deres materialebaserede 
historiske udgangspunkt, dels i forhold til de gældende (institutionelle) magtstrukturer. 
Hermed har Greenhalgh nok rammesat kunsthåndværket; som et sæt af materialebaserede 
arbejdsprocesser, der har fundet deres nuværende (transitoriske) form på baggrund af 
skiftende socioøkonomiske forhold, men stadig har han ikke indholdsbestemt det. 

Det gør han ved at introducere begreberne ’positivistisk’ ( ”positivist”) vs. ’ironisk’ 
(”ironic”) som en distinktion der kan nedlægges over de kunstneriske bevægelser i det 
20. århundrede. Med dette begrebspar betegner han den dialektiske bevægelse indenfor 
modernismen, der pendulerer mellem højmodernismens formalisme; (”The positivist 
approach is on one level simple and innocent: it is about pushing an art form as far as it 
will go as a vehicle of aesthetic expression, while accepting its established parameters”138) 
og avantgardernes subversion: (”Irony is essentially to do with critique. (...) It is to do 
with intellectual deconstruction, with deliberately undermining established or normative 
values in order to assert the new.”139. 

Forventeligt hører det (materialebaserede, mediespecifikke) kunsthåndværks 
genrebegreb i følge Greenhalgh hjemme i opbyggeligheden. Hermed lokaliserer han endelig 
praksisformens centrale indholdsbestemmelse; nemlig kunsthåndværket som medie for 
”self expression”. Han skriver: ”In the crafts, self-expression, or the direct intervention 
of the maker in the material process, is a key to its continued cultural usefulness”140. Den 
intime omgang med et specifikt materiale udgør således et særegent potentiale, således 
at ”The genre is the mechanism we have designed for fusing the giant fabric of history 

136  Ibid., p. 16.
137  Ibid., p. 18.
138  Ibid., p. 21.
139  Ibidem. Selvom meningen er klar, er jeg ikke sikker på, betegnelsen ’positivistisk’ er den helt rigtige, med de konnotationer 
til en videnskabsteoretisk positivisme, begrebet rummer. Greenhalgh synes at pege på det ’affirmative’ eller ’opbyggelige’ 
aspekt der udgør modsætningen til den kritiske ironi. I en reference til Frederik Stjernefelt og Søren Ulrik Thomsens bog 
Kritik af den negative opbyggelighed, hvor de netop sætter avantgardens kritiske begreb til debat, vælger jeg at anvende den 
danske betegnelse ’opbyggelighed’ i stedet for ’positivistisk’. Se: Frederik Stjernfelt og Søren Ulrik Thomsen (2005). Kritik af 
den negative opbyggelighed. København: Vindrose. Begrebsparret peger ligeledes mod den modstilling mellem modernismens 
sublimerende formalisme og avantgardens kritik, der er bærende for afhandlingens (re)positionering af kunsthåndværket.
140  Ibid., p. 26.
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with the forgettable actions of our own lives.”141 Mediespecifiteten garanterer således den 
historiske, universalkulturelle forankring, mens den stadig skaber rum for den personlige 
fortælling; netop her lokaliserer Greenhalgh kunsthåndværkets ’persistens’: Overordnet 
definerer Greenhalgh kunsthåndværket som en praksisform der er materialebaseret 
og dermed genreafhængig, som netop derfor er i stand til at fungere som formidlende 
bindeled mellem en genrehistorisk bevidsthed og subjektivt udtryk.

Denne definition er interessant. Greenhalgh rækker her udover de skiftende ideologiske 
forestillinger, praksisformen har været tillagt, for at finde en grundlæggende fælles 
definition. Med genrebegrebet er han således dækket grundigt ind, idet genren udgøres 
af den til enhver tid herskende sum af tilgange og erfaringer. Kunsthåndværksbegrebet 
fungerer derfor som det samlende ’konsortium’, der definerer de enkelte genrer som 
summen af deres egne specifikke erfaringer, overordnet udspændt mellem historisk 
kontekstbevidsthed og subjektiv, materialebaseret ekspressivitet.

Imidlertid må et sådant opbyggeligt genrebegreb nødvendigvis læne sig tæt op ad  
en modernistisk kunstbegrebslig logik. Det forhold, at det mediespecifikke genrebegreb 
udgør kunsthåndværkets tyngde betyder, at de formelle forhold anses som primære. Ifølge 
Greenhalgh må værkets betydning så at sige etableres på baggrund af mediespecifiteten; 
værket giver kun mening som del af en allerede etableret mediespecifik diskurs. At det 
tilmed er en mediespecifitet der vægter det ekspressive ’sporet af værkets individuelle 
tilblivelsesproces’ kobler således en kunstnerisk intention på det mediespecifikke.

Samtidig betyder den udtalte reference til den ’universalkulturelle’ historie; den 
historiske genrebevidsthed som Greenhalgh anser for væsentlig, at det postmoderne 
aspekt bliver dominerende, og så at sige kommer til at fungere som paradigme for hans 
definition af kunsthåndværket som opbyggeligt. Et væsentligt problem opstår således i 
det øjeblik, det ikke er materialets interne æstetiske udtrykskraft, dets kulturhistoriske 
(/postmoderne) referencer eller subjektive ekspressivitet, der er dominerende; det vil sige 
i det øjeblik, det ikke er den specifikke genres karakteristika der er udgangspunktet, men 
måske blot det medie hvorigennem en helt anden dagsorden sættes. Ifølge Greenhalgh 
må dette nødvendigvis falde udenfor kunsthåndværksbegrebets konsortium, og præcis 
her er svagheden i hans genre-definition: Genredefinitionen fastholder kunsthåndværket 
i en modernistisk begrebshorisont, der trods den interne elasticitet ikke giver rum for 
selvstændige medieeksterne betydninger. Når snittet lægges i forhold til et mediespecifikt 
genrekonsortium peger definitionen af praksisformen derfor uværgeligt i retning af en 
modernistisk (/postmoderne mediespecifik) formalisme, der fastholder kunsthåndværket 
i den kulturelle periferi, modernismen indstiftede. Uanset at postmodernismen ifølge 
Greenhalgh betød en øget diversitet i de kulturelle udtryk generelt og for kunsthåndværket 
i særdeleshed, er det en diversitet der er mediespecifik, og dermed stadig dybt forankret 
i en modernistisk tilgang. Lad mig derfor introducere en tilgang, der lægger mere vægt 
på kunsthåndværkets ’randområder’; der hvor mediespecifiteten blegner til fordel for en 
krydsning med medieeksterne forhold.

141  Ibid., p. 27.
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3.4.4. Det veltalende objekt - Jorunn Veiteberg
Denne tilgang repræsenterer den norske kunsthåndværksforsker Jorunn Veiteberg. 

Meget betegnende for positionen indleder hun sin bog Kunsthandverk. Frå tause 
ting til talande objekt (engelsksproget udgivelse: Craft in Transition) med at bringe 
citater af kunstteoretikerne Brian O’Doherty og Arthur C. Danto der - udfra hhv. 
socialkonstruktivistiske og filosofiske udgangspunkter - har stillet spørgsmålstegn ved 
kunstbegrebets universalistiske status. Brian O’Doherty citeres således: ”Many of the 
people who look at art now are not looking at art; they are looking at the idea of “art” 
they carry in their minds”, mens Arthur C. Danto citeres: “No art is any longer historically 
mandated as against any other art. Nothing is more true as art than anything else”142. 

Med disse citater gør Veiteberg sin status klar, og åbner grundlæggende for 
diskussionen af kunsthåndværkets ekskludering fra et kunstbegreb, der er institutionelt 
betinget. Modsat Greenhalgh synes Veiteberg ikke at mene, kunsthåndværkets 
metodologier er tilstrækkelig til at definere praksisformen. Under overskriften ”Slutt for 
kunsthandverket?” konkluderer hun således præsentationen af kunsthåndværkets diffuse 
identitet i samtidskulturen med at slå fast at: [...] det er ikkje materiale og funksjon åleine 
som avgjer eit verks lagnad eller kulturelle status, men konteksten”.143 I den forbindelse har 
kunsthåndværket været udsat for et væld af eksklusionsmekanismer, som også beskrevet 
i forrige kapitel med Terry Smiths definitioner. Her sætter Veiteberg ind, og peger i den 
forbindelse på to særligt relevante områder; skønhedsbegrebet og genstandsformerne. 

I artiklen ” ”Det vakre” som problem i dagens kunsthandverk” uddyber hun sin 
holdning til de æstetiske kvaliteter ved direkte at adressere det tabu, skønhedsbegrebet 
udgør i den moderne kunst. Forbundet med ’pænhed’, ’overfladiskhed’, ’sanselig forførelse’, 
’klassicisme’, ’harmoni’, ’hensigtsmæssighed’ etc. har skønheden netop været dét den 
moderne kunst måtte distancere sig fra, i et autonomibegreb der populært sagt ikke skulle 
forurenes af konsumsamfundets instrumentalisering. I stedet mener Veiteberg, det er på 
tide at gøre op med kunstinstitutionens magtstrukturelle dominas: ”Mit motspørsmål er 
i alle fall: Kvifor skal heile kunstlivet lata seg tyrannisere av konseptkunstens frykt for 
fargar og sensualitet, eller tvingast inn i ”nøysomhetens og minimalismens helsestudio” 
som ein av kunsthandverkerne nylegg uttrykte det?”144 

 I artiklen ”Kunsthantverket - ett tredje rum” uddyber Veiteberg praksisformens 
karakteristika ved at skrive: ”Men än annan visuell konst betonar konsthantverkerne 
kvaliteter som rör de fysiska och sinnliga egenskaperna hos föremålen; kvaliteter knutna 
till materialebehandling och yta, till stoff och struktur, form och farger, konstruktion och 

142  Jorunn Veiteberg (2005). Kunsthandverk. Frå tause ting til talande objekt. Oslo: Pax forlag A/S. Upagineret titelblad. 
Engelsksproget udgave: Craft in Transition. Bergen: Kunsthøgskolen i Bergen.
143  Ibid., p. 32.
144  Jorunn Veiteberg . ”Om å våge seg inn ”i løvens gap”. Upagineret paper, indgår i revideret form i Veiteberg (2005). 
Veiteberg citerer Inger Johanne Rasmussen (1999). ”Hva er vakkert?”. Kunsthåndverk, nr. 4, 1999, s. 25.
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komposition.”145 Hermed argumenterer hun for at de taktile og emotionelle aspekter 
ved kunsthåndværket er en central del af praksisformens identitet. 

Fremfor at argumentere for praksisformens fortsatte eksistens er det imidlertid 
Veitebergs pointe at få kunsthåndværkets praktikker anerkendt som en kunstneriske på 
linje med anden kunst. Hun skriver således: ”[...] som andre kunstarter har kunsthandverket 
bestemte sjangertrekk og tradisjonar som skil det frå alle andre. Ikkje minst gjeld det 
motivverda; Repertoaret av gjenstandsformer – ofte med sterk tilknyttning til folks 
kvardagsliv.”146

Hermed adresserer Veiteberg samtidig det andet karakteristika der, udover 
skønhedsbegrebet, er centralt, nemlig genstandsformerne. Kunsthåndværket 
karakteriseres her som en æstetisk metafor for hverdagsobjektet: De velkendte og 
funktionelle former er kommunikative på forskellige niveauer og det er derfor ikke det 
isolerede dekorative element der har primærstatus, men det metaforiske betydningslag, 
funktionen aktualiserer. Med udgangspunkt i den norske kunsthistoriker Gunnar Danbolts 
definition af forskellen mellem konkret brugsfunktion og en potentiel brugsfunktion 
der tematiserer brugsfunktion, mener Veitebergs således, der er en flertydighed, en 
“poetisk funktion” som hun kalder det, “en evne til at skabe nye visuelle metaforer og 
udtryksformer”. 

Hermed kan kunsthåndværket placeres i det “tredje rumm”; mellem en traditionel 
kunsthåndværksdiskurs der er baseret på et specifikt materiales æstetiske udtrykskraft, 
og betydningslag, der normalt relateres til samtidens billedkunst: ”Konsthantverkets 
viktigaste funktion är allså densamma som för all annan konst: att bjude oss motstånd 
genom att uttmana etablerade värderingar och välkända tankemönster, och på det sättat 
göra det möjligt för oss att tänka nytt.”147 Med henvisning til kulturteoretikeren Homi 
K. Bhabhas formulering af et “tredje rum”, placerer hun dermed kunsthåndværket som 
en hybridkunst mellem en traditionel måde at blande materiale og teknikker fra en lang 
kunsthåndværkstradition med visuelle strategier fra andre kunstneriske praksisformer.

- Men vel at mærke undlader hun definitioner, der kan fastholde kunsthåndværkets 
identitet som statisk og lægger i stedet vægt på feltets foranderlighed. 

I forhold til Margetts Greenhalgh og Veiteberg er der dermed et vist sammenfald 
i positionerne i og med de alle, med fokus på kunsthåndværkets metodologier, kan 
tilskrives genrekonsortiet. Hvor Greenhalgh imidlertid synes at male sig op i en krog ved 
at overfokusere på genremetodologiens formelle aspekter, kredser Veiteberg og Margetts 
istedet om genrekonsortiets indholdsbestemmelse. Veiteberg med en eksplicit tilskrivning 
til kunstbegrebets udvidelse, Margetts med en betoning af relationen til materialkulturens 
objekttyper som afsæt for en definition af kunsthåndværkets undersøgelsesområde. Alle 
tre synes de dog at tilskrive sig det ’set of materials and practices’ som ’genrekonsortiet’ 
(jvf. Greenhalgh) udgør.

145  Jorunn Veiteberg (2003) ”Konsthantverket - ett tredje rum”. Foredrag på Craft in Dialogue-seminar, september 2003.  
www.iaspis.com/craft
146  Ibidem.
147  Ibidem.
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3.4.5. Det hybride objekt I - Definitionernes opløsning
I sommeren 2004 dedikerede Journal of Design History en udgivelse til forholdet mellem 
design, kunsthåndværk og kunst. Under overskriften Dangerous Liasions: Relationships 
between Design, Craft and Art var det de to redaktører Grace Lee-Maffei og Linda Sandinos 
mål at afdække hvordan praksisformerne ”[...] can be seen to occupy an unstable territory 
of shifting allegiances” med henblik på at ”[...] identify case studies of visual and material 
categories in a manner which invalidates, or at least complicates, discourses dependent 
upon conventionally discrete definitions”148. 

I tråd med Veiteberg fokuseres der altså på et åbent felt hvor kunsthåndværket 
er tæt forbundet med andre praksisformer, men - modsat Veiteberg - er relationen til 
designbegrebet inkorporeret, så artiklens fokus retter sig mod hybride former, hvor 
kunst, kunsthåndværks og designdiskurserne blandes. Hermed tegnes der et billede af 
et visuelt, materialkulturelt felt, hvor diskurserne er tæt sammenvævede, både historisk 
og aktuelt.
Udfra det synspunkt som også Veiteberg repræsenterer, at det ikke længere er 
definitioner der er brug for, men netop definitioner af overgange, ser de diskussionen 
om praksisformernes samspil som essentiel. Med en henvisning til Sue Rowleys antologi 
Craft and Contemporary Theory, mener forfatterne, at ”[...] the art/craft debate, situated 
by Rowley in the 1980s, is part of a critique of the canon of art and that the task ahead 
is not to create a canon of craft but to ’place craft momentarily at the centre of a range 
of ongoing interdisciplinary investigations of contemporary culture, as one might place a 
fulcrum momentarily under an intransingent object.’”149

Det ser således ud til, at kunsthåndværket sættes i centrum, ikke for at fremskrive 
praksisformen i sig selv, men som ’støttepunkt under et uforsonligt objekt’; for at kunne 
definere nogle bestemte træk ved den visuelle kultur, der relaterer sig til kunsthåndværkets 
karakteristika. Hermed bliver det netop artefaktniveauets mangetydighed, der revideres 
i forhold til den begrebsliggjorte modernistiske diskurs, med en implicit kritik af de 
herskende stereotypier. Selvom det dermed er muligt at ”Examine the complex matrix in 
which visual and material culture is forged”150, bliver der i højere grad tale om en udvidelse 
af modernitetsopfattelserne indenfor hhv. billedkunst og design end der bliver taget 
egentlig stilling til kunsthåndværkets identitet.
 Det er netop denne form for kulturproduktion, der lægges vægt på som optik i forhold 
til de tydelige overlapninger der er mellem de enkelte praksisformers diskurser: Hvordan 
skabes identiteterne og hvordan er de sammenfaldende. Forfatterne mener således, at 
en væsentlig forskningsindsats må rettes mod dette komplekse felt af i virkeligheden 
social reception og betydningsproduktion: ”Changes in the way that makers have situated 

148  Lee-Maffei, Grace og Linda Sandino (2004). ”Dangerous Liasions: Relationships between Design, Craft and Art”. Journal 
of Design History, volume 17, number 3, 2004, p. 207.
149  Her henviser forfatterne til ’Introduction’, in S. Rowley (ed.), Craft and Contemporary Theory, Allen & Unwin, 1997, p. 
xxvi.
150  Lee-Maffei og Sandino (2004), p.213.
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themselves within the categories of visual and material endavour, as well of changes in 
the reception of these endavours as they have been objectified, have transformed the 
categories themselves.”151 som et eksempel giver de Gerrish Nunns artikel ”Fine Art and 
the Fan, 18�0-1930”. Viften er et eksempel på disse hybride objekter, og forfatterne 
mener således, at: ”These objects therefore embody a particular relationship between 
design, craft and art and as such complicate each of those terms for anyone attempting to 
understand them through normative categories”152 

Dette skel mellem ’normative’ kategorier og analyser baseret på ’partikulære 
forhold’ afspejler direkte det skred, der er sket indenfor de humanistiske videnskaber 
igennem de sidste 30 år; et skred der kort kan beskrives som en bevægelse fra et 
(privilegeret, autonomt) objekt mod en (social, kulturel) kontekst, men som i øvrigt vil 
blive behandlet mere udførligt senere. Anvendt som en retrospektiv optik rettet mod 
historiske fænomener betyder denne tilgang som nævnt, at de ’normative’ kategorier; 
dvs. de teoretiske definitioner der har karakteriseret de enkelte praksisformers diskurs, 
problematiseres. I dette tilfælde, som nævnt, resulterende i en problematisering af de 
nedarvede modernistiske kategorier. Resultatet heraf er det åbne felt, som eksempelvis 
Veiteberg bevæger sig i. 

3.4.6. Det hybride objekt II - Modernismerevision og modernismeangst
Lad os derfor se nærmere på, hvad der bliver tilbage i dette åbne felt, når blikket rettes 
mod den samtid, der privilegerer det hybride artefakt: Hvad afløser med andre ord de 
modernistiske kategorier der, som de forrige kapitler gjorde rede for, marginaliserede 
kunsthåndværket i den kulturelle periferi på et i virkeligheden, har det vist sig, til tider 
ideologisk-normativt grundlag. 

Den ene af artiklens forfattere, Linda Sandino, forsøger selv at give et svar i artiklen 
”Here Today, Gone Tomorrow. Transient Materiality in Contemporary Cultural Artefacts”. 
Igen er det værd at lægge mærke til brugen af begrebet ’cultural artefact’. Ligesom begrebet 
’ArtCraftDesign’ eller Collect-messens ’contemporary artefact’ angives der her, at der tages 
udgangspunkt i en hybrid praksis, man af samme grund holder sig tilbage fra at definere. 
Sandinos pointe er imidlertid, at man - ud over at fokusere på hybriditeten som resultatet 
af en implicit modernisme-kritisk position der fokuserer på ophævelsen af det ideologiske 
skel mellem praksisformerne - også kan se det hybride afsløre sig i selve materialet. Med 
udgangspunkt i anvendelsen af ’flygtige’ (transient) materialer analyserer hun, hvorledes 
denne flygtighed er blevet et gennemgående træk i samtidskulturen, både for kunst, 
design, men som noget nyt også for kunsthåndværket. Materialet og dets konnotationer 
bliver så at sige betydningsbærende. Med udgangspunkt i Andreas Huyssens karakteristik 
af samtidens ’erindringskultur’153 og Jonathan Cullers ’system of transience’ argumenterer 
hun for at ”The shift to recycling and ready-made must therefore be seen in the context of 
cultural and material anxieties arising from the economic excesses and consumer culture 

151  Ibidem.
152  Ibid., p. 214.
153  Ibid., p. 286. 
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expressed [...] through the use of material means.”154 Materialets fornyede betydning 
tilskrives dermed kulturproduktionen som en reaktion på samfundsmæssige forhold; på 
konsumsamfundets materielle exces. 

Der er en interessant kobling mellem den måde vægten på materialet og 
dets flygtige egenskaber gøres til en reaktion på konsumsamfundet, og den rolle, 
kunsthåndværket tildeles. For det første er denne ’oppositionsæstetiske’ position i 
forvejen kunsthåndværkets, og for det andet er selve vægten på materialets betydning 
ligeledes central for praksisformen, og hermed lokaliserer Sandino aspekter i det hybride 
objekt, der i forvejen er karakteristiske for kunsthåndværket. Sandino drager imidlertid 
den konklusion, at ”The threatened collapse of the disciplinary boundaries of design, 
craft and art is, therefore, as much a response to the cultural turn to memory and 
history as suggested by Huyssen as it is an inevitable condition and outcome given the 
materiality of those practices.”155 Hybriditeten gøres dermed til en logisk konsekvens af 
den oppositionsæstetiske position, samtidig med, at materialet er dét der er tilbage som 
betydningsbærende i dét åbne felt, hybriditeten dermed skaber.

Hermed bliver resultatet, at ingen praksisformer er privilegeret af begrebslige 
definitioner i det åbne felt. De modernistiske, ideologisk-normative kategoriseringer 
er ganske vist ophævet, men det har ikke betydet, at kunsthåndværkets position i 
den kulturelle periferi er blevet revurderet. Tværtimod synes praksisformen nærmere 
udslettet, idet hybride artefakter har indtaget scenen. (Collect, SOFA).

Denne position kan man således betegne som en art ’modernismerevision’: Med 
det hybride artefakt bliver det tydeligt, i hvor høj grad de institutionelle definitioner er 
ideologisk-normativt konstruerede; til fordel for det hybridt, åbne felt. Med alternativet - 
materialitetsfokuseringen i hybride objekter som modreaktion mod konsumexcessen - er 
det imidlertid interessant, at positionen indtager den samme rolle, som kunsthåndværket 
i Arts and Crafts-Leach-Dormer-aksen, kan tilskrives: Kunsthåndværkets position synes 
dermed, i een eller anden forstand, uomgængelig, om end betegnelsen undgås til fordel 
for det hybride.

Et helt konkret eksempel på denne hybridisering kan man iagttage, hvis man vender 
blikket mod et institutionelt niveau. Som et led i diskussionen af kunsthåndværkets 
aktuelle position viste Kunstindustrimuseet i 2005, som nævnt, udstillingen Researcher 
in Residence, produceret af det svenske kunsthåndværksprojekt Craft in Dialogue/IASPIS. 
I samme forbindelse afholdt museet et seminar med titlen Nye scener for kunsthåndværk 
og design. Værd at bemærk er, at Craft in Dialogue er et treårigt initiativ omkring 
kunsthåndværk og dets krydsfelter, der arbejder udfra et ”antihierarkisk” kunstbegreb.156

I oplægget til udstillingen skrev initiativtagerne at: 

” Design og kunsthåndværk indgår i stigende grad i interaktion med andre kunstarter og 
udtryksformer og herved er områdernes oprindelige identitet under forvandling. [...]

154  Ibid., p. 283.
155  Ibid., p. 292.
156  Jvf. informationsfolder.

superobjekter 04.indd   71 08-08-2006   01:43:23



72

KUN
STH

Å
N

DVÆ
RKETS A

KTUELLE DISKURS

I takt med at området forandres, er det nødvendigt at udvikle nye samarbejdsformer og 
udstillingsformer der kan modsvare de nye kunstneriske udtryksformer, som ikke bare er 
objektorienteret, men som også fokuserer på kontekst, relation og interaktion. I projektet 
Researcher in Residence [...] gives der et bud på, hvordan et sådant arbejde kan initieres.  
Som afslutning på projektet aktualiseres disse spørgsmål og undersøgelser i et seminar, 
som belyser de processer, udstillinger og hændelser inden for kunsthåndværk og design, 
som befinder sig i dette grænseland.”157

Det der beskrives er dermed en situation hvor ’gamle’ objektorienterede former er 
overhalet af ’nye kunstneriske udtryksformer’; ’hændelser’, der fokuserer på ’kontekst, 
relation og interaktion’ og derfor befinder sig ’i et grænseland’. Helt konkret havde 
kunsthåndværkeren Pontus Lindvall og forskeren Johanna Rosenqvist skabt en slags 
totalinstallation; et projektrum med forskellige arbejdsstationer, hvorfra der kunne 
udføres forskning i genstande fra museets samling. Lindvall havde iscenesat rummet og 
udformet møblementet og forskellige funktionelle keramiske genstande, mens Rosenqvist 
havde udforsket fem genstande fra museets samling. Overordnet skulle udstillingen 
sætte fokus på museets klassificeringspraksis og på, hvilke magtstrukturelle vilkår, der 
ligger bag. Det handlede altså om at dekonstruere ideen om ’den museale sandhed’ og 
det privilegerede æstetiske objekt, og i stedet kontekstualisere genstandene i forhold til 
sociale, kønsmæssige og ideologiske strukturer.

Dermed havde udstillingen to parallelle dagsordener: Dels den institutionskritiske 
dekonstruktion af klassificeringsbegrebet, men til dels også at repræsentere den ’nye 
kunstneriske udtryksform’, som altså kendetegner den ’forvandling af kunsthåndværkets 
identitet’, der er beskrevet i oplægget: Udstillingen var netop også en udstilling og en 
totalinstallation; det var en ”kunsthåndværker” der stod bag, og objekterne fremstod som 
deciderede værker med skiltning og titel. På den måde fremstod udstillingen selv som netop 
en af disse hybride blandformer der henvises til i formuleringen om at kunsthåndværket 
ikke bare er ’objektorienteret, men også fokuserer på kontekst, relation og interaktion’.
 Hermed synes det som om, kunsthåndværkets aktuelle forvandling af identitet (eller 
rettere identitetskrise) præsenteres som afstedkommet eller repræsenteret af  ’hændelser’ 
som den aktuelle udstilling, der dekonstruerer ideen om privilegerede objekter. Når denne 
form for udstillingsaktivitet gøres til eksponent for, hvor kunsthåndværket er på vej hen 
for at konstituere sin forvandlede identitet, mener jeg imidlertid, den modernistiske 
forventningshorisont skygger for at videreudvikle praksisformen: Opgøret med 
modernismen resulterer i dette tilfælde i en praksis, der helt har assimileret billedkunstens 

157  Upubliceret oplæg fra invitationen til at deltage i seminaret ”Nye scener for kunsthåndværk og design”, Kunstindustrimuseet, 
19.05.2005. Den følgende beskrivelse er uddrag fra mit bidrag til seminaret, efterfølgende publiceret som Louise Mazanti 
(2005a). ”Kategoriernes kollaps - kunsthåndværkets frie fald?”. Kunsthåndverk, 3/05, nr. 97.
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principper.158 Snarere end at se udstillingsprojekter som Researcher in Residence som et 
bevis på at kunsthåndværkets identitet er under forandring, synes det derfor nærmere at 
tyde på, at det er den institutionelle opfattelse af området, der er under forandring; jvf. 
udstillingens institutionskritiske aspekter. Spørgsmålet er imidlertid, om den retning, 
der anvises nødvendigvis peger fremad for kunsthåndværket, eller om det afdækker en 
frygt for at fremstå som modernismens sidste rest der betyder, at kunsthåndværket 
begynder at operere på billedkunstens præmisser. Isoleret set er det kun naturligt at 
sprænge grænser og kunstneriske udtryksformer, og nutidens billedkunstnere opererer 
også i et åbent felt mellem design og i nogen grad kunsthåndværk. Problemet opstår i det 
øjeblik, dette åbne felt bliver repressivt ved at true med at opsluge kunsthåndværkets 
identitet til fordel for billedkunstneriske greb. I stedet for at gøre op med modernismen 
og genfinde kunsthåndværket som en selvstændig praksisform på kunsthåndværkets 
egne præmisser via det forkætrede objekt og materiale, ser det således ud til, at man i 
stedet udraderer kunsthåndværkets identitet. Man genskaber feltet på kunstbegrebets 

158  Lad os tage et eksempel som den danske billedkunstner Jens Haanings værk Trade Barthering fra 1996. På Kunstnernes 
Hus i Oslo kunne museets besøgende i museumsbutikken kunne købe øl, snaps, slik, salami etc. importeret fra Danmark. Ved 
med en mærkat og diplom at transformere varerne til kunst, kunne han videresælge dem afgiftsfrit til 40% under normalprisen 
i Norge. Værkets sigte var institutionskritisk, nemlig at pege på, hvordan det er sociale strukturer, der i virkeligheden definerer 
kunstens autenticitet. På den måde er Haanings værk et eksempel på hvordan dele af billedkunsten med et kritisk sigte søger 
at ophæve grænsen mellem værk og virkelighed, i en forlængelse af neoavantgardens institutionsopgør.

Pontus Lindvall og Johanna Rosenqvist i samarbejde med Craft in Dialogue/IASPIS, Researcher in Residence,
Kunstindustrimuseet, 01.04 - 12.06 2005, detalje. Foto: Louise Mazanti
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præmisser i forsøget på at tænke progressivt. Den svenske kunsthåndværkskritiker Love 
Jönsson påpeger, at cross over-fænomenet på denne måde fremtræder som en ligefrem 
flov tilpasning til kunstbegrebets eksisterende normer. I stedet mener han at radikaliteten; 
den virkelige udfordring af grænserne, ligger et helt andet sted, nemlig i erkendelsen af, 
at kunsthåndværket er forskelligt fra billedkunsten.159

Opgaven for kunsthåndværket ligger derfor i at identificere en ny identitet i det opgør 
med den modernistiske formopfattelse, der ganske rigtigt er nødvendigt. At rette blikket 
mod samtidskunsten synes at være en taktik, der umiddelbart lader kunsthåndværket 
fremstå som fornyet og progressivt, men som i det lange løb afvikler praksisformens 
identitet. Her demonstreres hvad der kunne kaldes en ’modernismeangst’; der fremfor 
at udvikle objektformen, afvikler den. På den måde er der ikke langt imellem Sandinos 
hybride artefakt, Veitebergs tredje rum og Craft in Dialogues radikale iscenesættelse: Alle 
læser de kunsthåndværkets aktuelle diffusitet som et tegn på, at kunsthåndværksbegrebet 
er i frit fald, men mere eller mindre udtalt, synes kunstbegrebet at udgøre det 
allestedsnærværende sikkerhedsnet for dette frie fald. 

3.5.0. SAMMENFATNING - DISKURS - DISKUSSION 

3.5.1. Forholdet til modernismen 
Forholdet til modernismen er et næsten uudtømmeligt tema, der er grundlæggende for 
kunsthåndværkets diskurs på flere niveauer. Eksplicit som det kunstbegreb der henviser 
kunsthåndværket til den kulturelle periferi. Og implicit, som jeg har vist, som et begreb 
der til stadighed spøger i kulisserne i den aktuelle diskurs, oven i købet på flere niveauer. 
Både som en implicit modernisme-revisionistisk konsekvens af et hybridt objekt, der ikke 
kan klassificeres entydigt, men samtidig også som den blindgyde, flere af positionerne 
kredser omkring ved at definere kunsthåndværket som et spørgsmål om metodologier.
 Der er ingen tvivl om, at det stadig er påkrævet at gøre op med fordommen om at værker 
med en materialebaseret (kunsthåndværks-) æstetik og metodologi ikke er kunst; at 
specifikke materialer og arbejdsformer er diskvalificerende som sådan. Dette er blevet 
påpeget i flere sammenhænge, bl.a. Veiteberg og Sandino, og hermed er der netop åbnet 
for en diskussion af de eksklusionsmekanismer, det modernistiske kunstbegreb til 
stadighed håndhæver overfor bestemte kunsthåndværksrelaterede praksisformer, trods 
en enorm elasticitet i forhold til autonomibegrebet i øvrigt. 

I den forbindelse er det en interessant pointe, at man på eksempelvis Museum of Art 
and Design i New York udnævner kunsthåndværkets metodologier som essentielle for alle 
kunstpraksisser, og dermed gør sig til talsmand for en opfattelse, der i radikaliseret form 
kunne betegnes som ’kunsten-som-kunsthåndværk’. Det betyder at kunsthåndværket 
trækkes ind fra den kulturelle periferi og gøres essentielt for en kunstnerisk praksis som 

159  Love Jönsson (2005). ”Why is it So Quiet?”. RE:FORM Contemporary Swedish Crafts. (Edt. Hanna Ljungström og Ulf 
Beckmann). Stockholm: Arvinius Förlag, p. 19-20.
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sådan. Det er i dette lys Hoggards proklamering skal ses, af at ’kunsthåndværket er den 
nye kunstform, idet konceptualitet er yt’. Udgangspunktet koges så at sige ned til at være 
’tekniske manipulationer med et bestemt materiale’. 

Præcis denne opfattelse rummer imidlertid den dobbelthed, jeg påpeger som en 
potentiel blindgyde i de nævnte positioner: At fastholde fokus på bestemte materialer 
og metodologier og lade dem være bestemmende for konsortiefællesskabet som 
kunsthåndværk peger i høj grad tilbage på det, jeg med Peter Dormer betegnede som 
de udøvendes perspektiv. Værkernes betydning forudsættes dermed at være rummet i 
fremstillingsprocessen og i materialets æstetik, som Veiteberg formulerer det: ’stoff 
och struktur, form och farger, konstruktion och komposition’. Det betyder, at den 
modernistiske æstetik; formelle, værkinterne betydningslag - udtrykt i et specifikt 
materiale - let bliver dominerende. Problemet med denne position er, at hvor meget man 
end kan hævde, at ’fysikaliteten er kommet igen’ og at kunsthåndværket dermed skal 
genplaceres i kulturens midte, peger den materialebaserede æstetik på et formalistisk 
formsprog. Formalisme er uværgerligt knyttet til en privilegering af det specifikke materiale, 
og således er det (implicit modernismekritiske) materialebaserede hybride objekt i fare 
for stadig at hænge fast i den modernistiske formalisme. Denne position kommer let til 
at overse eller negligere de betydningslag, der også er; netop i ’det metaforiske’ (Margetts) 
og den ’poetiske funktion’ (Veiteberg).

3.5.2. Materialets betydning og den tavse viden
Spørgsmålet om materialets betydning og den tavse viden ligger i umiddelbar forlængelse 
af forholdet til modernismen. Både Greenhalgs definition af kunsthåndværket som et 
genrekonsortium bundet sammen af forskellige metodologier, Veitebergs ’tredje rum’ og 
Sandinos ’flygtige materialitet’ bygger på, at værkernes identitet som kunsthåndværk er 
indlejret i materialet. I det åbne felt af hybride objekter de samstemmende lokaliserer, 
er det således materialet, der bliver betydningsproducerende. Materialet er så at sige det 
sidste der bliver tilbage, når grænserne i øvrigt opfattes som flydende. 

Hermed er også begrebet om ’den tavse viden’ centralt. Begrebet spiller, som jeg 
påpegede, stadig en betydelig rolle for den måde, kunsthåndværket positioneres diskursivt. 
Imidlertid er kunsthåndværket dermed samtidig blevet opfattet som en praksisform, 
der ikke kunne teoretiseres; kunsthåndværk og teori var, ifølge Peter Dormer ’som olie 
og vand’. Kunsthåndværkets svage teoretiske felt kan bl.a. ses som resultatet af denne 
forestilling om kunsthåndværkets intuitive, fysiske og materielle tilgang.

Et andet resultat af den centrale placering af den tavse viden er, at det netop 
fastholder praksisformen på en bestemt form for materialebaseret ’fysikalitet’. Dette 
gælder både i de formtypologier der relaterer sig til brugsfunktioner (som vist, næsten 
enerådende i Danmark) og i de mere hybride objekter: Selve materialets æstetik placeres i 
en nøgleposition, og præcis hermed fastholdes en forbindelse til en formalistisk æstetik, 
der præger en stor del af kunsthåndværket, både herhjemme og internationalt. 
En egentlig modernisme-kritik vil derfor være mere præcis som en detronisering af den 
tavse viden, end i den implicitte kritik der ligger i eksempelvis Veitebergs påpegning af 

superobjekter 04.indd   75 08-08-2006   01:43:24



76

KUN
STH

Å
N

DVÆ
RKETS A

KTUELLE DISKURS

objekternes hybriditet. En detronisering betyder ikke, at den tavse viden forkastes, men 
at begrebets forrang må bestrides, for at kunne tænke udenom den ’faldgrube’, relationen 
til modernismen afstedkommer.

3.5.3. Oppositionsæstetikken 
Denne ’faldgrube’ adresseres af Peter Dormer, om end ad bagveje. Dormer repræsenterer i 
høj grad det dilemma som kunsthåndværket befinder sig i, via relationen til modernismens 
formalisme: Kunsthåndværket tænkes som en ideologisk funderet oppositionsæstetik, 
der anviser alternativer til industrialiseringens anonyme massekonsum, men i praksis 
udmøntes intentionerne, sat på spidsen, i en naivt-romantisk selvforglemmelse i 
materialets æstetiske muligheder. Forholdet er naturligvis stærkt karikeret, men peger 
alligevel på noget centralt, nemlig at kunsthåndværket tendentielt, så at sige fastholdes 
på æstetikken. Den æstetik der ligger indbygget i udøvelsen af den tavse viden fastholder 
praksisformen som autonomt æstetiske værker, der nok udgør en modsætning til design 
som anonymisering, men ikke en egentlig opposition. Forholdet bliver tydeligt hvis man 
overfører Dormers karikerede definition til den nutidige situation der blev udtrykt 
med Danish Crafts-citatet om, at kunsthåndværket ’signalerer tid, ro og fordybelse’: 
Markedsstrategisk kan kunsthåndværkets særlige materialeæstetik udnyttes som 
repræsentant for et politisk korrekt værdisæt, og dermed indgå i fødekæden af 
identitetskonstruerende livsstilsobjekter, hvad enten det er som samlerobjekter eller som 
livsstilsdesign. Denne simulering af kunsthåndværker-autencitet spiller imidlertid på 
Dormers fordybelse i materialet, men kommer til udtryk i det selv samme forbrugsmønster, 
det var skabt i opposition til.
  Historisk kan der dermed iagttages to former for ideologisk opposition: Den oprindelige 
tilblivelsesorienterede (Dormer) og den aktuelle konsumorienterede (Danish Crafts).
I denne progression er kunsthåndværket imidlertid stadig reduceret til en praksisform 
baseret på materialets æstetik, uden et reelt oppositionsæstetisk indhold. Det ser derfor 
ud til, at den hidtidige fokusering på materialets betydning (genrekonsortiet og den 
modernisme-kritiske insisteren på et bredere kunstbegreb) ender i samme blindgyde i den 
kulturelle periferi, som det netop forsøgte at tænke kunsthåndværket ud af. Spørgsmålet 
bliver derfor, om kunsthåndværket i det hele taget kan indtage en oppositionsæstetisk 
position, og i givet fald hvilken rolle materialet så spiller?

3.5.4. Hybriditeten 
Netop dette spørgsmål adresseres i fremkomsten af det hybride objekt. Det kunne se ud til, 
at det hybride objekt indtager scenen, netop fordi det viser sig, at kunsthåndværksbegrebet 
ikke kan rumme de merbetydninger, der rækker ud over materialeæstetikkens formalisme. 
Det hybride objekt befinder sig ifølge Veiteberg’ extended between an expectation of 
function and a demand for reflection’. Her udgør den tavse viden og det funktionelle objekt 
dermed den ’metodologi’ der, tilført samtidskunsten konceptuelle betydningslag indtager 
’det tredje rum’. Samtidig slår Veiteberg også fast, at der i kravet om ’demand for reflection’ 
tænkes ud over æstetikken, og det er således interessant, at det netop er Veiteberg, der 
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med størst tydelighed sætter spørgsmålstegn ved, om kunsthåndværksbegrebet i det hele 
taget er et relevant begreb. 
I stedet sættes altså en hybrid praksis, der ikke kan defineres, idet den er en 
sammenblanding mellem praksisformernes karakteristika, og resultatet er netop den 
’begrebsforvirring’, der indledte kapitlet.

Imidlertid er der to aspekter der er vigtige at pege på, nemlig Veitebergs ’expectation 
of function and a demand for reflection’ og Sandinos ’shift to readymade and recycling’. 
Begge to peger de ’forbi’ kunsthåndværksbegrebet og ud mod den hybride praksis, men 
samtidig er det interessant, at de i een eller anden forstand peger på hverdagskulturen uden 
dog specifikt at lægge vægten her. Det samme kan iagttages i de omskrivninger til ’objekt’ 
og ’artefakt’, der sættes i stedet for kunsthåndværksbegrebet i de nævnte institutionelle 
sammenhænge, og i de materialkulturelle relationer, som både Dormer og Greenhalgh 
antyder, og som Veiteberg og Margetts eksplicit adresserer. I den aktuelle diskurs er der 
dermed lagt nogle spor ud i en retning, det kan være interessant at forfølge: Mens det 
hybride objekt ender som en i virkeligheden identitetsløs definition af et område i transit 
når det gælder kunsthåndværket, peges der således ad omveje mod en hverdagsorienteret 
materialkulturel tilgang, der er inkluderet formelt i forestillingen om kunsthåndværket 
som et genrekonsortium af kunstneriske praksisser. 

Lad mig derfor rette opmærksomheden mod kunsthåndværkets relation til 
hverdagskulturen udfra to præmisser: For det første udfra forestillingen om at relationen 
til ’objektet’ og hverdagskulturen rummer en mulighed for at gøre op med hybriditeten og 
definere kunsthåndværket som en selvstændig praksisform der er baseret på andet end 
materiale- og metodologisk produktionsfællesskab. For det andet udfra forestillingen om at 
flydende grænser forudsætter en kerne. Netop ikke som det traditionelle materialebaserede 
genrekonsortium, men som en revidering eller opdatering af en praksisform, hvis grænser 
ganske vist forekommer kontekstafhængige og flydende, men som alligevel besidder et 
fælles fundament. Mens genrekonsortiets modernisme-kritiske tilgang dermed synes 
at insistere på at kunstbegrebet skal udvides til at indbefatte kunsthåndværket, vil jeg 
med andre ord spørge til det modsatte: Hvordan ser kunsthåndværket ud hvis det defineres i 
forhold til materialkulturen; hvis relationen til designbegrebet dermed indtænkes?

Som nævnt er der med fremskrivningen af det hybride objekt lagt spor ud der peger 
i retning af en materialkulturel, hverdagsorienteret tilgang. Ovenfor beskrev jeg hvordan 
begrebet om det hybride objekt synes at vokse ud af, at man på værkniveau sprænger de 
materialebaserede betydningslag, der hidtil har været fremherskende. Denne udvikling 
står ikke alene for kunsthåndværket men er en del af den generelle kontekstualisering, man 
kan iagttage på indenfor de humanistiske videnskaber. Forestillingen om det tredje rum 
har eksempelvis været fremherskende indenfor det postkoloniales indtog i kunstteorien i 
90erne med begrebet New Art History og indenfor cultural studies’s identitetsorienterede 
tænkning, og er dermed i lige så høj grad en tidstypisk forestilling som det er noget der 
opstået uafhængigt på værkniveau. Samtidig kan der indenfor designhistorien, som vi vil 
se, iagttages en lignende bevægelse af fokus fra det privilegerede æstetiske objekt mod en 
kontekstorienteret socialkonstruktivistisk semantik. Generelt betyder denne bevægelse, 
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der kort kan betegnes som en bevægelse fra autonomiforestillinger til kontekstualisering, 
at objekterne dermed anses som komplekse størrelser uden en fast definerbar identitet. 
Forestillingen om det hybride objekt er som sådan født ud af sin tid. Pointen er i den 
forbindelse, at det til stadighed synes at være et (ganske vist revideret) kunstbegreb, 
der fungerer som garant for den hybride identitet, hvorfor man overser det særlige 
potentiale der er i at indtænke designaspektets materialkulturelle relation som andet end 
et ’genrekarakteristika’; med andre ord, potentialet i, ikke at være kunst. Helt overordnet 
vil en sådan position kunne aktualisere nogle af de oppositionsæstetiske aspekter, som 
kunsthåndværket viste sig at rumme historisk med forholdet til kunst/liv-dikotomien, 
så at sige bagom modernismen, den modernisme-angst, og modernisme-revision, der i 
øvrigt kendetegner den aktuelle diskurs. 
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KAPITEL 4 
TESE OG TEORETISK GRUNDLAG

4.�.0. AFHANDINGENS TESE
Det er i den forbindelse afhandlingens bærende udgangspunkt, at forestillingen 
om genrekonsortiet og det hybride objekt - der begge er udtryk for en opfattelse af 
kunsthåndværket som en praksisform i kraftig forandring - mangler en gennemgribende 
definition af hvori et selvstændigt potentiale tegner sig. Afhandlingens helt centrale 
problemstilling er således, hvordan kunsthåndværket kan begrebsdefineres teoretisk 
i et samtidskulturelt perspektiv. Spørgsmålet bliver først og fremmest stillet på 
baggrund af den aktuelle kunsthåndværksdiskurs, der er præget af et tosidet opgør med 
modernismen: På den ene side det modernisme-revisionistiske projekt der stræber efter 
at få kunsthåndværkets særlige æstetiske karakteristika anerkendt som kunstnerisk 
fuldgyldig. I forlængelse heraf ses der på den anden side den endnu ikke helt udfoldede 
tendens til at negligere selve objektkategorien til fordel for det hybride objekt, der helt 
synes at have overgået til et billedkunstbegrebs præmisser, uden at fastholde nogen 
ambition eller gyldig grund til at agere som kunsthåndværk.
 Hvor en betydelig del af den aktuelle diskurs dermed adresserer et for billedkunsten 
marginalisert aspekt (det sanselige), og hvor de radikale tendenser tager så kraftigt afstand 
fra modernismen, at de tilsvarende kaster sig i armene på samtidskunstens kunstbegreb, 
er denne afhandling fokus imidlertid at udforske et teoretisk set marginaliseret aspekt 
ved kunsthåndværket (parkeret i ’genrekonsortiets’ formelle karakteristika), nemlig 
betydningen af dets formtypologiske relation til designbegrebet og dermed til den 
materielle kultur. Dermed vil jeg sætte ind netop i det tomrum, der fremkommer ved at 
se kunsthåndværket som et materialebaseret (miskendt kunstnerisk) genrekonsortium 
eller som en materialebaseret samtidskulturel kunstpraksis. Man kan dermed ikke tale 
om at de opridsede positioner tager fejl. Som sagt er den modernisme-revisionistiske, 
fænomenologiske fremskrivning af kunsthåndværkets relation til kunstbegrebet yderst 
relevant. Men - som en logisk konsekvens - at se projektet som tilendebragt den dag 
kunsthåndværkets særlige sanselighed er beskrevet eller skellet mellem kunsthåndværk 
og kunst er ophævet, er efter min overbevisning at overse noget. Det man overser er 
netop de betydningslag der er bundet i objekternes formtype, og dermed i relationen til 
designbegrebet og materialkulturen. Dette er et forhold der historisk betinget ses særlig 
tydeligt eksempelvis i Danmark. Herved bliver det muligt at etablere et udgangspunkt 
for begrebsdefineringen af kunsthåndværk, der bygger på praksisformens historiske 
forudsætninger, som de eksempelvis er formuleret i Arts and Crafts-bevægelsens 
afstandstagen både til den samtidige billedkunsts fremvoksende autonomibegreb og til 
de masseproducerede industrielle produkter. Med andre ord indsættes kunsthåndværket 
dermed i feltet mellem billedkunst og design, hvorfra en selvstændig definition kan tage 
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udgangspunkt.
Det er afhandlingens tese, at kunsthåndværkets udgangspunkt i funktionsorienterede 

eller materialkulturelt orienterede formtyper udgør en særlig position, som forholder sig 
til billedkunst og design, men som rummer et eget oppositionsæstetik potentiale. Dette 
forhold træder særlig tydeligt frem i det nutidige, konceptuelt orienterede kunsthåndværk. 
Opfattes den form for konceptuelle værker som eksponenter for kunsthåndværkets 
aktuelle brud med en modernistisk, materialeæstetisk forståelseshorisont, kan 
kunsthåndværkets karakteristika her tentativt defineres som en kunstnerisk praksis, 
hvor det æstetisk privilegerede objekt fungerer som brugs- og hverdagsrelateret formtype, der 
indtager en oppositionsæstetisk position. 

Dermed betegnes en kunstnerisk praksis, der nok beskæftiger sig med det æstetisk 
privilegerede objekt, men som bruger værkets objektkarakter og hverdagsrelation til at 
fremme en kritisk refleksion, der ligger ud over objektets formelle og æstetiske karakter. 
Kunsthåndværket indtager således en mellemposition mellem det autonome værkbegreb 
og en tilknytning til materialkulturen, der er unik for kunsthåndværket.
Denne position har klare referencer til kunst/liv-dikotomien, og dermed til den 
avantgardeteoretiske diskussion om billedkunstens forhold mellem en autonom 
kunstpraksis og en operationel deltagelse i livspraksis, der har kendetegnet en væsentlig 
del af det 20. århundredes kunstteori og som stadig er en aktuel drivkraft i billedkunstens 
hybride fremtrædelsesformer. Man kan derfor betegne kunsthåndværket som en parallel 
avantgardeteoretisk oppositionsæstetik.
Denne position er ikke tilfældig. Som der vil blive argumenteret for, er allerede Arts and 
Crafts-bevægelsen centreret omkring en avantgardeteoretisk problematik.

Set i dette lys bliver det ekstra interessant at definere kunsthåndværkets position 
i samtidskulturen, med udgangspunkt i den konceptuelle praksis. Her synes værkerne 
at rumme nogle potentielt oppositionsæstetiske betydningslag der udgør et nybrud, 
der dels rækker ud over definitionen af kunsthåndværket som et genrekonsortium af 
kunstpraksisser, dels rummer et opgør med opfattelsen af studiobegrebet indenfor en ren 
materialeæstetisk autonomi, og som samtidig viser, at hybriditeten ikke nødvendigvis 
behøver at opløse kunsthåndværkets identitet. 

Samtidig er det således også en del af afhandlingens antagelse, at den position 
kunsthåndværket tilskrives med udgangspunkt i den konceptuelle praksis ikke udelukkende 
rummer et brud med den traditionelle praksis. Med de konceptuelle betydningsniveauer 
tydeliggøres en position, der gælder praksisformen som sådan, men som først træder 
rigtigt i karakter i det aktuelle perspektiv. Det særligt interessante synes i den forbindelse 
at være, at det hermed synes muligt at etablere en forbindelse til de historisk betingede 
intentioner omkring kunst/liv-dikotomien, hvis betydning har fortonet sig i forhold til 
den perfiære position, kunsthåndværket er tildelt i modernismen, og som det stadig 
forsøger at vriste sig fri af.
 Det er derfor på sin plads at introducere det teoretiske udgangspunkt, afhandlingens 
tese hviler på. Her er der primært tale om en avantgardeteoretisk og en designrelateret, 
materialkulturelt inspireret tilgang. Ved en nærmere gennemgang viser det sig, at disse 
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to tilgange er tæt forbundet på en måde, der er særligt interessant for kunsthåndværket. 
Arts and Crafts-intentionerne om at forbinde kunst og hverdagsliv genfindes i 
avantgardetænkningen, og byder således på muligheden for at diskutere den kunst/
liv-dikotomi, der med Shiner og Greenhalgh blev betegnet som uomgængelig for 
kunsthåndværkets etablering som selvstændig praksis. Med designrelationen og de 
materialkulturelle studiers mellemkomst er det imidlertid muligt at føje et perspektiv til 
avantgardetænkningen der udvider betydningen af kunsthåndværkets  formtypologiske 
referencer, og dermed den begrebshorisont, hvori kunsthåndværket kan defineres.
 I forlængelse af afhandlingens tese er det samtidig på sin plads at gøre rede for den metodiske 
indgangsvinkel til læsningen af det teoretiske felt. Det er således vigtigt at understrege, 
at fremstillingen af de teoretiske positioner der kommer til at danne udgangspunkt for 
afhandlingens begerbsramme er sammensat i en dialog med forskellige positioner. Jeg vil 
behandle positionerne på forskellige niveauer, med vekslende tynge og karakter af samlet 
fremstilling, for at kunne målrette læsningen mod den specifikke problematik, der vedrører 
kunsthåndværket. Præmisserne for fremstillingen af de teoretiske positioner er dermed 
ikke teoretikernes egen, men primært bestemt af afhandlingens argumentation. Ved at 
efterspørge en mulig oppositionsæstetisk position for kunsthåndværket - der går bag om 
modernismens formalisme ved at se på avantgarden og relationen til materialkulturen 
- lægger afhandlingen således op til en tværteoretisk og eklekticistisk metode, der lader 
læsningen afsøge et større teoretisk felt for relevante pointer. Idet afhandlingens tese 
bygger på en positionering i forhold til kunsthåndværksdiskursen skal det samtidig 
nævnes, at afhandlingens analytiske position først vil blive behandlet i forlængelse den 
avantgarde- og materialkulturelle diskurs, der opstilles.

4.2.0. AVANTGARDE-TEORI

Som nævnt er det Shiners (2001) fremlæggelse af kunst/liv-dikotomien der bringer 
os på sporet af avantgardebegrebet og dets betydning for kunsthåndværket, mens der 
eksempelvis også hos Greenhalgh (2005) findes antydninger af et slægtskab her. 
I det følgende vil jeg derfor fremlægge en læsning af avantgardebegrebet, der fokuserer 
på, hvilken problematik der kendetegner kunst/liv-dikotomien i et avantgardeteoretisk 
perspektiv, med henblik på at fremdrage de pointer, der viser sig relevante for 
kunsthåndværket. På baggrund af en introducering til avantgardens problematik vil 
der bliver lagt særlig vægt på den tyske litterat Peter Bürgers avantgardeteori der har 
grundlagskarakter for avantgardeforskningen, mens Richard Murphy og Anderas Huyssen 
vil fungere som perspektiverende indstik. Med Hal Foster og Ben Highmore vil en nutidig 
reception af Bürger blive diskuteret for at vise, hvordan avantgardetænkningen naturligt 
leder over i de materialkulturelle studier.
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4.2.1. Avantgardebegrebet
Avantgardebegrebet opstod i kølvandet på den franske revolution, og den militære 
betydning af ordet avantgarde ’fortrop’ er ikke en tilfældigt valgt metafor for hvad der bliver 
en politisk og senere kunstnerisk bevægelse: De revolutionære intentioner er oprindeligt 
en uadskillelig del af avantgardens credo og betegner samtidig ideen om kunstneren 
som foregangsmand for utopiernes realisering. I Henri de Saint-Simons Lettres de H. 
Saint-Simon à Messieurs les Jurés (1820) spiller kunsten en central rolle i opbygningen af 
idealstaten; kunst, videnskab og teknologi er fælles drivkræfter i en politisk radikalisme. 
Han skriver således: ”New meditations have proved to me that things should move ahead 
with the artists in the lead, followed by the scientists, and the industrials should come 
after these two classes”.160 Kunstneres rolle som seer udgør dermed en romantisk og 
utopisk position, der er stærkt politisk ladet. 

I den nylig udkomne antologi En tradition af opbrud. Avantgardernes tradition og politik 
peger den nederlandske forsker Hubert van den Berg i sit bidrag på, at der ikke eksisterer 
en homogen definition af begrebet avantgarde: Flere forskellige både kunstneriske og 
tidsmæssige opfattelser sameksisterer, heraf titlens flertalsform avantgarder. I stedet 
for at se avantgarden som en diakron kunsthistorisk betegnelse karakteriseret af en 
fremadskridende udviklingslogik, introducerer van den Berg rhizomet som strukturel 
figur. Som en rhizomatisk konfiguration er der visse fællestræk der går igen på trods af 
divergerende holdninger hvad angår ”ismer, projekter, grupper og individer, der omfattes 
af avantgarden”; fællestræk der hver for sig udspringer af det militærbegreb, begrebet 
oprindeligt henviser til, som fortrop.161

Den metaforiske værdi af denne position er grundlæggende, idet betegnelsen generelt 
dækker opfattelsen af avantgarden som en fortrop i forhold til den øvrige kulturproduktion. 
Indenfor disse radikalt vide rammer er begrebet ifølge van den Berg blevet brugt som:

1. ”(selv)betegnelse og klassifikation”; en værdidom af enten positive eller negative 
konnotationer (hhv. symbolsk kapitalisme > < politisk kommunisme, ’det nye’ > < 
’modkultur’). Herunder omfattes forskellige historiske grupperinger helt tilbage 
fra omkring anden halvdel af det 19. århundrede, eller sågar tilbage til 1400-
tallet. Betegnelsen fungerer her som en ”arbitrær meta-term”, der ofte projiceres 
retrospektivt.

2. En anden anvendelse refererer til avantgarden som ”jagten på det nye”, og betegner 
dermed kunstneriske traditions- og konventionsbrud, ofte sammenhængende 
med teknologiske nyskabelser. Imidlertid er denne karakteristik ifølge van 
den Berg problematisk, da man altid vil kunne spørge til, hvor nyt det nye i 
virkeligheden er. I forbindelse med min definition af Arts and Crafts-bevægelsen 

160  Claude-Henri de Saint-Simon (1820). Oeuvres de Claude-Henri de Saint-Simon.  (Paris: Editions Anthropos, 1966), VI, 
422. Her citeret fra Materi Calinescu (1987). Five Faces of Modernity. Durham: Duke University Press, p. 102. 
161  Hubert van den Berg (2005). ”Kortlægning af gamle spor af det nye”. Tanja Ørum, Marianne Ping Huang og Charlotte 
Engberg (red.) (2005). En tradition af opbrud. Avantgardernes tradition og politik. København: Forlaget Spring, p. 24f.
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som en avantgardeteoretisk ansat er det i denne sammenhæng interessant at 
bemærke at han således skriver at ” [...] visse dele af den tidlige avantgardekunst 
[havde] en uskrømtet forkærlighed for middelalderens kunst og håndværk”162

3. En mere præcis, men derfor samtidig mere problematisk indholdsbeskrivelse 
lokaliserer van den Berg under betegnelsen ”Andre formalæstetiske og 
programmatiske parametre”. Her er det værkernes formelle forhold, der godtgør 
betegnelsen.

Van den Berg peger på, at det mest almindelige er at plukke fra de forskellige parametre når 
man opererer med betegnelsen ’avantgarde’. Hermed opstår den rhizomatiske struktur, 
der genskaber avantgardens sammenhængskraft på tværs af forskellige kunstneriske, 
geografiske og historiske afvigelser i erkendelsen af, at avantgarden ”[...] ikke kan 
begribes i én enkelt teori om avantgarden, men som må kortlægges fra mange forskellige 
synspunkter og perspektiver”163. Ganske vist kan det indevendes, at van den Berg med 
rhizomstrukturen negligerer avantgardens historiske udgangspunkt, og dermed også 
den konceptualistiske indholdsbestemmelse, men udgangspunktet er imidlertid centralt, 
fordi han hermed peger på avantgardens genkommende momenter.  
 Knap så nuanceret, men mere operationelt definerer antologiens redaktører, Tanja Ørum, 
Marianne Ping Huang og Charlotte Engberg først og fremmest avantgardebegrebet som 
rent formelle nybrud. Vel at mærke nybrud, der kan ”[...] forstås som led i en kritik af 
samfundet og kunstinstitutionen. En kritisk-subversiv, eller ligefrem revolutionær, 
samfundsomformende bevægelse”.164 Van den Bergs parametre er dermed skåret helt ind 
til essensen, og om end denne definition er langt mere generaliseret end virkeligheden 
tillader, synes van den Berg at anerkende, at det formelle nybrud og det subversive 
element, i mere eller indre udtalt grad, udgør avantgardernes sammenhængskraft. Denne 
definition er operationel fordi den tillader at videreføre en avantgardeteoretisk tilgang 
indenfor van den Bergs nuancerede parametre samtidig med, at der opstilles et begrebssæt 
indenfor hvilket, betydningsindholdet kan udfoldes. Avantgardebegrebet forbindes altså 
i en nutidig sammenhæng med:

  1.   En kritisk position. 

  2.   Formidlet via et formelt nybrud

  3.  Som van den Berg påpeger, udfra en rhizomatisk struktur af parametre, der   
   derfor i lige så høj grad kan rekonstrueres som avantgardistiske momenter, som  
   de kan kategoriseres i andre sammenhænge. 

162  Berg (2005), p.30.
163  Ibid., p.37.
164  Ibid., p.12.
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Det er interessant at bemærke, at det vel at mærke betyder, at betegnelsen ’avantgarde’ i 
princippet er en betegnelse, der kan tillægges forskellige praksisformer og udtryksmåder, 
der går på tværs af de etablerede kunstneriske grupperinger: ’Kritisk position’ og ’formelle 
nybrud’ kan således rekonstrueres som avantgardisktisk momenter.

Lad os derfor vende fokus mod Peter Bürgers udlægning af avantgardebegrebet, i det 
hans position udgør et markant omdrejningspunkt for den forståelse af avantgarden, der 
er interessant i forhold til kunsthåndværket, idet han markerer den kunst/liv-dikotomi 
der ligger bagom avantgardens kritik og formelle nybrud.

4.2.2. Reintegrering af kunst og livspraksis? Peter Bürger 
Ganske sigende er Peter Bürger den person der indexeres suverænt flittigst i den 
ovennævnte bog om avantgarden på tværs af stort set samtlige bidrag, mens ingen af 
forfatterne imidlertid tilslutter sig hverken hans præmisser eller pointer. I bedste fald 
som en afvisning af hans indbyggede progressionstænkning, i værste fald som en kritik 
af teoriens alt for snævre empiriske fokus. Forholdet afspejler imidlertid den udbredelse 
hans tænkning har fået som uomgængelig i den teoretiske diskussion af avantgarden, 
uanset om man kan erklære sig enig i hans historisk/filosofiske analyser eller ej. I den 
følgende fremstilling vil der derfor være fokus på centrale begreber i hans tænkning, 
som de fremstilles i dét der regnes for hans hovedværk, Theorie der Avantgarde (1974); 
begreber der uomgængeligt konfronterer centrale problemstillinger i det 20. århundredes 
kunstteoretiske positioner.

Bürger karakteriserer overordnet avantgarden som et forsøg på at genetablere den 
forbindelse mellem kunst og livspraksis, han mener, er gået tabt ved fremkomsten af et 
borgerligt, autonomt kunstbegreb. 165 En præmis for at forstå hans teori er, at han opdeler 
avantgarden i to perioder; en førkrigsavantgarde; den historiske avantgarde bestående af 
dadaismen, den tidlige dadaistisk inspirerede surrealisme og ligeledes den tidlige russiske 
konstruktivisme, mens neo-avantgarden, efterkrigstidens avantgardistiske bevægelser 
er koncentreret omkring en institutionskritik, der kendetegnes ved at appropriere den 
første i en, ifølge Bürger, tom gestus. Her af de to betegnelser ’historisk’ og ’neo’ som 
hentydningen til noget oprindeligt men afsluttet, hhv. en gentagelse.

Indledningsvist er det Bürgers projekt (- som Shiner (2001) -) at afdække den æstetiske 
teoris historiske betingethed, og dermed gøre op med hvad han kalder ’falsk objektivisme’. 
På dette grundlag vil han opstille betingelser for en på ”objektives Verständnis”166 baseret 
kritisk, distanceret position. Det er således romantikkens borgerlige kunstbegreb, der 
sigtes til, og den universalisering teorien har gennemgået som kunstbegrebet per se. 
Denne kritiske position forudsætter, at man så at sige ’træder ud’ af kunstbegrebet og 
betragter det som en historisk betinget konstruktion. 
  Dette opfyldes ifølge Bürger først af den historiske avantgarde, hvor han netop 
lokaliserer kunstens indtræden i en selvrefleksiv fase. Her udøves der netop ikke kun 

165  Et forhold der i følge Glembek (1991) ligeledes var drivkraften bag Arts and Crafts-bevægelsens oppositionsæstetiske position. 
166  Peter Bürger (1974). Theorie der Avant-Garde. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1980, p. 28.
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kritik af de forudgående stilretninger, men mod det institutionaliserede kunstbegreb. 
Avantgarden bliver derfor den objektive position, hvorfra kunstsystemet kan overskues. 
Udsigten herfra afdækker imidlertid det paradoks der opstår, når man betragter 
erkendelsens enhed - den filosofiske virkelighed som æstetikken glimtvist giver indsigt 
i - i et autonomt kunstbegreb der er radikalt afsporet fra en pragmatisk orienteret 
virkelighed: Kunsten bliver afsondret fra livspraksis. Bürger skriver i den forbindelse: 
”Die Abhobenheit von der Lebenspraxsis, die immer schon die Funktionsweise der Kunst 
in der bürgerlischen Gesellschaft gewesen ist, wird nun zu deres Gehalt”167. Hermed er 
kunsten både indholdsmæssigt og institutionelt løsrevet fra livspraksis i et borgerligt 
autonomibegreb, hvor kunsten blot peger tilbage på sigselv i et l’art pour l’art-begreb; 
det Bürger betegner som ”Ästhetizismus”. Det borgerlige kunstbegreb har derfor hvad 
Bürger kalder for ’dobbeltkarakter’: På de ene side hypostaserer det et utopiske og ideelt 
niveau, i kritik mod samfundets ”schlechte Bestehende”, på den anden side affirmerer det 
samfundsordenen og binder de virkeligt revolutionære kræfter.168

Dette har en skelsættende betydning. Den kritiske, refleksive rolle undergraves 
dermed af den affirmative rolle, kunsten kommer til at spille som katalysator for en 
institutionaliseret æstetisk oplevelse, som del af en produktions-, konsumptions- og 
forbrugsapparat. Hermed er kunsten på den ene side kritisk, men på den anden side 
affirmativ, og denne dobbeltrolle bliver essentiel for Bürgers tænkning. Reaktionen er ifølge 
Bürger, at kunsten æsteticeres; den bliver formafsøgende, radikalt autonom for netop at 
undgå den affirmative karakter. Hermed sætter kunsten sig radikalt udenfor indflydelse. 
På denne baggrund opstår avantgarden ifølge Bürger i mistillid til autonomibegrebet, 
som en praksis der forsøger at reetablere en forbindelse mellem kunst og livspraksis.

Hermed er det ikke selve formeksperimentet, som Bürger lokaliserer som avantgardens 
centrale karakteristika, hvilket er grunden til, at han ikke synes at tilslutte sig van den 
Bergs parametre der lokaliserer avantgardeteoretiske tilgange helt tilbage til 1400-tallet: 
For Bürger handler det om at kunsten, i det brud mellem æsteticisme og avantgarde der 
kan lokaliseres i 1910’erne, for første gang fremtræder som bevidst om autonomiens 
dobbeltrolle, og dermed om det misforhold mellem institutionen ’kunst’ og et socialt 
engagement. Som Jochen Schulte-Sasse bemærker i sin indledning til den engelske 1984-
udgave, fremstår definitionen af ’avantgarde som formeksperiment’ på den baggrund som 
modernistisk. Hvis avantgarden kun angår selve formen forbliver det et formeksperiment 
indenfor rammerne af et affirmativt institutionelt apparat. 169 På den måde er avantgarde 
i Bürgers forståelse er en uomgængelig kritik af institutionen kunst, med det formål at 
genetablere social betydning. 

Imidlertid støder han her ind i et paradoks: Integreret i livspraksis - under den 
ene eller den anden form - mister kunsten et kritisk-distanceret udsigelsessted, og 
dermed muligheden for subversion: Han skriver således: ”Von der Erfahrung der 

167  Ibid., p.65.
168  Ibid., p.68.
169  Schulte-Sasse, Jochen (1984). ”Foreword. Theory of Moderism versus Theory of Avant-Garde”. Peter Bürger (1974). A 
Theory of the Avant-Garde. University of Minnesota Press, 1984, upagineret forord.
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falschen Aufhebung der Autonomie wird man fragen müssen, ob eine Aufhebung des 
Autonomiestatus überhaupt wunschwert sein kann, ob nicht vielmehr die Distanz der 
Kunst zur Lebenspraxis allererst den Freiheitsspielraum garantiert, innerhalb dessen 
Alternativen zum Bestehenden denkbar werden.“170 Med andre ord må Bürger renoncere 
på opgøret med kunstens autonomi og underlægge sig en potentielt affirmativ position, 
for overhovedet at etablere et udsigelsessted.
 Hermed stiller Bürger et spørgsmål, der har været væsentligt for hele det 20. århundredes 
kunstfilosofi. Uanset at hans teori om avantgarden møder heftig kritik, især for hans 
reduktive læsning af eksplicitte kunstretninger171, og uanset at hans teori udspringer mere 
eller mindre eksplibit af �8’opgørets institutionskritiske og revolutionære ånd, er hans 
position uhyre central, rent kunstfilosofisk. Dikotomien mellem kunst (autonomi, i sidste 
ende æsteticisme) og en praksis-position der er kritisk-politisk operationel i livspraksis 
kan betragtes som en central akse i det 20. århundredes kunst. 
Når Bürgers teori om avantgarden derfor kommer til stå som eksponent for det 
avantgardebegreb der lægges til grund for nærværende afhandling, er det ikke som en 
eksplicit læsning af en eksplicit historisk kunstretning, men som teoretisk tankefigur, 
hvis momenter kan genfindes i en rhizomatisk form i den begrebsramme, der opstilles 
for kunsthåndværket. Forstået således relaterer Bürgers teori til en anden dikotomi 
der har haft afgørende betydning for det 20. århundredes filosofi generelt, nemlig selve 
modernitetsparadigmet, som det udtrykkes i Horkheimer og Adornos hovedværk Dialektik 
der Aufklärung (1944).172 Dikotomien mellem oplysningstænkningens frihedsutopi og 
dens forudsætning, kapitalismens internaliserede magtstruktur betyder for Horkheimer 
og Adorno en udbredt kulturpessimisme. Denne erkendelse af, at kunsten ikke er fri men 
kommercialiseret har en direkte parallel til Bürgers paradoksale søgen efter en mulig 
kritisk position. I det avantgarden ifølge Bürger pr. definition forsøger at gøre op med 
institutionen kunst, fremstår Bürger som en direkte præcisering af netop ’oplysningens 
dialektik’. Centralt i Bürgers avantgardebegreb er dermed spørgsmålet om, hvilken 
udsigelsesposition der kan opfylde Saint Simons citerede idealer om en kunst med et 
samfundsengageret, politisk sigte. Hans dikotomi mellem kunst og livspraksis har således 
tjent til inspiration for en række af teoretikere, der på hver deres måde har føjet positioner 
til debatten om, hvilken rolle kunsten spiller i samfundet.

170  Bürger (1974), p. 73.
171 Herunder både læsningen af den historiske avantgarde, men særligt hans karakteristik af ’neo-avantgarden’ som ”tom 
appropriation” etc., og den historiefilosofiske position der uværgeligt fremkommer i en ’avantgardens progressionstænkning’. 
Det er således også netop Bürgers læsning af neoavantarden der bliver omdrejningspunktet i Bürgers eget bidrag til den 
ovennævnte antologi; en pointering af og fastholdelse af definitionen af neoavatgarden som mislykket. Se: Peter Bürger (2005). 
”Til kritikken af avantgarden”. Tanja Ørum, Marianne Ping Huang og Charlotte Engberg (red.) (2005). En tradition af opbrud. 
Avantgardernes tradition og politik. København: Forlaget Spring.
172  Adorno, Theodor W. og Max Horkheimer (1944). Dialektik der Aufklärung. New York: Social Studies Association, Inc. Dansk 
oversættelse: Oplysningens Dialektik: filosofiske fragmenter. København: Gyldendal, Moderne Tænkere, 1993.
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4.2.3. Æstetik og an-æstetik - Richard Murphy
I bogen Theorizing the Avant-Garde udfolder kunstteoretikeren Richard Murphy det 
synspunkt, at Bürgers karakteristik af avantgarden som en bevægelse hvis primære 
mål var at overkomme skellet mellem kunst og livspraksis ikke udelukkende gælder den 
historiske avantgarde, men i lige så høj grad kendetegner tidligere bevægelser. Således 
argumenterer Murphy for, at det 19. århundredes romantisk-idealistiske kunst også var 
utopisk og socialt engageret, men at dette kom til udtryk ved at sublimere det jordiske til 
en ideel sfære. Dermed kan den såkaldte romantiske avantgarde også ses som et forsøg på 
at integrere kunst og livspraksis. Den historiske avantgarde derimod, kendetegnes ved en 
modsat rettet bevægelse; ved at ’sænke kunsten ned i hverdagen’, med dét Murphy kalder 
”de-aestheticized autonomous art” 173; en praksis der, i opgøret med det konventionelle 
skønhedsbegreb, er autonom men ikke affirmativ. 

Murphys pointe er, at Bürger, ved at hævde at avantgardens mål først og fremmest er 
at ophæve kunstens autonomi og dermed reintegrere i livspraksis, ender i det velkendte 
paradoks at han konkluderende må sætte spørgsmålstegn ved dette måls ønskelighed, idet 
avantgarden som bekendt alligevel opsluges af en institutionaliseret livspraksis. Hermed 
synes avantgardens projekt som bekendt at mislykkes. Det underliggende udgangspunkt 
er derfor både for Bürger og Murphy, at et vist autonomt udsigelsessted må fastholdes 
som fundament for en gyldig kritik.
Definerer man derfor i stedet, som Murphy, den historiske avantgarde ud fra måden 
hvorpå kunst og liv føjes sammen og ud fra forvaltningen af autonomi-begrebet, er det 
tydeligt, at avantgarden er bevidst om det borgerlige kunstbegreb som ideologisk-retorisk 
form og derfor viger udenom denne forms indhold; skønhedsdyrkelsen. Samtidig bruges 
kunstbegrebet til at udøve kritik og sammenføje kunst og liv ved at bringe kunsten ’ned’ 
til livet. 
Med begrebet ’de-aesthetized autonomous art’ får Murphy dermed præciseret den 
historiske avantgardes særlige specificitet til forskel fra både tidligere avantgardistiske 
tendenser og fra modernismen174: Den historiske avantgarde er autonom som 
udsigelsesposition, men de-æstetiseret i indholdsbetydningen.

Avantgardistiske intentioner kan dermed opdeles i to praktikker: Den idealistiske, 
romantisk-utopiske og den de-æsteticerede antikunst. Dermed er den historiske 
avantgarde ikke udelukkende rettighedshaver til utopiske og revolutionære intentioner 
om at ophæve skellet mellem kunst og liv; skellet går snarere mellem hvad man kunne 
kalde affirmation og subversion: Bekræfter den kunstneriske praksis den borgerlige 
ideologi, eller er den i opposition; - er den æsteticisme eller avantgarde?175 For Murphy 

173  Richard Murphy (1999). Theorizing the Avant-Garde. Modernism, Expressionism, and the Problem of Postmodernity. 
Cambridge University Press, p. 31.
174  Modernismen skal i denne sammenhæng forstås i forhold til Adorno og den kritik han mener, den ’rene’ kunst udøver 
som sidste standpunkt i et samfund gennemsyret af handlingsrationalitet. Se eksempelvis Hans-Jørgen Schanz, ”Adorno 
–modernismens historiefilosofiske mentor”, in: Kunst og Æstetik, Det Kgl. Danske Kunstakademi, København, 1996.
175  Naturligvis er skellet ikke rigidt. Det kan til enhver tid diskuteres, på hvilken side af kunstbegrebet et givet værk befinder 
sig. Et sublimerende værk vil således altid stå i fare for at blive affirmativt, ligesom den subversive avantgarde blev affirmativ 
ved at lade sig opsuge i den kunsthistoriske kanon. Tankefiguren er imidlertid opstillet som et skel mellem tendenser.
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betyder en autonom position ikke nødvendigvis, at kunstens kritiske potentiale er 
demonteret i assimileringen til et institutionaliseret kunstbegreb. Man kan med andre 
ord godt fastholde en kritisk position indenfor et romantisk avantgardebegreb; præcis 
som Arts and Crafts-bevægelsen.

4.2.4. Avantgarde som massekultur - Andreas Huyssen
Et andet syn på avantgarden udfolder den tysk-amerikanske teoretiker Andreas Huyssen 
i bogen After the Great Divide (198�). Under overskriften The Hidden Dialectic: Avantgarde 
- Technology - Mass Culture argumenterer han for, at der er et dialektisk forhold mellem 
avantgarde-bevægelserne og massekulturen. Ifølge Huyssen betragtes disse som absolutte 
modsætninger, idet avantgarden, i modsætning til den historiske avantgardes politiske 
og subversive intentioner, ”[..] has been ossified into an elite enterprise beyond politics 
and beyond everyday life, though their transformation was once a central project of the 
historical avantgarde.”176 I modsætning til dette mener Huyssen, at teknologien udgør det 
skjulte bindeled mellem avantgarde og massekultur: ”Indeed technology played a crucial, 
if not the crucial, role in the avantgarde attempt to overcome the art/life dichotomi 
and make art productive in the transformation of everyday life.” Han fortsætter. “No 
other single factor has influenced the emergence of the new avantgarde art as much as 
technology”177. 
  Huyssen refererer her direkte til Bürgers definition af avantgarden som et forsøg på 
at overkomme den borgerlige, autonome æsteticisme og reintegrere kunsten i livspraksis. 
Han tilslutter sig Bürgers konklusion; at ophævelsen af kunstinstitutionen - og dermed 
de politiske intentioner - ikke lykkedes så avantgarden tværtimod blev inkorporeret i 
kunstinstitutionen og derfor kan betragtes som fejlslagen og dermed ’historisk.’ Imidlertid 
mener Huyssen, at de avantgardistiske potentialer videreføres, og det er her den skjulte 
dialektik mellem avantgarde, teknologi og massekultur udfoldes. Når massekulturen 
er et resultat af den teknologiske udvikling; masseproduktion og -reproduktion, er 
det interessant at det samme, ifølge Huyssen, er gældende for avantgarden. Ikke kun 
forstået sådan at den teknologiske udvikling opviste nye mediale muligheder og dermed 
frembragte nye udtryksformer, men i den forstand at avantgarden er en reaktion på det 
nye forhold til teknologien, der bipolært veksler mellem ”aesthetization of technics” 
(verdensudstillinger, futurisme, russisk konstruktivisme etc.) og ”horror of technics” 
(dadaisme).178 Med avantgardens subversivt-politiske intentioner, men på baggrund af 
det modsætningsfyldte forhold til teknologiens konsekvenser fik disse to forskellige 
reaktioner på teknologiens fremkomst derfor forskellige udtryksformer:
  For Dadaisterne blev den logiske konsekvens, at sammensmeltningen mellem kunst 
og liv ikke angik det borgerlige samfunds skel mellem finkultur og rationalitet. Snarere 
handlede det om at sammensmelte kunst og teknologi udfra den betragtning, at det 

176  Huyssen, Andreas (1986). After the Great Divide. Modernism, Mass Culture, Postmodernism. Bloomington and Indianapolis: 
Indiana University Press, p. 4.
177  Ibid., p. 9.
178  Ibid., p.10. 
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således kunne lade sig gøre at underminere både teknologien fra en handlingsrationel, 
instrumentel sammenhæng og kunsten som en naturaliseret og autonom kategorisering. 
Den russiske og italienske avantgarde eksempelvis, så derimod teknologien som et middel 
for revolutionen og dermed for menneskets frisættelse i en regulær ”cult of technology”179. 
Ingen af de avantgardistiske tiltag lykkedes som bekendt. Den russiske avantgarde 
blev kvalt under Lenin, og den europæiske avantgarde blev splittet af fascismen og 2. 
Verdenskrig.
Dermed skifter fokus fra Europa til USA. I de amerikanske neo-avantgarder som 
eksempelvis popkusten eller den abstrakte ekspressionismes ’white male art’ er de 
subversive intentioner blevet affirmative, og avantgarden synes dermed at blive opslugt 
af massekulturen. 

Samme skæbne mener Huyssen imidlertid gør sig gældende for den europæiske 
neo-avantgarde: ”Ironically, technology helped initiate the avantgarde artwork and its 
radical break with tradition, but then deprived the avantgarde of its necessary living 
space in everyday life. It was the culture industry, not the avantgarde, which succeeded in 
transforming everyday life in the 20th century.”180

I stedet for at resignere i kulturpessimistisk resignation mener Huyssen imidlertid, at 
de avantgardistiske intentioner, snarere end i de neo-avantgardistiske bevægelser, er at 
finde i massekulturen. Således skriver han:

“Today the best hopes of the historial avantgarde may not be imbodied in art works at 
all, but in decentered movements which work toward the transformation of everyday 
life. The point then would be to retain the avantgarde’s attempt to address those 
human experiences which either have not been subsumed under capital, or which 
are stimulated but not fulfilled by it. Aesthetic experience in particular must have 
its place in this transformation of everyday life, since it is uniquely apt to organize 
fantasy, emotions, and sensuality against that repressive desublimination which is 
so characteristic of capitalist culture since the 19�0s.181 

Hermed peger Huyssen på en position der ganske vidst korresponderer med Bürgers 
forståelse af avantgardens projekt. Den store forskel er imidlertid, at Huyssens 
avantgardebegreb fremstår på ’den anden side’ af ’the Great Divide”; efter krakeleringen af 
opdelingen mellem fin- og masse kultur. Finkulturens; dvs. autonomibegrebets, impotens 
peger i retning af en massekultur, der bare venter på at få tilført en merbetydning. 
Æstetikken rolle som omdrejningspunkt for den sociale og politiske transformation 
betvivles ikke. Det der betvivles er, hvilken form for æstetik.

Modsat Bürger besinder Huyssen sig dermed ikke på et autonomibegreb, men på 
massekulturen som mulighedsbetingelse for en transformation af hverdagslivet. Med 
andre ord er hans ærinde at påpege, at dikotomien (”The Great Divide”) mellem massekultur 

179 Ibid., p. 12.
180  Ibid, p. 15. 
181  Ibidem. (Min kursivering).
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og finkultur kendetegner modernismen, men at avantgarden og postmodernismen 
er forbundet i en fælles pendulering mellem de to kulturelle sfærer; i ophævelsen af 
dikotomien mellem autonom opposition, og massekulturel affirmation. Helt centralt er, 
at kunstens kritiske funktion ikke af den grund er ophævet, men at ”Resistance will always 
have to be specific and contingent upon the cultural field within which it operates. It 
cannot be defined in terms of negativity or non-identity à la Adorno, nor will the litanies 
of a totalizing, collective project suffice. At the same time, the very notion of resistance may 
itself be problematic in its simple opposition to affirmation.”182 Således afslutter Huyssen sin 
bog, og gør det dermed op til ”trial, error and debate” at udfolde en kunstnerisk praksis i 
dette åbne felt.

4.2.5. Avantgardens forsinkelse - Hal Foster 
Den amerikanske kritiker Hal Foster repræsenterer en af de positioner, der kan ses i 
direkte forlængelse af Huyssens (via Bürgers) ophævelse af skellet mellem kunst og 
hverdagsliv. Med Huyssen er vi trådt ud over institutionskritikken og har potentielt 
rettet blikket mod hverdagslivets massekultur, og dermed, som også Bürger, renonceret 
på avantgardens muligheder for at gennemføre sit forehavende som kunstnerisk praksis. 
Med Foster sættes der imidlertid spørgsmålstegn ved, om avantgardens kunstneriske 
muligheder i virkeligheden er udtømt, eller om det først er nu, de for alvor træder frem. 
Udblikket på massekulturen betragter Foster således ikke som en erkendelse af, at en 
kunstnerisk avantgarde ikke er mulig. Inkorporeringen i kunstinstitutionen ser Foster 
ikke som en bekræftelse på, at kun en affirmativ position er mulig. Tværtimod mener 
han, det først er her, den egentlige avantgardistiske praksis kan tage sin begyndelse.

Omdrejningspunktet er, hvilket syn de anlægger på den såkaldte neoavantgarde. Mens 
Bürger så neoavantgarden som fuldbyrdelse af avantgardens umulige projekt ved at mime 
den historiske avantgarde indenfor institutionens affirmative rammer, og mens Huyssen 
yderligere umuliggjorde troen på kunstens forrang fremfor massekulturens ved at påvise 
sammenbruddet, tegner Hal Foster en position op der introducerer kunstens tilbagevenden 
til virkeligheden. Vel at mærke på kunstbegrebets og dermed kunstinstitutionens 
præmisser, men med en klar bevidsthed om kunstbegrebets funktion som platform. 

Bogen The Return of the Real fra 199� repræsenterer et kunstteoretisk vendepunkt i den 
måde, Foster præsenterer en avantgardeteoretisk genkomst i 19�0’ernes neoavantgarde. 
En genkomst der på een gang er vertikal, diakron; netop historisk bevidst, samtidig med 
at den horisontale akse; bruddet med kunstens grænser - det Foster betegner som den 
’sociale akse’ - er centralt. Hermed sætter neoavantgarden sig imellem en formel lighed og 
en diskursiv åbenhed, der har banet vej for hele den diskussion af kunsten og kunstteoriens 
’etnografiske vending’ som Foster accentuerer. 
Et af bogens temaer er dermed at påpege de historiske paralleller der forbinder den 
historiske avantgarde med neoavantgarden. Her er det vigtigt at gøre Fosters ståsted 
klart: I bogens indledning skriver han om sit projekt: ”[...] it is to insist that critical theory 

182  Ibid., p.221. (Min kursivering).
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is immanent to innovative art, and that the relative autonomy of the aesthetic can be a 
critical resource. For these reasons I argue against a premature dismissal of the avant-
garde.” I sammenhængen tilføjer han at: ”[...] while the left talked about the political 
importance of culture, the right practiced it”. Henvisningen til Huyssens opskrivning 
af massekulturen er her eksplicit, mens avantgardens politiske intentioner tilsvarende 
privilegeres som udgangspunkt for troen på at ”[...] there is a fundamental stake in art 
and academy: the preservation, in an administered, affirmative culture, of spaces for 
critical debate and alternative vision”.183

Kunstinstitutionen og den affirmative kultur rekonstitueres med andre ord som 
platform for en ’etnografisk vending’, der ifølge Foster karakteriserer den bevægelse, 
neoavantgarden igangsatte. Med ’den etnografiske vending’; virkelighedens genkomst 
(jvf. bogens titel The Return of the Real), mener Foster vel at mærke en genkomst ”From 
the future” i de nyeste kunstneriske prasisformer. Under overskriften The Artist as 
Etnographer kontekstualiserer han således den sene neoavantgardistiske praksis og den 
konceptuelle tilgang der senere er fulgt.184 Dét Foster her skriver frem med sit begreb 
om kunstneren som etnograf, er forholdet til ”Andetheden”, ”The Other”: Den historiske 
avantgardes hovedpointe var spørgsmålet om affirmation eller andethed i forhold til den 
dominerende kapitalistiske og dermed økonomiske samfundsstruktur. Herimod mener 
Foster, fokus er skiftet til kulturel identitet, dvs. andetheden i forhold til den herskende 
kulturindustris dominans.185 (Igen en implicit erkendelse af Huyssens pointe). 

Kort sagt handler den kunstneriske praksis om synliggørelse af samfundets skjulte 
betydningsstrukturer, i dette tilfælde med et postkolonialistisk sigte; ”the ethnic or 
cultural other”. Alligevel må Foster konstatere, at ”Yet the automatic coding of apparent 
difference as manifest identity and of otherness must be questioned. For not only must 
this coding essentialize identity, but it might also restrict the identification so important 
to cultural affiliation and political alliance [...].186 Hermed adresserer Foster præcis balancen 
mellem kunstens position som andethed og dens operationalitet, og må besinde sig på, 
at det er et ”impossible space”187: Den etnografiske andethed ”[...] fails to reflect on its 
realist assumptions.”188, det vil sige, at den let overser andethedens faktiske eksistens, og 
i stedet reduceres til springbræt for kunstneres selvidentifikation som andethed. Hermed 
bekræftes de dominerende magtstrukturer i højere grad end de ophæves; der bedrives 
”ideological patronage”, som Foster, via Benjamin advarer imod. 
 Hermed ender Foster, ligesom Bürger i en situation, hvor paradokserne er tydelige, og hvor 
handlemulighederne reduceres kraftigt. Mens Bürger ender med at stille spørgsmålstegn 
ved, om reintegreringen mellem kunst og liv overhovedet er ønskværdig, må Foster på 

183  Hal Foster (1996). The Return of the Real. The Avant-Garde at the End of the Century. Cambridge, Massachusetts, 
London: MIT Press, 1999, p. xvii.
184  Der i parantes bemærket er mundet ud i Nicolas Bourriauds begreb om den relationelle æstetik. Se afsnit 6.2.5.
185 Ibid., p.173.
186  Ibid., p.175.
187  Ibid., p.184.
188  Ibid., p.174.
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samme måde sande, at kapitalismens og kulturindustriens homogenisering ikke levner 
mange chancer for modoffensiv: Det synes umuligt at træde udenfor den herskende logik 
uden at bekræfte den. 
  Hvor går Foster dermed hen? I den nævnte artikel advokerer han for en kritisk 
distance i form af ”[...] parallactic work that attempts to frame the framer as he or she 
frames the other.”189, dvs. hvad man i virkeligheden kunne kalde en ’reformalisering’ 
af receptionssituationen: Kun i bevidstheden om en konstrueret andethed kan man 
overkomme kulturindustriens hegemonisering. 

Denne position uddyber Foster i den polemiske Design and Crime (2002). Titlen 
parafraserer wienerarkitekten Adolf Loos’s vidtberømte essay ”Ornament und  
Verbrechung” fra 1908, hvor kritiserer den herskende jugendstil for dens ’væg-til-
væg’-ornamentik, der ikke levner kulturen noget “running room”190, som han kalder 
det. Samme tilstand lokaliserer Foster i samtidskulturen, hvor ”display” er blevet det 
fremherskende begreb i et oplevelsessamfund der kendetegnes af overskridelsen mellem 
marketing og kultur. (Igen træder Hyussens diagnostik frem som grundlæggende). I 
dette samfund, skriver han “[...] we experience an almost seamless circuit of production 
and consumption”.191 Den store synder er naturligvis, som allerede titlen løfter sløret 
for, designbegrebet, der med æstetiseringen af alle dele af samfundslivet, så at sige ikke 
efterlader noget område uberørt.192 

Foster reagerer eksplicit mod dette ved at pege på nødvendigheden af at genetablere det 
han kalder et kritisk “running room” (lad os kalde det frirum) udenfor denne altomfattende 
cirkelslutning af begærsforbrug. Hans erklærede mål er at ”[...] point to critical possibilities 
in the present, and to promote ’the unstoppable predeliction for alternatives’”, som han 
indledningsvist citerer den postkoloniale teoretiker Edward Said.193 

Dette frirum lokaliserer han naturligvis i kunsten. Han skriver: ”Perhaps it is time to 
recapture a sense of the political situatedness og both autonomy and its transgression, a 
sense of the political dialectic of discipliarity and its contestation - to attempt again ”to 
provide culture with running-room.”194 Dette lokaliserer Foster som en form for ‘strategisk 
autonomi’: Kunsten skal på een gang være autonom og referere til sin interne logik, på 
samme tid som den skal intervenere i hverdagsvirkeligheden og udgøre en reel opposition 
til denne ‘sømløse produktions-konsumptions-cirkel’. Det han indkredser her er en ”[...] 
semi-autonomy  of genre or medium in a reflexive way that opens op to social issues”. 

189  Ibid., p.203.
190  Hal Foster (2002). Design and Crime – and Other Diatribes. London: Verso, p. xiv.
191  Ibidem.
192  Her læner Fosters beskrivelse sig op ad den tyske kunsthistoriker Wolfgang Welsh, hvis formulering er uforglemmelig: 
“We are without doubt currently experiencing an aesthetics boom. It extends from individual styling, urban planning and the 
economy through to theory. More and more elements of reality are aesthetically mantled, and reality as a whole is coming to 
count increasingly as an aesthetic construct to us.” Denne diagnose munder ud i en karakteristik af designpraksis som “[...] 
furnishing reality with aesthetic elements, sugar coating the real with aesthetic flair [...].” Wolfgang Welsch (1997). Undoing 
Aesthetics. London: Sage Publications, pp. 1-3.
193  preface, p. XV
194  Foster (2002), p.25. (Min kursivering).
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Through formal transformation that is also social engagement, then, such work helps to 
resist the totality of design today.”195 Den semiautonome position han her beskriver (Rachel 
Whiteread, Gabriel Orozco, Robert Gober, Rirkrit Tiravanija etc.) har det til fælles, at de 
arbejder med formelle transformationer af eksisterende genstande eller værkkategorier.

Værd at bemærke er dermed, at Foster altså til det sidste fastholder værkkategorien 
som udsigelsessted for de avantgardistiske intentioner. Reintegreringen mellem kunst 
og liv foregår på værkbegrebets præmisser, indenfor kunstinstitutionelle rammer; 
virkeligheden forskydes formelt, til en semiautonom position, men vel at mærke i en 
bevidst kunstinstitutionel kontekst. Mod den æstetiserede designvirkelighed iværksættes 
altså en forskydningspraksis, der på den måde afdækker designtotalitetens andethed. 
Det er således evident, at den forskydningspraksis som Foster advokerer for, ikke i det 
væsentlige adskiller sig fra den antropologiske tilgang der eksponerer virkelighedens 
skjulte dominansdiskurser: Stadig er det en kunstimmanent forståelsesramme, der ligger 
til grund for ’andethedens genkomst’.

Dermed kan der med en vis berettigelse stilles spørgsmålstegn ved, i hvilken retning 
Foster i virkeligheden reviderer Bürgers position hvad angår den helt grundlæggende 
tematik. Ganske vist er institutionskritikken eksplicit i Bürgers optik, mens den er implicit 
hos Foster, men stadig opererer de begge i et uafklaret felt hvad angår autonomiens rolle. 
I Design & Crime finder vi ikke noget entydigt svar på, hvordan Foster tænker kunsten i 
relation til avantgarden hhv. neoavantgardens forsinkelse, men der synes ikke at herske 
tvivl om, at han tænker semi-autonomien som den eneste mulige position i det ’impossible 
space’ der er avantgardens paradoks mellem subversion og affirmation.

4.2.6. Et udvidet avantgardebegreb - Ben Highmore 
Imidlertid ligger det lige for, at se denne opfattelse af avantgarden som begrænset. Som 
Huyssen påpeger synes massekulturen i lige så høj grad at have overtaget avantgardens 
udveksling mellem kunst og liv; hvilket Foster bekræfter i Design & Crime. Mens Huyssen 
imidlertid, som nævnt, åbner døren på klem mod en alternativ opfattelse af massekulturen, 
smækker Foster døren i, lige så hurtigt. Kunstbegrebet er udgangspunktet, og uden det er 
det ikke nogen udsigelsesposition. 
 Den britiske kulturteoretiker Ben Highmore kalder dette for en ”restricted economy of 
the Avant-garde”, en begrænset avantgarde-økonomi. Highmore adresserer netop Bürger-
Foster diskussionen i artiklen ”Awkward Moments: Avant-gardism and the Dialectics 
of Everyday Life” (2000). Hans intention er at vende tilbage til kunst og livspraksis-
diskussionen, der efter hans mening med Foster er endt i en ren institutionskritik. (Her 
er det tydeligvis positionerne i The Return of the Real der står for skud, i det Foster til 
dels  udvider sin avantgardeforståelse i Design & Crime’s fokus på forskydningen.) Om end 
Highmores kritik derfor ikke, retrospektivt, rammer helt præcist har han dog ret i, at de 
eksempler Foster fremkommer med som privilegerede ikke kan sige at overkomme skellet 
mellem kunst og liv. Dertil er de alt for forankrede i en enten institutionskritisk eller en 

195  Ibid., p.130.
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kunstinstitutionel rammebetingelse. 
Mens Foster og Bürger dermed synes at have udlagt avantgardebegrebet for snævert 

(fokuseret på institutionskritikken), er det Highmores intention at genoptage kunst-liv-
dikotomien i en avantgardeforståelse, hvis rammer ikke sættes af kunstbegrebet. I stedet 
vender han blikket den anden vej, mod hverdagsbegrebet, som både Bürger og hans 
kritikere, ifølge Highmore, hidtil udlagt ensidigt, som værende andet end en negativ, 
magtstrukturelt domineret, figur. Hermed vendes perspektivet fra kunstteorien til 
kulturteorien. Det hverdagslige er her ikke i Bürgersk forstand noget der blot kolonialiseres 
af den formålsrationelle logik, dvs. noget der skal frigøres via kunstens subversive 
karakter: ”If everyday life was impoverished and repressive it was also home to pracices 
that escaped both dominance of instrumental reason and the institution of bourgeois 
art.”196 og fortsætter: ”But if everyday life evidences an aestheticising colonisation by 
commodification it is not reductible to this. And this is where the theorists of the everyday 
differ from Peter Bürger”197 
  Med udgangspunkt i Henri Lefebvres begreb om hverdagens dialektik og den senere 
Michel de Certeaus hverdagens poetik lokaliserer han i stedet en platform eller arena for 
modstand direkte i hverdagsvirkeligheden. De Certeau taler eksemplevis om ”the resistance 
of everyday life”198, ”possibilities of creative transformation”199 og  ”The practice of reasoned 
differences”200, mens han hos hos Henri Lefebvre fremskriver den dialektiske opfattelse 
af hverdagsbegrebet, han adresserer i ”Awkward Moments”-artiklen. Han fremhæver 
således Lefebvres insisteren på at hverdagslivet indeholder mulighedsbetingelsen for sin 
egen transformation, i særlige ’momenter’ af intens oplevelse i hverdagen, der faciliterer 
en immanent kritik, ”[...] moments of vivid sensation of disgust, og shock, og delight and 
so on, which, although fleeting, provide a promise of the possability of a different daily 
life.”201 

Bürgers oprindelige institutionskritiske aspekt bliver dermed nedtonet til fordel for 
opskrivningen af et privilegeret rum, dvs. et strategisk og taktisk udsigelsespunkt; det han 
kalder hverdagsvirkelighedens andethed. Hermed bliver selve hverdagsbegrebet dialektisk; 
på den ene side kolonialiseret af kapitalismen, på den anden side et faktisk frirum.202 
Præcis her mener Highmore, et egentlig avantgardistisk projekt tager udgangspunkt; 
ikke er revolutionært avantgardebegreb, men en række ”[...] changes in relation to 

196  Ben Highmore (2000). ”Awkward Moments. Avant-gardism and the Dialectics of Everyday Life”. Dietrich Scheunemann 
(ed.) (2000). European Avant-garde. New Perspectives. Avantgarde – Avantgardekritik – Avantgardeforschung. Amsterdam 
- Atlanta GA: Rodopi, p. 249.
197  Ibid., p.250.
198  De Certeau, Michel (1984). The Practice of Everyday Life. University of California Press, p.148.
199  Ibid., p.251.
200  Ibid., p.153.
201  Ben Highmore (2002a). Everyday Life and Cultural Theory. An Introduction. London and New York: Routledge, p.116.
202  Denne pointe genfindes i øvrigt også i Michael Hardt og Antonio Negris gennemgribende samfundskarakteristik i The 
Empire, (2003) hvor de lokaliserer det eneste alternativ til Imperiets altomfattende logik netop indefra, i det sociale. Michael 
Hardt og Antonio Negri (2000). The Empire. Dansk oversættelse: Imperiet, Informations Forlag, 2003. 
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consciousness, knowledge and the materiality of the social.”203 det vil med andre ord sige 
Fosters forskydninger, men denne gang i en kunstekstern kontekst. 
I en eksplicit henvisning til Huyssens formulering af avantgardens potentiale udenfor 
kunstbegrebet peger Highmore på, at en mere adækvat avantgardeforståelse efter hans 
mening skal findes i hverdagsbegrebet: ”However, a theory of avantgardism that would 
take the everyday as the central arena for the imagined sublation of all specialised activity 
(art, philosophy, politics etc. ) in the name of a dialectically understood everyday life 
would provide a starting point for a ”general economy of the avant-gardism.”204

I dette lys mener Highmore altså, at Bürgers teori må revideres i retning af et 
kunsteksternt fokus på hverdagslivets dialektik, der muligvis også kunne inkludere 
kunstneriske praktikker. Det er således i hverdagslivet arena, at slaget efter Highmores 
opfattelse skal stå: Hverdagslivet er ikke noget der skal ’befries’ af kunsten, men indeholder 
sine egne mulighedsbetingelser og transgressive momenter.

4.3.0. MATERIALKULTURELLE STUDER OG DESIGNFORSKNING 

Det interessante ved at vende blikket Cultural Studies, nærmere betegnet Material Culture 
Studies-traditionen i denne sammenhæng er, at der her åbnes for en forståelse af det 
kunstneriske objekt som en del af en helt konkret samfundsmæssig sammenhæng. Mens 
avantgardetænkningen med Highmores begreb om den generelle avantgardeøkonomi 
ganske vist åbner for at andre aktiviteter end de strikte kunstneriske kan varetage den 
avantgardistiske intention om forandring af livspraksis, forbliver disse aktiviteter indenfor 
en social horisont. Den kunstneriske praksis er muligvis en mulighed, mens alternativet 
altid er socialt. Her træder Highmore i karakter som kulturforsker hvis genstandsfelt er 
langt bredere end kunstteoretiske diskurs. 

Fordelen ved denne position er den ovennævnte; at det hermed bliver muligt at 
stille spørgsmålstegn ved kunstbegrebets evidens som drivkraft for social forandring. 
Svagheden er på den anden side, at selve objektets betydning reduceres, hvad enten der 
er tale om et kulturelt eller et kunstnerisk objekt. I det følgende vil Highmores åbning 
mod en kunstekstern avantgardeøkonomi derfor forfølges, men med det mål at fastholde 
fokus på objektets betydning. 

Hermed har vi bevæget os over i den del af kulturforskningen der rummer 
de såkaldte materielle kulturstudier, og som en del heraf, designforskningen. Studiet af den 
materielle kultur er ifølge genstandsforskeren Bjarne Stoklund aktuelt et forskningsfelt, 
der i Danmark har udviklet sig fra etnologiske studier af en nationalromantisk 
folkemindesamling, til en semiologisk baseret aflæsning af tingenes strukturelle 
tegnværdi. Hermed kobler de materielle kulturstudier interessen for artefakters fysiske 
og kulturelle betydning med de nyere lingvistisk baserede studier af de sociale relationer, 

203  Highmore (2000), p. 258.
204  Ibid., p.261.
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tingene indgår i.205 I den forbindelse er det derfor vigtigt at understrege indledningsvist, 
at mit blik på feltet ikke er kulturforskerens: Det er således ikke den forbrugsmæssige 
dimension og dermed de materielle genstandes identitetsskabende funktion fra en 
socialkonstruktivistisk optik, der er mit fokus, men den forlængelse af avantgardens 
kunst/liv-dikotomi som jeg vil argumentere for, at feltet rummer. 

4.3.1. Det materialkulturelle superobjekt
Denne beskrivelse udvides med den britiske genstandsforsker Victor Buchli, der redegør 
for de ideologiske, kulturelle og sociale betydninger, der har kendetegnet studiet af den 
materielle kultur siden dets opkomst som genstandsområde. Redegørelsen er interessant 
fordi den giver en definition af den materielle kulturs genstande, som er særligt relevant i 
forhold til kunsthåndværket. 

Ifølge Buchli kan begrebet ’Material Culture’ dateres tilbage til midten af 1800-tallet som en 
uadskillelig del af antropologiens fremkomst som forskningsdisciplin. En interessant pointe 
er imidlertid, at selve interessen for genstande stammer fra renæssancens ’Wunderkammer 
’; raritetskabinettet, der som bekendt udgør grundstenen til museumsinstitutionerne 
og den antropologiske forskning i den materielle kultur generelt. Som Buchli gør rede 
for, har denne type af ’super-objekter’ (”super category of objects”)206 været genstand for 
skiftende moder indenfor antropologien, men det er interessant hvordan den materielle 
kultur spændes for forskellige ideologiske vogne. I 1800-tallet som en imperialistisk 
bekræftelse af fremmede kulturers lavere udviklingstrin ved at repræsentere den Vestlige 
verdens historiske, tekniske og sociale og fremskridt, som en ”supreme signifier of universal 
progress and modernity.” De var ligefrem ”objectifications of authorative knowledge”. 207 Med 
den tiltagende forskningsbaserede, systematiske taksonomi af kuriositeter og artefakter 
fremstod den materielle kultur således klart som super-objekter. Med opkomsten af de 
store verdensudstillinger kan der i særdeleshed iagttages en betydningsfuld positionering af 
materielkulturelle artefakter. Buchli refererer her til den polskfødte filosof Krystoff Pomian: 
”The items on display became, using Pomina’s term, semiphores - objects which do not 
have, or no longer have, a general practical use’...but which, being endowed with meaning, 
represented the invisible’ - the promise of a world of universal progress.”208 Selvom der var 
forskel på de eksotiske etnografika og den fremvoksende industrielle kulturs produkter, 
blev artefaterne dermed samlet set brugt som empiriske beviser for den vestlige kulturs 
udvilingsmæssige overlegenhed. 

Imidlertid peger Buchli her på en hidtil overset social-reformistisk agenda: Objekterne 
blev således udstillet som del af et socialt oplysningsprojekt. ’Super-objekterne’ skulle 
tjene som privilegerede moralske-æstetiske objekter, der kunne hæve massernes 
dannelsesniveau. Dermed kan der iagttages en forbindelse mellem verdensudstillingernes 
fremskridtoptimisme og den materielle kulturs genstande som materialiseringen af sociale 

205  Bjarne Stoklund (2003). Tingenes Kulturhistorie. København: Museum Tusculanums Forlag, pp. 9-24.
206  Victor Buchli (2002). The Material Culture Reader. Oxford, New York: Berg Publishers, p. 3.
207  Ibid., p.5.
208  Ibid., p.6.
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intentioner. Det idealistiske niveau i denne politisering af artefaktet er ifølge Buchli mest 
tydeligt i den sovjetrussiske revolutionære brug af materialkulturen som et centralt 
udgangspunkt for en ideologisk - materialistisk - samfundsanalyse. Han skriver: ”Within 
this context, the super-catagory had an extraordinary task to perform - to identify, chart 
and restructure social life towards a new future.”209

Den måde at tillægge den materielle kulturs genstande ideologisk-politiske intentioner 
er helt grundlæggende for de dominerende formgivningsbevægelser i siden slutningen af 
det 19. og op gennem det 20. århundrede: Lige fra det er påvist med Arts and Crafts-
bevægelsen over Bauhaus, Streamline og Ulm: ‘Restrukturering en det sociale liv orienteret 
mod fremtiden’ - dvs. det utopiske aspekt - er en essentiel del af bevægelsernes ideologiske 
drivkraft. Det interessante i denne sammenhæng er derfor, at det materialkulturelle 
objekt fremkommer i en position, der lige fra starten indeholder dels utopisk-idealistisk 
og retoriske aspekter, dels en klar relation til opkomsten af forbrugersamfundet, og 
dets fremskridtsoptimisme: Det materialkulturelle superobjekt materialiserer derfor 
intentioner, der ligger langt udenfor objekternes umiddelbare brugsintention, for i stedet 
at indtage en central rolle som privilegeret superobjekt.

Med superobjektets udviklingslogiske sammenkædning mellem eksotisk etnografika 
over imperialitisk “objectification of authorative knowledge” til oplysningsprojekt og 
verdensudstillingernes forbrugsorienterede materialisering af fremtidsoptimismen, er 
der dermed opridset en position, der umiskendeligt peger mod designbegrebet. Først 
og fremmest naturligvis fordi designobjektet, om noget, groft sagt, materialiserer 
det 20. århundredes sociale engagement og fremskridtoptimisme. Hertil kommer at 
designbegrebet, anskuet fra en designhistoriografisk vinkel peger på de forskellige roller, 
designobjektet som materialkultur har udfyldt, fra dets opkomst som priviligeret æstetisk 
objekt til et kontekstualiseret, konkret forbrugsobjekt.

Med socialantropologiens udvikling og dermed en tiltagende interesse for artefakters 
sociale kontekst er det således blevet klart, at objektets betydning ikke er statisk. Lad os 
derfor et øjeblik vende blikket mod en designhistoriografisk gennemgang af de forskellige 
betydningslag designobjektet er blevet tillagt, for herigennem at følge udviklingen af 
superobjektet til de mangetydige sociale felter, objektet indgår i. På den baggrund vil 
det således være muligt at lokalisere superobjektets rolle i nutidens forbrugssamfund, 
men parallelt hermed; at lokalisere den kritiske friktion eller ‘andethed’, objekterne kan 
tilskrives, når de relaterer til forskellige sociale sammenhænge.

4.3.2. Materielle kulturstudier i design
Den danske designforsker Hans Christian Jensen gør i artiklen Moderne materielle 
kulturstudier i design. – Angloamerikansk designhistorigrafi  1975-2000 rede for, hvordan 
designhistoriografien har forskudt sig op gennem det 20. århundrede, kort fortalt i en 
forskydning fra en traditionel designhistorisk tilgang der kanoniserede kunstneren 
og værkbegrebet i en modernistisk designkanon efter repræsentativitetskriterier, til 

209  Ibidem.
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en Cultural Studies-inspireret såkaldt ny designhistorie.210 Denne nye designhistories 
1. generation manifesteres i følge Jensen sidst i 1970’erne. Her introduceres social- 
og kulturhistoriske aspekter og dermed overskrides de hidtidige kunsthistoriske 
metodologier som matrice. Fokuspunktet bliver de sociale processer der ligger til grund for 
produkternes design, produktion, distribution, forbrug etc. I forhold til det privilegerede 
æstetiske objekt, er genstandsfeltet dermed radikalt udvidet, men stadig rettes fokus 
mod designvirkeligheden i hverdagsomgivelserne. 

Med opkomsten af moderne materielle kulturstudier i design omkring 1990 introduceres 
den nye designhistories 2. generation. Her er der tale om hvad Jensen kalder ’Den 
etnografiske vending’, så design betragtes som et element i det moderne visuelle og 
materielle kulturkredsløb. Her er tingenes fysiske, sociale og kulturelle kontekst i fokus, 
og forbrugssfæren betragtes som stedet for modtagelse af kulturelle betydninger. Ifølge 
Jensen er denne tilgang radikalt adskilt fra en designhistorisk tilgang, da tingenes fysiske 
karakteristik er fraværende; de er blevet rene forbrugsobjekter i et kulturelt kredsløb. 

Den britiske designforsker og antropolog Judy Attfield er central i den forbindelse. 
I artiklen ”Beyond the Pale: Reviewing the Relationship between Material Culture and 
Design History” gør hun netop rede for disciplinernes indbyrdes forhold: ”The most 
recent apparent shift in methodological approaches, pushing the boundaries of design 
history even further from the production/consumption debate, has been to acknowledge 
the importance of material culture as a more inclusive umbrella under which it is 
possible to include the social life of things beyond their commodity phase.”211 Som en 
underliggende forudsætning fremtræder designhistoriens opgør med den klassiske 
(kunsthistoriske) privilegering af  ’good design’ til fordel for genstandens sociale liv; dvs. 
at den er substantiveret fra at være en vare til at være en konkret fysisk ting i en konkret 
fysisk, social og kulturel kontekst hvis genstandsområde er den materielle hverdagskultur 
snarere end det er designkulturen. 

Det interessante i denne sammenhæng er imidlertid ikke blot den måde hvorpå tingene 
afspejler en social organisering og dermed gør den bagvedliggende samfundsmæssige 
struktur aflæselig. I stedet kan fokus tværtimod rettes mod tingenes funktion som skabere 
af social organisering. Antropologen Kirsten Hastrup skriver i artiklen ”Designforskning: 
Mellem materialitet og socialitet” at: ”Nok så væsentligt er tingene en del af det sociale 
liv; materialitet og socialitet kan ikke adskilles. [...] Arkitektur og design gør en forskel 
i det sociale rum; de skaber forskellige muligheder for brug og bevægelse, eller for den 
rumlige praksis. Det er tydeligt, når der er tale om huse og byrum, men det gælder også 
mere enkeltstående genstande, at formgivningen ikke alene medfører en særlig praksis, 
men også retter opmærksomheden i en særlig retning, ved at skabe specielle konturer og 

210  Hans-Christian Jensen (2001). ”Moderne materielle kulturstudier i design. – Angloamerikansk designhistoriografi 1975-
2000”. Arbejdspapir 22, Center for Kulturstudier, Syddansk Universitet, p. 5 / 41.
211  Attfield, Judy (1999). “Beyond the Pale: Reviewing the Relationship between Material Culture and Design History”. Journal 
of Design History Vol. 12 No 4, p. 373.
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mulige horisonter”.212 
Denne definition er interessant fordi den peger i modsat retning af Fosters 

kulturkritiske søgen efter en radikal andethed; eller rettere, hans besindethed på en 
semiautonom position. I den materialkulturelle designforskning er der en mulighed 
for ikke udelukkende at se den altomfattende forbrugskultur som en passivisering af 
individet, her forbrugeren: Netop i udvekslingen mellem tingen og det sociale kan der 
lokaliseres det potentiale, Highmore kalder for en ’generel avantgardeøkonomi’, og som 
på sin vis kan siges at fuldende avantgardens stræben efter interaktion med livspraksis. 

En del af konsumkulturens logik er, som vi har set det antydet med Lefebvre og 
de Certeau, at netop hverdagsvirkelighedens livspraksis er modtagelig for alternative 
forskydninger, der netop kan give det kritiske ’running room’ som Hal Foster efterlyser 
i konsumkulturens kolonialisering af det æstetiske. Forbindelsen mellem disse to 
tilsyneladende uforenelige størrelser (hh. objektet som passiviserende konsumptionsobjekt 
eller som potentielt subversiv andethed) går gennem Attfields såkaldte ’objektiviseringer’ 
af det kulturelle artefakt, der nærmer sig et mulighedsrum, hvori objektet antydningsvist 
indtager en form for frirum.

4.3.3. Materialkulturens objektiviseringer - Judy Attfield
Som nævnt er Judy Attfields projekt først og fremmest rettet mod opgøret med 
forestillingen om det privilegerede æstetiske objekt til fordel for ‘de vilde ting’; genstande 
der ikke er privilegerede, men som indgår i en konkret, socialt defineret kontekst. 
I introduktionen til bogen Wild Things. The material Culture of Everyday Life gør 
hun således rede for, at det ikke er selve genstanden i sigselv, der er hendes fokus, 
men den objekt-subjekt-relation der er grundlæggende i opfattelsen af tingens 
betydning som socialt defineret. Hun skriver således: “My project has been to 
attempt to understand individuality in order to be able to explain why it is such 
a central feature of the contemporary modern mentality and consequently so 
wrapped up in the material culture of everyday life. The way people objectify 
that desire in the making, unmaking and remaking of their material worlds is a 
pervasive activity in people’s lives one way or another; but which designers are 
more consciously involved in than most”.213 Attfields projekt er dermed orienteret 
om den rolle objektet spiller i konstitueringen af den enkeltes individualitet; den 
betydning der tilskrives i omgangen med tingene. Det er værd at lægge mærke til, 
at Attfield netop fremhæver det materielle, forstået som den konkrete, materielle 
relation med hverdagskulturen. Det materielle er nemlig hverken i fokus i den 
klassiske designhistories optagethed af “Good design”; det privilegerede æstetiske 
objekt der er videreført fra kunsthistorien, eller i den nye kunsthistories Visual 
Culture, hvor hverdagskulturelle objekter ganske vist inkluderes, men på et visuelt, 
objekttypologisk grundlag. Ved netop at fremhæve det materielle får Attfield fat i 

212  Kirsten Hastrup (2006). ”Designforskning: Mellem materialitet og socialitet”. Copenhagen Working Papers on Design, no. 
9. København: Danmarks Designskole, p. 9 - 10.
213  Judy Attfield (2000). Wild Things. The Material Culture of Everyday Life. Oxford og New York: Berg Publishers, p. xiii.
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den hverdagsrelation; den omgang med tingene, hvori objekternes betydning efter 
hendes mening konstitueres i subjekt-objekt-relationen. 

Hermed åbner hun for en helt anden tilgang til artefaker, end hverken de hidtidige 
kunst- eller designteoretiske tilgange har givet mulighed for. Hun kontekstualiserer 
så at sige objektet langt ud over både billedkunstens white-cube-orieneterede 
subjekt-objekt-relation, men også ud over designhistoriens 2. generations fokus på 
produktet indenfor en designrelateret produktions- og forbrugskultur. Hermed kan 
hun komme bagom designobjektets æstetiske privilegering og den visuelle kulturs 
ditto og se på de betydninger, der omgiver ‘det vilde objekt’; objektet i sin design- 
og kunstkontekst-frie relation. Potentialet er her, i en reference til Lefebvre, at “[...] 
even though things described in this way are unobtrusive and escape attention, 
they are nevertheless instrumental in the literal and grounded sense of mediating 
the link between people and artefacts and therefore between the human worlds 
of the mental and the physical.”214 Artefaktet tillægges her en stor kommunikativ 
betydning, som ligger udenfor den betydningsskabende kontekster, der normalt 
omgiver kunst- og designobjektet.
Lad os derfor se på den måde, Attfield inddeler objekter.
 Med den materialkulturelle tilgang, betragter Attfield designobjektet som én form 
for ting blandt andre. Dét, der karakteriserer designobjekter er, at det er “things 
with attitude - created with a specific end in view - whether to fulfil a particular 
task, to make a statement, to objectify moral values, or to express individual 
or group identity, to denote status or to demonstrate technological prowess, to 
exercise social control or to flaunt political power.”215 Her er affinitionen tydelig til 
den form for superobjekt, som Buchli fremskriver. Attfields projekt er imidlertid at 
undersøge, hvad designobjektet betyder i sammenhæng med andre blotte ’ting’, og 
med det enkelte subjekt: Hvilken konkret rolle spiller superobjektet så at sige, på 
den anden side af den privilegerede position, i sin konkrete, materielle realitet?
  Det hun gør, er at se på, hvordan objektet fungerer som en objektivisering af 
sociale relationer.216 Fremfor at være en bestemt, visuelt genkendelig, veldesignet 
objekttype, opstår designobjektets betydning i en udveksling mellem subjektet og 
det konkrete, materielle objekt, idet: “ [...] only dealing with the visual features of 
the artefacts, obscures the work of designers, makers and users as all involved in 
the making of meaning through things.” 217 Den socialkonstruktivistiske tilgang er 
dermed helt central.

Hvad er det så for et system af betydningstilskrivninger, der ligger til grund for 
objektiviseringerne? Hvilken form for social objektivisering udgør designobjektet?
Her er det vigtigt at gøre opmærksom på, at Attfield ikke overordnet skelner mellem 
genstandskategorier når hun taler om ’materiel kultur’, der dækker alle kulturelt 

214  Ibid., p. 9.
215  Ibid., p.12. (Min kursivering).
216  Ibid., p.29.
217  Ibid., p.43. (Min kursivering).
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fremstillede artefakter.218 Indenfor rammerne af dette overbegreb skelner hun imidlertid 
mellem nogle forskellige kategorier: Til forskel fra det ’almindelige’ materialkulturelle 
objekt har både kunsthåndværket og designobjektet ifølge Attfield været underlagt 
nogen helt bestemte objektiveringer:  I korte træk har designprofessionens rolle skiftet 
fra ideen om designeren som en autonom, kreativ agent til fordel for en brugerorienteret 
designstrategi, der afspejler et fornyet socialt ansvar og en søgen efter autenticitet. På 
samme måde har kunsthåndværket været tillagt sociale intentioner, men de har i høj 
grad været determineret af kunsthåndværkerens status som ‘maker’, dvs. i den direkte 
fremstilling af objektet. 

I modsætning til billedkunstens ekspressive kvaliteter har kunsthåndværkets sociale 
objektivisering været karakteriseret af en fejring af udøverens tekniske færdigheder og 
af modsætningen til det anonyme designprodukt. Meget betegnende viderefører Attfield 
således Peter Dormers position når hun konkluderer at: “Craft, whether it is annexed to 
‘art’ by being called ‘applied arts’, ‘decorative art’ or whatever, does not have the same 
glamour or potential high returns as fine art. The expectation of fulfilment that craft 
practitioners hope to derive from the intimate relationship with their medium and 
making process, would therefore seem to be one of the main attractions in taking up such 
a hazardous livelihood.”219 Design og kunsthåndværk tilhører dermed objektkategorier, 
der objektiviserer et helt bestemt prædefineret, om end forskelligt og skiftende, 
betydningssæt: Things with attitude. 
  I forhold til disse to visuelle kategoriseringer står det ‘vilde objekt’, hvis betydning 
ikke er prædefineret, men som objektiveres i forhold til forskellige sociale relationer, ifølge 
Attfield tydeligst som udtryk for identitet og social forandring. Her bliver det tydeligt, i 
hvor høj grad Attfield afviser designs utopiske (modernistiske)  intentioner som realisable, 
til fordel for en helt anden, konkret effekt som en konkret del af hverdagskulturen: “”Thus 
design can still be conceived as a practice of modernity whereby it is deemed possible to 
effect change, albeit not in its original homogenising paradigm of the control of professional 
designers, but as a practice of  self-construction realised through consumption as well as in 
the acts of making and living.”220

  Med Attfields materialkulturelle tilgang til hhv. et ‘object with attitude’ og ‘wild 
things’ der objektiviserer til tider helt andre forestillinger end de intenderede, er der 
dermed trukket en linje op fra studiet af det materialkulturelle objekt som (imperialistisk 
understøttende) etnografika over oplysningsprojektets sociale relevans og til 
superobjektets materialisering af herskende ideologier. Her påpeger Attfield imidlertid, at 
der ikke eksisterer en sådan utopisk sfære, hvori designobjektet udøver sine intentioner 
og idealer; superobjektet indgår i sin konkret, materielle form i en stadig udveksling 

218  Der skal her mindes om (jvf. 1.2.5), at afhandlingens brug af begrebet ’materialkultur’ - modsat indenfor 
genstandsforskningen - opererer med denne betegnelse som adskilt fra de kunstbegrebsligt autonome objekter. Når 
kunsthåndværkets ’relation’ til materialkulturen dermed understreges som en af afhandlingens pointer, er det i betydningen at 
det formtypologisk forbinder sig med objekttyper, der indgår i en hverdagslig praksis.
219  Ibid., p.70.
220  Ibid., p.75. (Min kursivering).
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mellem sociale objektiviseringer. Objektets ‘rene’ betydning findes så at sige ikke. 
Hermed er der langt fra tale om en forbrugskultur der fungerer som en passivisering af 
individet. Tværtimod er det først i selve forbrugssituationen at tingen så at sige ‘vågner’ 
som konkret materiel eksistens, og dermed begynder at være betydningsproducerende. 

Positionen er interessant idet der hermed kan lokaliseres det ‘frirum’, Hal Foster 
eksponerer behovet for. I en gennemæstetiticeret verden udgør objektet stadig 
muligheden for utilsigtede betydningstilskrivninger i det øjeblik, objektet indgår i den 
materielkulturelle cirkulation; dvs. i forbrugssituationen. 

I den forbindelse bør der dvæles et øjeblik ved den kombination af  attitudebehæftet 
superobjekt og ‘vild’ betydning, som den materialkulturelle tilgang fremskriver: Attfield 
afviser således ikke eksistensen af superobjektet, og den særlige betydning (attitude), der 
er intentionel. Det hun påpeger er, at intentionaliteten udsættes for en objektivisering i 
det øjeblik, den cirkulerer kulturelt. Hermed er der mulighed for en omgang med tingene, 
der modsætter sig een form for logik og privilegerer en anden, mere uforudsigelig, logik.

I forhold til spørgsmålet om en ‘generel avantgardeøkonomi’ er det dermed tydeligt, at 
den måde, objektet indskriver sig i forskellige betydningssystemer, netop fordrer en anden 
analytisk tilgang end kunstens, hvor værket opfattes som relativt statisk intentionelt 
indenfor rammerne af en semiotisk, kunstteoretisk tolkningsmodel. Med designobjektets 
de-semination i hverdagskulturen bliver det især relevant at se på, hvordan objektet kan 
skabe betydning, når det indeholder denne dobbelte betydningstilskrivelse; dels som en 
‘thing with attitude’ dvs. en materialisering af en bestemt værdi, samtidig med, at det 
fungerer på den ‘vilde’ sociale objektiviserings præmisser. 

4.3.4. Commodity og brugsfunktion - Arjun Appadurai
I den forbindelse er det relevant at se nærmere på, hvilken type objekt ’superobjektet’ 
udgør i sin ’vilde’ betydning. Her er Attfield ikke særlig eksplicit. 
  Her byder den amerikansk/indiske antropolog Arjun Appadurai imidlertid på en 
vinkel, der sætter os i stand til at snævre objektiviseringerne ind i forhold til den type 
objekt, som kunsthåndværket i denne sammenhæng udgør er interessant perspektiv på; 
nemlig commodity’et, varen; i dette tilfælde livsstilsobjektet. Ligesom Attfield opererer 
Appadurai gennem den socialkonstruktivistiske optik, der tilskriver den sociale cirkulering 
en altafgørende betydning. I indledningen til antologien The Social Life of Things hævder 
han, at varen indtager en helt central betydning i den materielle kultur. Han indleder 
således bogen med følgende progranerklæring: “Economic exchange creates value. Value is 
embodied in commodities that are exchanged. Focusing on the things that are exchanged, 
rather than simply on the forms or functions of exchange, makes it possible to argue that 
what creates the link between exchange and value is politics, construed broadly.”221 Hermed 
er det hans pointe, at objekters værditilskrivning foregår i en social udveksling indenfor 
forskellige “regimes of value in space and time”. Med andre ord er den sociale (og historiske) 

221  Arjun Appadurai (ed.) (1986). The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge University Press, 
p.3.
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kontekst betydningsproducerende for objekternes værdi og betydning. Som citatet viser, 
betragter han i bund og grund varen som underlagt en politisk betydningstilskrivning. 
Dette finder han især tydeligt i luksusvaren: “I propose that we regard luxury goods not 
so much in contrast to necessities (a contrast filled with problems), but as a goods whose 
principal use is rhetorical and social, goods that are simply incarnated signs. The necessity 
to which they respond is fundamentally political.”222 Med det politiske mener Appadurai 
magtstrukturelt i bred forstand, som den udvekslingsværdi varerne tilskrives på baggrund 
af udvekslingen mellem forskellige værdiregimer; de forhold, der til enhver tid lægges 
vægt på som det mest attraktive (desirable). Hermed er Appadurai i tråd med Buchlis 
påpegning af superobjektet som et historisk defineret, magtstrukturelt instrument.

Med Appadurai kan der dermed føjes en vinkel til Attfields pointe som forbrugsobjektets 
identitetskonstituerende funktion, nemlig den magtstrukturelle. Selvom objekterne 
ganske vist, som Attfield påviser, opnår virkelig betydning i et til tider helt andet socialt 
rum, som objektivisering af personlige og kollektive forestillinger, befinder disse sig, med 
Appadurai, ikke i et ideologisk tomrum. De er udtryk for værdier, der reguleres, i sidste 
instans politisk.
 Hermed ser det igen ud til, at vi ender i en dikotomi mellem Attfield der ser de ‘vilde’ ting 
som autonome agenter i, hvad der potentielt kunne udgøre en uberegnelig modkultur, 
og Appadurai, hvis fokus rettes mod det værdiregime, der på forhånd er lagt ned over de 
genstande, vi sender i kulturel cirkulation. At underlægge den materielle kultur varens 
logik betyder dermed, at den sociale identitetskonstruktion så at sige ikke er fri, men 
underlagt komplekse sociale, politiske og økonomiske mekanismer. I forlængelse af 
Buchlis ‘superobjekt’, Attfields ‘wild thing with an attitude’ og Appadurais ’værdiregime’, 
tegner der sig et billede af en objekttype, der står i et uafklaret mellemfelt mellem 
magtstrukturel styring og personligt ‘running room’.

4.3.5. Brug som alibi for modstand - Neil Cummings
Dette mellemfelt adresserer den britiske genstandsforsker og kunstner Neil Cummings 
i indledningen til antologien Reading Things - The Alibi of Use. Som titlen antyder, er det 
Cummings’s ærinde at uddybe den materialitetsforskning der opererer mellem positioner 
som Attfields og Appadurais. På den ene side er hans udgangspunkt, som Appadurai, den 
æstetisering og vareligørelse (commodification) af livsverdenen, der udgør et grundvilkår 
i den postmoderne, konsumorienterede kapitalistisk/demokratiske økonomi. Her peger 
Cummings på den pågående identitetskonstruktion, der er er forbrugets væsentligste 
omdrejningspunkt. Den materielle kultur udgør med andre ord potentielle personlige 
og kulturelle repræsentationer. Som hos Attfield er det centrale det øjeblik, hvor varen 
ophører med at være et tegn, for at indgå i den kulturelle cirkulering. Her går Cummings 
imidlertid et skridt videre end Attfield, idet han ikke nøjes med at gruppere objekterne i 
kulturelle objektiviseringer og påpege deres sociale uforudsigelighed. I stedet argumenterer 
Cummings eksplicit for, at tingens sociale cirkulering; dens brug, besidder et kritisk 

222  Ibid., p.38
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potentiale der modsætter sig repræsentation.223 Hvis man med andre ord går bagom tingens 
semiotiske betydning som repræsentativt (kapitalistisk, politisk reguleret) tegn, finder 
man en materiel side, der potentielt repræsenterer den ‘andethed’, Foster betegner i sin 
efterlysning af et kritisk ‘running room’. Udsagnet om at: “There is no autonomy for things 
however desired; an artifact inevitably grows a textual appendage.” er således indgangen 
til at se artefakter som tekstuelle, dvs. indskrevet i en materielkulturel grammatisk 
syntaks. Denne syntaks etableres netop i den konkrete brug; dvs. når varekarakteren 
ophører. Enten kan syntaksen bekræfte den herskende magtstrukturelle logik, eller den 
kan bryde med etablerede koder, men under alle omstændigheder er det en umulighed, 
udtømmende at beskrive en genstands materielle realitet: Ting har en betydning udover 
det italesatte betydningsindhold. 

Netop her lokaliserer Cummings et modstandspotentiale; i den syntaks den enkelte 
etablerer i den konkrete omgang med objekter: “What I want to emphasize and encourage 
here is not only the feeling of use or practice as a space untouched by advertising, but also 
a process for empowering the person who is subject to industrial production. Effectively, 
I am proposing switching focus and inviting everyone to step into the author’s/producer’s 
place.”224 udfra den forudsætning, at “Use in its purest sense is the inverse of the commodity, 
it does not yield easily to metaphor.”225 
Det er altså i hvad man kunne kalde en ‘kreativ intervention i tingenes grammatik’, at den 
enkelte sættes i besiddelse af et kulturelt modstandspotentiale. 

Hermed er der samtidig et særligt fokus på tingens brugsfunktion, idet Cummings 
værd at bemærke skriver, at “Use opens itself to language; corrupted, language frames 
use, and the two enter a reciprocal binding relationship”226: Kunsthåndværkets relation 
til brugsrelaterede objekttyper betyder dermed, at praksisformen ikke er ‘neutral’; 
brugsreferencen indskriver objektet i en bestemt syntaks; en syntaks, det er op til den 
enkelte at skrive med eller skrive mod. Hermed betegner titlen; ‘the Alibi of Use’ det 
forhold, at brugsfunktionen bliver den platform, hvorfra den nye grammatik, dvs. den 
nye ikke-magtstrukturelle logik, vokser frem. 

Hermed kan Cummings siges at sammenfatte de positioner indenfor 
materialkulturforskningen der spænder mellem varen som politisk (Appadurai) og 
tingen som ‘uforudsigelig’ (Attfield). Begge forhold er gældende; ‘superobjektet’ fungerer 
dermed på en gang som repræsentation og friktion, bundet sammen af den både konkrete 
og symbolske relation til materialkulturen. 

4.3.6. Overgang til æstetisk teori
Med den materialkulturelle genstandsforskning tegner der sig dermed nogle perspektiver, 
der kan siges at udgøre en ‘blind plet’ i den traditionelle semiotiske værkanalyse, hvor 
værkets betydningsindhold betragtes som statisk, umiddelbart aflæseligt. Det betyder 

223  Neil Cummings (edt.) (1993). Reading Things. The Alibi of Use. London: Chance Books, p. 2.
224  Ibid., p. 7-8.
225  Ibid., p. 9.
226  Ibid., p. 11.
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imidlertid ikke, at den materialkulturelle indgangsvinkel kan indsættes om en ‘erstatning’ 
for en hermed dekonstrueret værkopfattelse. På samme måde som materialkulturen 
besidder perspektiver der ikke er synlige fra en statisk værkopfattelse, er den kontekstuelle, 
socialkonstruktivistiske materialkultur tilsvarende blind for de perspektiver, der tegner 
sig indenfor en æstetisk erfaringshorisont. Lad mig give et eksempel:

I bogen Utility Reassessed – the role of ethics in the practice of design er det tydeligt, 
hvordan Judy Attfield bevidst vælger at se bort fra spørgsmålet om det æstetiske. Som 
socialkonstruktivist ser hun udelukkende den klassiske æstetik som en samfundsskabt, 
ideologisk (magtstrukturel) konstruktion, der skygger for en afdækning af objekternes 
egentlige sociale betydning. I bogen tager hun den britiske såkaldte Utility-designstrategi 
op til revision. Utility-strategien udspandt sig som et resultat af den varemangel der fulgte 
i kølvandet på 2. Verdenskrig. Det overordnede mål var at reducere produktionsmæssigt 
ressourcespild, og resultatet var en design- og produktionspolitik, der “[...] sought to 
adapt to modernisation and ensure well-designed goods in terms of of a balance between 
degree of quality and  the management of ressources to achieve minimum price and to 
promote the fair distribution to all sectors of the population”227. Utility hvilede dermed på 
et etisk fundament, som Attfield har sat sig for at underkaste en kritisk revision. Hendes 
intention er således at frigøre en etisk tilgang fra ideen om ‘good design’: “A longer 
perspective places the Utility phenomenon as representative of an ongoing search for a 
design practice that does not prioritise the visual at the expense of the ethical concerns 
but is animated by a sense of purpose which does not require a beautiful solution.”228

Denne måde at sætte det æstetiske i parentes som skønhedssøgen er naturligvis 
interessant i forhold til den modernistiske designhistories priviligering af ‘good design’ 
som et socialt og dermed etisk projekt. Imidlertid betyder hendes radikale tilgang, at 
hun fraskriver æstetikken og dermed objekternes formelle forhold en rolle, til fordel for 
objekternes rene sociale funktion, for at finde etiske intentioner uafhængige af ‘good 
design’-priviligeringen. Det synes tydeligt i den aktuelle sammenhæng, men samtidig 
er præcis dette forhold dominerende i genstandsforskningens socialkonstruktivistiske 
tilgang generelt: Ved at operere med objekttyper som ‘ting’ og ‘vare’ lades der ganske 
vist plads til en enten uintenderet eller bevidst kritisk omgang med tingene, men denne 
betydning lokaliseres i forbrugssituationens syntaks, ikke som en potentiel egenskab ved 
tingen i sigselv. Således er det i et socialkonstruktivistisk perspektiv objektiviseringen 
eller brugssitutationen, der tilskriver tingene deres potentielle modstandspotentiale.

Det der mangler er derfor en mere nuanceret definition af det æstetiske end den 
forestilling om ‘good design’, der karakteriserer Attfields ideologiske modpol. Hermed 
vil det være muligt at identificere et modstandspotentiale, der ikke udelukkende knytter 
sig til den konkrete konsumptionssituation, hvor brugeren så at sige ‘lader’ objektet med 
betydning. I stedet kan fokus rettes den modsatte vej; mellem den betydningsudveksling 
der finder sted fra objektet til brugeren.

227  Attfield, Judy (ed.) (1999). Utility Reassessed – the role of ethics in the practice of design. Manchester and new York: 
Manchester University Press, p. 2.
228  Ibid., p. 8.
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4.4.0. ÆSTETISK TEORI 

4.4.1. Et udvidet æstetikbegreb
Ved at bringe det æstetiske på banen er det muligt at introducere en tilgang til 
objektet der ikke udelukkende er socialkonstruktivistisk, men som samtidig heller ikke 
abonnerer på den modpol genstandsforskerne opererer med, nemlig det autonome 
æstetiske objekt. Vi har dermed at gøre med to modsat rettede opfattelser af objektet; 
den socialkonstruktivistiske opfattelse af et ’transparent’ objekt, der tilskrives sociale 
objektiviseringer og betydninger, og en æstetisk (fænomenologisk-perceptionsteoretisk) 
opfattelse der ser på, hvordan objektet påvirker menneskelig erkendelse og dermed 
handlemåder.229 

I den forbindelse er det nødvendigt at nuancere æstetikbegrebet fra en kunstteoretisk 
sammenhæng til en bredere opfattelse af æstetik som det, der angår det sanselige; 
et udvidet æstetikbegreb.230 Filosoffen Carsten Friberg beskriver i artiklen ”Design og 
æstetik. Nogle filosofiske overvejelser” hvordan æstetikbegrebet retteligt bør appliceres 
på design, netop ikke som en vurdering af objekternes æstetiske kvaliteter men på, hvad 
design gør, eller får os til at gøre: ”Fokus flyttes da til den betydning, design får for 
hvorledes, vi ser på os selv og vore omgivelser. Det rummer langt mere, end hvordan 
noget ser ud; det rummer spørgsmål om hvordan det sanselige medvirker og påvirker 
vores opmærksomhed og opfattelse.”231 Med det udgangspunkt mener Friberg, at 
æstetikken kan komme bagom den negligering af tingenes formalæstetiske forhold, 
som konsumptionsforskningen tenderer ved at fokusere på de sociale betydninger, der 
tilskrives objekter.  

I den forbindelse introducerer han en central begrebstriade; ’virkelighed’, ’realitet’ og 
’erfaring’: Virkeligheden udgør den (subjektive, fiktive) erfarede/fortolkede (objektive) 
realitet, mens erfaringen er det bindeled, der knytter sammenhængen mellem realiteten 
og ’virkeligheden’. I et moderne samfund, så komplekst som det aktuelle, oplever vi i 
følge Friberg et erfaringstab der erstattes med en fiktionalisering: Vi støtter os til fiktive 
modeller der kompenserer for de manglende erfaringer. Hermed bliver æstetikkens 
rolle central, i det et udvidet æstetikbegreb netop handler om ”at bearbejdningen af 
vores sanselige virkelighed spiller en afgørende rolle for vores måde at forstå og begå 
os i den.”232 
  I en reference til Victor Margolins The Politics of the Artificial argumenterer Friberg 

229  Det er ikke denne afhandlings anliggende at give en grunding indføring i æstetikteorien og dens tilgrænsende områder; 
filosofi, psykologi, sociologi, fænomonologi  og perceptionsforskning. Fokus er derfor holdt snævert på at ridse en forståelse 
op, af et helt grundlæggende skel i mellem et kunstteoretisk og et udvidet; filosofisk æstetikbegreb.
230  Begrebet ligger i forlængelse af poststruktralismens udvidelse af ’linguistic turn’ til et ’aesthetic turn’, bl.a. med Foucault og 
Baudrillards genaktualisering af sansninger i forhold til kroppen, i en altid kontekstualiseret - poststrukturalistisk - momentvis, 
fragmenteret erkendelse.
231  Friberg, Carsten (2003). ”Design og Æstetik, nogle filosofiske overvejelser”. Nordisk Arkitekturforskning, 2/2003, p. 
19. Hermed bliver det tydeligt, hvordan Friberg netop abonnerer på det poststrukturalistiske æstetikbegreb, der handler om 
kontekstualiseret erkendelse.
232 Ibid., p. 22.
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således for, at design - med æstetikkens mellemkomst - er ”medvirkende til at designe vort 
syn på verden.” Referencen til det politiske er interessant i forhold til, at også Appadurai 
ser det politiske som et centralt aspekt i forholdet mellem varen og dens værdi. Mens 
altså Appadurai tendentielt ser en overordnet (magtstrukturel) politisk styring som 
bagvedliggende, mener Friberg at denne ’instrumentalisering’ er nedlagt ikke kun i den 
’objektivisering’, dvs. den sociale tegnfunktion, objektet udgør, men i den helt konkrete 
måde at strukturere vores virkelighedsopfattelse. Det centrale bliver derfor ifølge Friberg 
at gøre sig klart, at designobjektet har en konkret funktion som ’ramme’ for erfaringen, 
dvs. som medansvarlig for den måde, virkelighedsopfattelsen konstitueres. 

Således løsrevet fra en (autonom) kunstæstetik eksisterer der dermed en snæver 
forbindelse mellem det æstetiske og det etiske: I og med det æstetiske konstituerer 
virkelighedsopfattelsen, er det samtidig vigtigt, at det bliver den ’rigtige’ virkelighed, 
der skabes. Normativiteten lurer derfor umiskendeligt om hjørnet, og peger tilbage til 
den forestilling om (et ganske vist mere kvalificeret) ’good design’, det oprindeligt var 
intentionen at tilbagevise med udvidelsen af æstetikbegrebet.233

4.4.2. Det æstetiske som virkelighedens ’andethed’
Det er derfor relevant at overveje, om ikke æstetikbegrebet kan fungere ved at inddrage 
aspekter af både den kunstteoretiske og den udvidede tilgang. Netop denne position kan 
man nærme sig via antologien Aesthetic Subjects, der, med Pamela R. Matthews og David 
McWhirter som redaktører, forsøger at gentænke æstetikkens rolle som et centralt begreb 
i samtidskulturen. Deres tilgang lægger sig i forlængelse af socialkonstruktivismen ved at 
tage højde for et diskursivt formet æstetikbegreb. Imidlertid er det deres intention at sætte 
dette æstetikbegreb i parentes, for at vende tilbage til den konkrete æstetiske oplevelse, 
der har været sat i bås som en ideologisk konstruktion. Men vel at mærke en æstetisk 
oplevelse, som den kan lokaliseres udenfor rammerne af den klassisk kunstæstetiske 
uberørte diskurs; altså det æstetiske som det rent faktisk fremtræder på trods af de 
ideologisk-retoriske, socialt konstruerede sammenhænge, det optræder i.

Forholdet er interessant idet det peger på, at der kan lokaliseres nogle ’brændpunkter’ 
eller ’zoner’, ’begivenheder’ for æstetisk oplevelse der, uanset kunstkontekstuel, diskursiv 
og magtstrukturel sammenhæng katalyserer en form for oplevelser, der transcenderer 
hverdagserfaringen. Hermed opereres der med et æstetikbegreb, der i forlængelse af 
Fribergs virkelighedskonstituerende funktion fungerer som et ’frirum’ eller en ’andethed’, 
hvor den herskende logik er sat ud af spil, eksempelvis som en ”unmappable extensability 
of being”, som de citerer en af bidragyderne for.234 
  Selv er redaktørernes mål tænkt i relation til et klassisk æstetikbegreb i den måde, 
æstetikken stadig opfattes som eksponent for ’det skønne’. De skriver således: ”Only by 
refusing nostalgia for the aesthetic’s inviolability, and by acknowledging the aesthestic’s 
entanglements in systems og power, repression and exclusion, can we begin to recover 

233  Konklusionen skyldes angiveligt, at Fribergs ærinde er at afdække æstetikkens rolle i forhold til det funktionelle design; 
ikke til billedkunstens erkendelsespotentialer.
234  Matthews, Pamela R. og David McWhirter (edts.) (2003). Aesthetic Subjects. University of Minnesota Press, introduction.
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beauty’s still-surprising capacity, not to save, but to provoke us to rethink and change our 
lives, to lead us to ”a more capacious regard for the world.”235

Om end normativiteten og opbyggeligheden igen lurer mellem linjerne, er det interessant at 
der lokaliseres nogen erkendelsesmæssige momenter der undsiger socialkonstruktivismen 
til fordel for vækkelsen af en social-kritisk-politisk bevidsthed.

Det er samtidig værd at lægge mærke til, at den æstetiske erfaring, som den 
introduceres her, ikke adskiller sig væsentligt fra den måde, æstetikteoretikeren Mikel 
Dufrenne formulerede den allerede i 1953 i hovedværket Phénoménologie de l’éxperience 
ésthétique. Ganske kort beskrevet viser Dufrenne i det omfangsrige værk hvordan den 
æstetiske oplevelse kan beskrives som en art før-rationel erfaring, der transcenderer en 
oplevelse af væren-i-verden før en begrebsliggøres rationelt. Ekkoerne af Kants, Hegels 
og Adornos æstetikbegreber træder her tydeligt frem i den måde, Dufrenne peger på den 
æstetiske oplevelse som nøglen til erkendelse af virkeligheden. Hermed mener han at 
det er igennem det æstetiske, virkeligheden fremtræder, “In the first place, the relation 
between art and the real is not what an aesthetic realism would suggest, namely, that 
art arbitrarily chooses to initate the real because the real expects nothing from it. On 
the contrary, the real does expect something from art [...]. The real expects its meaning to be 
spoken. [...] The aesthetic object is an object which does justice to and thus authenticates 
the human dimension of the real.”236 Hermed tilskrives det æstetiske rollen som formidler 
af erkendelse af verden; ’the real’ (Friberg), men vigtigst af alt, en erkendelse der udtrykkes 
direkte gennem kunsten. Hermed tegnes et rids af et æstetisk frirum; en erkendelse af 
verden inden den tillægges magtstrukturelle forhold.

Mens Dufrenne kun antydningsvist anerkender et æstetisk erkendelsesmæssigt 
potentiale i kunsteksterne kontekster, er Matthews og McWhirters således eksponenter 
for en, kunne man kalde det, ‘æstetiticeret’ udgave af Dufrennes position: Ved at 
anskue den æstetiske erkendelses indskrivning i kunsteksterne (magtstrukturelle) 
sammenhænge, opererer de med en kunstintern æstetikforståelse på trods af et ikke-
autonomt udsigelsessted. Igen er Bürgers paradoksale dikotomi dermed ophævet til 
fordel for en æstetiticering, der i det æstetiske lokaliserer en kritisk position. Forskellen 
er naturligvis at Dufrenne i 1954 ikke i samme grad som Matthews og McWhirters 
således er påvirket af poststrukturalismens relativisering af, hvad der kan forekomme 
som Dufrennes ’essentialisme’. Det er imidlertid værd at bemærke at de, på trods af 
poststrukturalismens sociale konstruktivisme, bibeholder et moment af erkendelse, der 
potentielt netop går bagom socialkonstruktivismen mod en kritisk bevidstheds ’frirum’. 

Denne position giver netop mulighed for at udvide Fribergs fordring om en etisk 
baseret konstituering af virkeligheden, til yderligere at tilføje et erkendelsesmæssigt 
niveau der transcenderer ‘det designede syn på verden’. Ved at fastholde momenter af den 
kunstteoretiske æstetik i et udvidet æstetikbegreb åbner der sig således muligheden for 
ikke kun at ‘påvirke vores syn på verden’; dvs. ikke kun at fungere som orienteringspunkter 

235  Ibid., p. xxvi. (Min kursivering).
236  Mikel Dufrenne (1953). Phénoménologie de l’éxperience ésthétique. Engelsk udgave: Evanstone: Northwestern University 
Press, 1973, p. 549/550 (Min kursivering).
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udfra etiske formovervejelser, men samtidig at se objekterne som symboler på, hvad man 
kunne kalde en ‘æstetisk frirums-logik’, dvs. en logik, der er indeholder muligheden for 
alternative virkelighedskonstitueringer.

4.4.3. Æstetik som påvirkning af det sociale
Hermed er der introduceret to æstetikbegreber, der begge er i opposition til både til det 
socialkonstruktivistiske, ‘transparente’ objekt og til privilegerede, autonome kunstværk: 
På den ene side et udvidet æstetikbegreb som Friberg karakteriserer som selve det filter, 
virkeligheden, via den fysiske verden, konstitueres igennem, og som derfor bærer et 
betydeligt etisk ansvar. På den anden side et æstetikbegreb som Matthews og McWhirters, 
hvor det æstetiske diffust forholdes til et skønhedsbegreb, men holdes åbent for 
differentierede erfaringer af andethed. I begge tilfælde er der tale om en bevægelse der, 
modsat den socialkonstruktivistiske, så at sige ’emmanerer’ fra objektet (eller situationen) 
og konstitueres som erfaring hos subjektet. 

Hermed bliver det muligt at anskue objektet udfra to forskellige synsvinkler: Som et 
objekt, hvis betydning tilskrives i det sociale, og som et objekt, hvis konstitution påvirker 
det sociale. I begge tilfælde åbnes der for en form for frirum: I socialkonstruktivismen 
via forbrugssituationens ændring af objektets logiske syntaks (Cummings). I et udvidet 
æstetikbegreb i den virkelighedskonstituerende funktion; ’fiktionalisering’ (Friberg), der 
potentielt kan tillægges alle former for objekter, men som i det æstetiske objekt potentielt 
indeholder aspekter ved virkeligheden, der unddrager sig en magtinstrumentel logik.
Hermed er således både afsenderen (formgiveren, kunstneren, producenten) og 
modtageren (forbrugeren, beskueren) i stand til at indtage en oppositionel position i 
forhold til den altoverskyggende æstetitisering. Den dikotomi mellem æstetisk autonomi 
og socialt engagement, som udgør kernen i avantgardens ønske om at transcendere kunst 
og liv, synes dermed at være imødekommet i et handlingsfelt, der involverer både sociale 
handlinger og æstetiske objekter.

4.5.0. SAMMENFATNING: TEORETISK GRUNDLAG

4.5.1. Definition af feltet
Som et svar på spørgsmålet om, om der findes andre måder at begrebssætte kunsthåndværket 
end indenfor den herskende horisont af ’genrekonsortiets’ modernismerevisionistiske 
positioner, har jeg peget på avantgardeteorien, af flere årsager. For det første er der Shiners 
beskrivelse af kunst/liv-dikotomien som afgørende for kunsthåndværkets etablering 
med Arts and Crafts-bevægelsen - et forhold der bakkes op af Richard Murphy i hans 
påpegning af Arts and Crafts-bevægelsens slægtskab med den romantiske avantgarde. 
Der er tale om en politisk og socialt engageret position, som sætter sin lid til kunstens 
sublimering af ’det gode, det sande og det skønne’. Grundlæggende bygger bevægelsen 
derfor på en tro på kunstens frigørende potentiale. En sådan sublimering ender imidlertid 
af et historisk avantgardebegreb (jvf. Bürgers definition) med at blive defineret som en 
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affirmation af herskende institutionelle magtstrukturer. Opgøret bliver derfor langt: 
Først med autonomibegrebet (historiske avantgarde), siden med kunstinstitutionen 
(neo-avantgarden). 

I dette opgør har kunsthåndværket for længst forskanset sig i studiobegrebets sikre 
position og har tilsyneladende parkeret de oppositionsæstetiske intentioner i maker-
perspektivets andethed som håndlavet alternativ til industrialisering og konceptualistisk 
an-æstetik. Imidlertid er det her vi møder kunsthåndværkets anden avantgardeteoretiske 
relation; nemlig i objektets formtype. Ved som en del af genrekonsortiets karakteristika 
(Greenhalgh) at bevare en relation til brugsorienterede formtyper - om end til tider i 
abstrakte, symbolske former - bevarer kunsthåndværket en forbindelse til hverdagslivets 
materialkultur. 

Denne position er interessant i avantgardeteoretisk perspektiv, idet avantgarden, 
så at sige via kunsten, forsøger at påvirke de magtstrukturer, der gør sig gældende i 
hverdagslivet. Ganske vist kan man ikke uproblematisk overføre Bürgers begreb om 
livspraksis til funktionsrelaterede (hverdags)objekter, men netop ved at indsætte Bürger 
i en aksiomatik, vil det fremgå, i hvilken sammenhæng, hans begreber anvendes. Det 
avantgardebegreb der skrives frem på baggrund af Bürger-Murphy-Huyssen-Foster-
Highmore-aksen, er således et begreb der kredser omkring en bestemt problematik, 
nemlig spørgsmålet om, hvilken position kunsten indtager i samfundet: Bürger 
med definitionen af den historiske avantgardes institutionsopgør for at overkomme 
affirmationen, i jagten på en kritisk position der overkommer skellet mellem ’kunst’ og 
’livspraksis’, Murphy med spørgsmålet om, om insitutionskritikken og demonteringen 
af autonomibegrebet overhovedet er nødvendig for at udøve avantgardistisk praksis (i 
praksis et forsvar for Arts and Crafts-bevægelsens avantgardistiske position), Huyssen 
ved at påpege avantgardens reelle succes som massekulturens transformative kraft og 
avantgardens deraf følgende nødvendighed i at insistere på den æstetiske oplevelse 
udenfor kunstbegrebet. Her betragtes det æstetiske altså som en oppositionsæstetisk 
erkendelse, der skal transformere livspraksis frigjort fra autonomibegrebet. Mens det 
æstetiske dermed (med Murphy) tillægges oppositionsæstetiske potentialer (> < Bürgers 
an-æstetik) åbner Huyssen muligheden for, at den æstetiske erkendelse kan antage andre 
former end (affirmativ) sublimering: Den kan realiseres i massekulturen.
Hermed er avantgardens paradoks mellem affirmativ autonomi og affirmativ massekultur 
brudt. Autonomien som ren negation er en umulighed, men dens egenskab som 
transformativ erkendelse har stadig en plads i en heteronom kulturøkonomi.

Foster sætter denne position på spidsen ved at pege på et ’semi-autonomt’ 
udsigelsessted, der giver plads for en avantgarde, der opererer i en gennemæstetiticeret 
samfund. Dikotomien ’kunst’ og ’livspraksis’ er således blot en retorisk figur, der 
skygger for at oppositionsæstetikken kan lokaliseres i en hverdagsvirkelighedsbaseret 
forskydningspraksis.

Her bliver kunsthåndværket for alvor interessant. Sat i relation til en 
avantgardetænkning der kæmper for en gyldig oppositionsæstetisk position viser 
det sig, at kunsthåndværkets rolle kan defineres som andet end modernistisk æstetik 
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der stræber efter kunstnerisk anerkendelse: Ved at kigge tilbage på Arts and Crafts-
bevægelsen står det klart, at en kunstnerisk praksis der realiseres i materialkulturens 
genstandsformer med henblik på cirkulering i det sociale, kan kaste betydning af sig, set 
i et avantgardeteoretisk perspektiv. Hermed lægges der en vægt på kunsthåndværkets 
formtypologi, der hidtil har været underkendt, ja ligefrem negligeret, til fordel for en 
fremhævelse af praksisformens materialeæstetiske potentiale. Præcis i denne vægtning 
er der ikke taget højde for formtypologiens allermest naturlige udgangspunkt; nemlig 
hverdagsbegrebet.

Ved at adressere hverdagsbegrebet bliver det samtidig tydeligt, i hvor høj grad 
Bürger-aksen opererer med et reduceret begreb, når de definerer ’livspraksis’. Som Ben 
Highmore påpeger, er der tale om en ’begrænset avantgardeøkonomi’ når Bürger mfl. 
opfatter hverdagsbegrebet som noget der skal udfries af kunsten. Her imod indfører han 
hverdagslivets dialektik, og tilfører dermed hverdagen et eget oppositionelt potentiale. 
Hermed peger Highmore for alvor væk fra den kunstinstitutionelle ramme og over mod 
de materialkulturelle studier. Kunsthåndværkets brugsrelaterede genstandsformer 
bliver således endnu mere interessante, i det praksisformen dermed synes at befinde 
sig præcis i feltet mellem avantgardens kunstinstitutionelle ’semi-autonome’ ramme og 
materielkulturens dialektiske hverdagsbegreb.

Ved at skifte fokus til materialkulturelle studier fører man avantgardediskussionen 
ind i en ny forståelsesramme. Her bliver det muligt tage Huyssens og Highmores 
insisteren på kunsteksterne sammenhænge alvorligt, og dermed sætte spørgsmålstegn 
ved Bürger og Fosters samstemmende insisteren på autonomibegrebet som det eneste 
mulige kritiske udsigelsessted. Ligesom avantgardetænkningen har sin indbyggede 
dikotomi mellem autonomi og avantgarde, kan der inden for materialitetsforskningen 
lokaliseres en central dikotomi; i dette tilfælde mellem hvad man kunne kalde subjektets 
autonomi vs. socialitetens repressive forhåndsorganisering. Der er ikke i samme grad som 
i avantgardetænkningen tale om polære positioner, men snarere et spørgsmål om valg af 
vinkler: Socialitet ifht. subjekt, hhv. subjekt ifht. socialitet. Hverdagslivets dobbelthed 
som hhv. frigørende  eller regression. Med denne nuancering kan der dermed føjes et 
nyt perspektiv på det ensidige hverdagsbegreb, avantgardepositionerne opererer med, til 
fordel for en kritisk revision af avantgardens muligheder, som de skitseres af Huyssen og 
Highmore.

Med Judy Attfield adresseres materialkulturens identitetsskabende funktion. Attfields 
fokus er den måde, ting tilskrives betydning via deres cirkulation i det sociale. Med 
begrebet om ’vilde ting’ åbner hun således for, at ting kan udgøre en friktion i forhold til 
den betydning, de oprindeligt er tillagt: De objektiviserer forskellige forestillinger der er 
identitetskonstruerende og dermed betydningsskabende. Forbrugerpotentialet er dermed 
i et mellemfelt: På den ene side er objektet ’vildt’, mens der på den anden side er nogen 
overordnede rammer - objektiviseringer - betydningen indskrives i forhold til. Attfield er 
som konsekvent socialkonstruktivist ikke eksplicit i forhold til denne dobbelthed. Den 
bliver imidlertid tydelig med Appadurais indsnævring af fokus til tingen som vare. De 
værdiregimer, der bestemmer varens attraktivitet, og dermed dens rolle i den sociale 
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positionering hvori individet konstituerer sin social identitet, er netop værdiregimer, 
ikke neutrale, værdifri objektiviseringsbegreber. De er udtryk for værdier, der reguleres, 
i sidste instans politisk. 

Hvad der dermed ser ud til at være en repressiv forhåndsorganisering der fratager 
individet reel handlemulighed er imidlertid ikke en reel dikotomi. Ifølge Neil Cummings 
er netop brugen det modsatte af varen. Mens Attfield vil indskrive brugen i hvad er kan 
opfattes som på forhånd givne kategoriseringer, peger Cummings på, at det er her, i en 
’kreativ intervention i tingenes grammatik’, at den enkelte sættes i stand til at effektuere 
et kulturelt modstandspotentiale. 

På den måde udgør den materialkulturelle tilgang en naturlig forlængelse 
af avantgardens positioner. Mens Bürger og Foster renoncerer på troen på 
dekonstrueringen af autonomibegrebet som en farbar vej for, ved hjælp af kunsten at 
udfri hverdagsvirkeligheden, nuancerer materialitetsforskere som Neil Cummings 
hverdagsbegrebet, i den konkrete omgang med ting, til at indeholde et eget oppositionelt 
potentiale. Cummings selv foreslår forbrugssituationens syntaktiske ændring af 
tingenes grammatik (den herskende magtstrukturelle logik) og synes således at foreslå 
demonteringen af autonomibegrebet som nødvendigt for den reelle videreførelse af 
avantgardens samfundsidealistiske projekt, nu da kunst og massekultur reelt er smeltet 
sammen i den altdominerende æstetisering, som Foster peger på.

Et sideblik til æstetikteorien føjer dog et yderligere perspektiv til diskussionen: Med et 
udvidet æstetikbegreb viser Carsten Friberg hvordan design (ting, varer, objekter, fysiske 
omgivelser) er med til at strukturere vores virkelighedsopfattelse. Ved således at brede 
det æstetiske ud til et spørgsmål om tings erkendelsesmæssige potentiale er der åbnet for, 
at en kunstæstetisk tilgang kan appliceres på et udvidet æstetikbegreb. Med Dufrennes 
æstetiske objekt som udgangspunkt for proklamationen om at ’the real expects its 
meaning to be spoken’, viser det æstetiske sig som en fortolkningsstrategi, der modsætter 
sig en magtinstrumentel underordning. Virkelighedsopfattelsen kan dermed formes via 
objektet, og tillige en virkelighedsopfattelse, der eksisterer i et magtinstrumentelt frirum: 
Præcis her ligger glidningen mellem et udvidet og et kunstteoretisk virkelighedsbegreb, i
glidningen mellem konsumobjekt og æstetisk objekt. 
Denne position har vidtrækkende konsekvenser.
Med avantgardeteoriens forsøg på at sætte en politisk-ideologisk dagsorden som 
udgangspunkt viser det sig, at kunsten ganske vist indeholder et oppositionsæstetisk 
potentiale, men at dette potentiale er at finde såvel i den konkrete omgang med objekter 
som i den erkendelse der kan være knyttet til æstetiske momenter, der eksisterer udenfor 
autonomi > < massekulturel magtstruktur-dikotomien. Denne dikotomi viser sig derfor at 
være forenklet.

Hvis avantgardens projekt dermed skal historiceres til at være gældende idag må en 
præmis være, at det ikke kun er kunstbegrebet, der peger mod avantgardens forsøg på 
at bryde den magtstrukturelle dominas. Materialkulturelle studier kan i høj grad være 
med til at sætte fokus på hverdagskulturens avantgardistiske potentiale. Især med det 
æstetiskes mellemkomst, er der dermed lagt op til en avantgardeforståelse, der bryder med 
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Bürgers ’begrænsede avantgardeøkonomi’, og i stedet inddrager den handlefrihed og det 
erkendesesmæssige potentiale, der ligger indenfor rammerne af konsumkulturen. 

Mens der altså med Murphy åbnes for en avantgardeforståelse, der inddrager en æstetisk 
position viser det sig således, at den paradoksale modpol mellem subversion og affirmation, 
der får Bürger til at renoncere på avantgardens overskridelsesprojekt, opløses. Med 
materialkultures mellemkomst bliver det således muligt at fremskrive et avantgardebegreb, 
der ikke opererer i modpoler. En avantgardistisk position behøver således ikke at udgøre 
et overskridelsesæstetisk formeksperiment for at undgå affirmativ instrumentalisering; 
instrumentaliseringen kan i sigselv udgøre et afsæt for en oppositionel praksis.

4.5.2. Afhandingens teoretiske position
Det ovenstående teoretiske greb skaber derfor en platform for forståelsen af 
kunsthåndværk, der tænker det både i relation til kunstteorien og materialkulturen. At 
se hvilke betydninger det kaster af sig i denne optik er således ikke en tilfældigt valgt 
optik, men en optik, der for det første har en intern logisk, teoretisk sammenhæng, som 
vist i Bürger-Foster-Highmore-aksen, for det andet er både historisk og formtypologisk 
plausibelt, og for det tredje aktualiserer præcis de tilsyneladende forskellige optikker, 
der kendetegner kunsthåndværkets hhv. nationale; designrelaterede og internationale; 
kunstrelaterede diskurser. På den baggrund bliver det samtidig muligt at revurdere den 
position som tilbageskuende oppositionsæstetik kunsthåndværket er blevet tildelt; dels 
i forhold til modernismens radikale autonomi, dels i forhold til det fremadstormende 
designbegreb, der har karakteriseret det 20. århundrede. 

I stedet for at genindsætte kunsthåndværket i revisionistisk genskrivning af det 
modernistiske kunstbegreb, der kendetegner den internationale diskurs og har gjort 
begrebet om brugskunst til skamme, er det således designrelationen, eller rettere, 
relationen til den materielle kultur, der udfoldes og aktualiseres.

Ved at fokusere på avantgarden som teoretisk ramme har det været muligt at 
opstille en forståelseshorisont, der aktualiserer og tydeliggør nogle både historiske og 
formtypologiske karakteristika, der hidtil kun har været tillagt perifer betydning. Der er 
derfor lagt op til, på baggrund af det følgende analytiske afsnit, at se nærmere på, hvad 
denne platform betyder for forståelsen af kunsthåndværket. 

Ved at inddrage avantgardebegrebet som overordnet ramme for afhandlingens forsøg 
på at begrebsdefinere konceptuelt kunsthåndværk, sættes der naturligt et kunstteoretisk 
udgangspunkt. Ved i første omgang at opstille Bürger-Murphy-Huyssen-Foster-aksen, 
indskriver jeg mig i en kunstteoretisk tradition, der har grundlagskarakter i den moderne 
kunsthistorie. Her er der netop ikke tale om en særlig analytisk vinkel, men om et 
bagvedliggende niveau, der i en hvis forstand bærer hele den kunstteoretiske udvikling, 
der har resulteret i den såkaldte New Art History. Den ’nye kunsthistorie’ vokser ganske 
vist ud af den cultural studies-initierede socialkonstruktivistiske, poststrukturalistiske 
og postkoloniale tænkning, der gennem de sidste 30 år skridtvist har dekonstrueret 
universalistiske opfattelser, herunder også ideen om det autonome, privilegerede 
kunstobjekt, som vi eksempelvis så det med Jensen (2001) i hans opridsning af den 
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nye designhistories moderne materielle kulturstudier i design. 237 For avantgardeteorien er 
det imidlertid ikke den diskursive (kunstsociologiske, feministiske, postkoloniale etc.) 
vinkel i forhold til dekonstrueringen af autonomibegrebet, der er centralt, men netop 
selve det forhold, at begrebet er filosofisk og institutionelt konstrueret overhovedet, og 
forhindrer hhv. garanterer kunstens udfoldelse. Hermed er vi tilbage ved den kunst/liv-
dikotomi, Shiner opridser som central, som indstiftede det autonome kunstbegreb, og 
det er i den forstand man kan man sige, at avantgardetænkningen har grundlagskarakter 
i forhold til kunstteorien. Det er samtidig derfor, denne vinkel er interessant i forhold 
til kunsthåndværket; nemlig fordi grundlagskarakteren sætter spørgsmålstegn ved 
praksisformernes indbyrdes situering og intentionelle rammer overhovedet. Den akse 
der således har optaget mig i forhold til avantgardeteorien har som hovedindhold at 
diskutere kunstens sociale og politiske mulighedsbetingelser.

Med et avantgardeteoretisk udgangspunkt tilskriver jeg mig dermed en analytisk 
position, der ikke abonnerer eksplicit på den ’nye kunsthistorie’. Med overgangen til, 
hvad jeg i afhandlingens indledning har kaldt den ’materialkulturelt afledte tilgang’, 
nærmer tilgangen sig imidlertid den nye kunsthistorie, idet jeg her opstiller en akse, 
der er optaget af objekterne forbrugsmæssige dimensioner. Her havde læseren muligvis 
forventet et oplæg til en konkret analyse af kunsthåndværksobjekterne med henblik på 
at afdække de sociale og kulturelle objektiviseringer, kunsthåndværket er genstand for, 
idet en sådan vinkel er den materialkulturelle forsknings hovedsigte. 
Det er imidlertid ikke min hensigt at udforske værkernes konkrete betydning i et socialt 
konstrueret forbrugskredsløb.238 Målet er i stedet at anvende en tillempet materialkulturel 
tilgang til at definere, i hvilket omfang værkerne befinder sig i en kunstkontekst, og i 
hvilket omfang de relaterer sig til hverdagskulturen, for dermed at kunne sige noget om, i 
hvilken grad de kan siges at besidde det oppositionsæstetiske potentiale, der fremskrives 
i glidningen mellem avantgardeteoretisk og materialkulturel tilgang. Med andre ord er 
der tale om en dobbelt anvendelse af materialkulturelle tilgang: En direkte, der bruges 
i analyserne til at definere en bestemt kontekst, og en afledt avantgardeteoretisk, der 
angår friktionen mellem forhåndsorganisering og personligt ’running room’; dvs. hvordan 
der indenfor materialkulturen kan iagttages et handlingsrum, der udvider avantgardens 
handlemuligheder. Min materialkulturelt afledte tilgang læser dermed overordnet 
genstandsforskningen udfra en avantgardeteoretisk optik. Netop her kan objekterne, via 
de konceptuelle betydningslag, virke tilbage på de af forbrugssituationen affødte sociale 
processer.

Ved netop samtidig at fokusere på de konceptuelle betydningslag, der er bundet i 
objekternes formtypologiske relation til materialkulturen, kan positionen overordnet 

237  For en udvidet beskrivelse se eksempelvis: Jonathan P. Harris (2001). The New Art History: A Critical Introduction. 
New York og London: Routledge. Også Donald Preziosi (1989). Rethinking Art History. Meditations on a Coy Science. New 
Haven og London: Yale University Press. Samt Hans Dam Christensen (1999). ”Forskydningernes kunst. Betragtninger over 
kunsthistoriens objekt”. Kunstteori. Positioner i nutidig kunstdebat. (Red. Jacob Wamberg, Anders Michelsen og Hans Dam 
Christensen). København: Borgen.
238  Et forhold hvor kunsthåndværkets tilfælde tilskrives rollen som autenticitetsgaranterende livsstilsprodukt.
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betragtes som en revision af den 3. generations materialkulturelle - radikalt 
kontekstorienterede - designhistorie til en kobling med den første generations klassiske 
(kunsthistoriske) tilgang, der fokuserer på objekternes interne betydningsindhold. 
Hermed bliver positionen hverken socialkonstruktivistisk eller formalanalytisk: Tilgangen 
bliver en mellemting mellem repræsentation (klassisk kunst/designhistorisk billede) og 
fysisk tilstedeværelse (material culture, socialt objekt). Hermed menes en position mellem 
materialitetsforskning og privilegeret æstetisk objekt. 

En forudsætning for at tage tråden op fra den materialkulturelle vinkels demontering 
af det privilegerede æstetiske objekt er at operere med et filosofisk baseret, udvidet 
æstetikbegreb. Hermed kan man undgå den dikotomi mellem forestillingen om det 
privilegerede autonomt-æstetiske objekt og den socialkonstruktivistiske afspejling af social 
organisering, der let opstår i kølvandet på den materialkulturelle genstandsforskning. 
Med det udvidede æstetikbegreb kan man således bygge bro mellem den måde, objektets 
betydning er socialt betinget, og den måde, objektets betydning betinger det sociale. Når 
æstetikken, som Friberg peger på, opfattes som virkelighedskonstituerende ikke kun 
i forhold til den specifikke æstetiske oplevelse, ligger den således i direkte forlængelse 
af både avantgardeteoriens oppositionsæstetiske positioner, og materialkulturens 
socialkonstruktivisme. Den røde tråd er spørgsmålet om, hvori man finder et ’running 
room’; et mulighedsrum for oppositionsæstetisk ’andethed’, der forholder sig til 
autonomien uden at bekræfte den og dermed demontere oppositionen. 

Tilgangen til æstetikteorien skal betragtes som et sideblik; som en modvægt 
til genstandsforskningens sociale konstruktivisme. Positionen rummer langt mere 
nuancerede aspekter end de fremstillede, men er medtaget fordi det her viser sig, hvordan 
objektet netop virker tilbage på det sociale. At se æstetikteorien udvidet fra en kunstæstetik 
til en filosofisk æstetik afspejler samtidig afhandlingens overordnede tværæstetiske optik, 
og dermed den overordnede bevægelse, afhandlingens teoretiske position er et produkt 
af; nemlig den bevægelse fra et essentialistisk til et kontekstualistisk videnskabsideal, der 
manifesterer sig både i den nye kunsthistorie og den nye designhistorie.
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KAPITEL 5
ANALYTISK TILGANG OG 
VÆRKANALYSER  

5.�.0. ANALYTISK TILGANG

5.1.1. Mellem teoretisk position og analytisk tilgang
Hermed er vi endelig fremme ved afhandlingens egentlige omdrejningspunkt; det 
konceptuelle kunsthåndværk. Jeg har valgt at opstille en selvstændig analytisk tilgang, 
der er egnet til at gå i dybden med værkernes specifikke betydingslag udfra den 
erkendelse, at afhandlingens ekstensive teoretiske begrebsramme ikke kan overføres 
direkte i en præcis analytisk tilgang. Til det formål har jeg istedet - på baggrund af 
afhandlingens tese - lokaliseret en række kernebegreber, der udgør centrale afsæt i den 
overordnede teoretiske begrebsramme. Disse kernebegreber vil jeg instrumentalisere i 
en tolkningsstrategi, der er sammensat på baggrund af forskellige analytiske tilgange, 
til dels hentet i den eksisterende litteratur. Den analytiske tilgang er dermed afledt af 
den teoretiske begrebsramme, uden at man af den grund kan tale om at den analytiske 
tilgang ubetinget ækvivalerer den teoretiske ramme. På baggrund af analyserne vil 
den teoretiske begrebsramme efterfølgende blive diskuteret i afhandlingens syntese, 
og hermed er det altså muligt at syntetisere værkkategoriens specifikke konceptuelle 
betydningsindhold med begrebsrammens abstrakte niveau og diskussioner. Mens den 
analytiske tilgang således fokuserer på værkernes indhold, vil den teoretiske ramme 
efterfølgende perspektivere dette indhold i syntesens overordnede teoretiske og 
kulturelle betydning.

Centralt for afhandlingens tese er kunsthåndværkets formtypologiske relation til den 
materielle kultur (og dermed også til designbegrebet). Denne relation; den potentielle 
brugsfunktion er interessant udfra den forudsætning, at kunsthåndværket hermed 
netop sætter sig i mellemrummet mellem den kunstneriske praksis og livspraksis, 
som avantgardetænkningen tematiserer. Det er her, betydningen så at sige genereres; 
i referencen til den materielle kultur, der som netop reference (relation, potentialitet) 
bibeholder en mulighedsbetingelse for en æstetisk eller i dette tilfælde konceptuel 
merbetydning.

Lad mig derfor - i forlængelse af afhandlingens tese - introducere tre begrebspar, 
der netop er analytisk operationelle i forhold til den særlige position, der hermed 
skitseres nemlig et særligt fokus på objekternes Brugsfunktion/hverdagsrelation, 
Funktionsniveauer/betydningsniveauer og Betydningsindhold/fortolkning. Der er 
sonderet mellem disse tre analytiske niveauer, idet de hver for sig beskriver centrale 
aspekter ved kunsthåndværket; ikke kun i fokuseringen på hvordan værkerne kan 
tolkes, men også hvordan betydningen genereres. Dette forhold er således centralt for 
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at give en dybdegående analyse af kunsthåndværkets særlige betydningsproduktion 
og i karakteriseringen af, hvad der kendetegner det konceptuelle betydningsindhold. 
Rækkefølgen er ikke vilkårlig: Brugsfunktion/hverdagsrelationen er beskrevet i tesen 
som et særligt karakteristika, der i denne sammenhæng kan betegnes som formelt. At 
sondre mellem Funktionsniveauer/betydningsniveauer og Betydningsindhold/fortolkning 
ligger i en naturlig forlængelse heraf, idet betydningsniveauerne etableres på 
baggrund af de formelle forudsætninger, mens betydningsindholdet ganske naturligt 
fungerer som et afsluttende tolkningsniveau. På den måde viser det sig hvordan 
værkernes formtypologiske relation til materialkulturen (her som tolkningsniveauet 
Brugsfunktionen/hverdagsrelation) fungerer som den platform, betydningen overhovedet 
etableres fra.

5.1.2. Brugsfunktion/hverdagsrelation
Med begrebsparret Brugsfunktion/hverdagsrelation adresserer jeg den grundlæggende 
formtypologiske relation til materialkulturen. For det første som den tillempede 
materialkulturelle tilgang, der definerer, hvilken forbrugsposition, objektet indtager. 
Hvad er med andre ord objektets konkrete produktions og forbrugskontekst, der er i 
fokus, og hvilken status det dermed indtager i forhold til beslægtede objekter (værker, 
varer). Samtidig er det også interessant at se på kunsthåndværkerens biografiske forhold 
og på den konkrete arbejdsproces, der ligger bag fremstillingen af værkerne som en del 
af værkernes kontekst og som en del af den rolle, de indtager i det kulturelle system. 
Der er her en klar relation til dét jeg i forlængelse af Peter Dormers position har kaldt 
for ’maker-perspektivets fokusering på materiale og proces’. Forskellen er imidlertid 
netop, at man i Dormers forståelse vægter fremstillingsprocessen som en central del af 
et æstetisk-ideologisk betydningsniveau (Jvf. Dormers ’friendly flaws’), mens det i denne 
sammenhæng i stedet tjener til at definere objekterne som konkret, kulturel praksis i 
en konkret kontekst.239 På denne måde er det således muligt at definere i hvilket ’rum’, 
kunsthåndværket befinder sig, mellem forbrugs- og kunstnerisk objekt. Med denne 
tillempning til materialkulturelle studier, bliver det samtidig vigtigt at fastholdes 
værkernes værkkarakter, der fremkommer i deres formtypologiske relation til den 
materielle kultur (i modsætning til materialkulturens rene vare- eller objektkarakter). 
Netop her fremkommer nemlig en interessant friktion mellem materialkulturelt 
relateret genstandsform og kunstnerisk betydning, der er central for afhandlingen.

For det andet rummer analyseniveauet derfor også objekternes materielle 
og formelle beskrivelse, som kan henføres til den klassiske fænomenologisk/
hermeneutiske aflæsning af æstetisk priviligerede objekter. Det er her, formtypens 
relation til hverdagskulturen træder i karakter som central; som båret af det materielle 
og formelle forhold. Udfra dette udgangspunkt kan man samtidig afdække, i hvor høj 
grad den formtypologiske relation til materialkulturen er direkte eller potentiel; som 

239  Når man vel at mærke holder Attfields objektiviseringer ude. Her vil der således sandsynligvis kunne påvises et sammenfald 
mellem Dormers maker-perspektivs fokus på en oppositionel praksis, og den autenticitetsforestilling, objekterne via Attfield 
med stor sandsynlighed ville tilskrives.
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kunstnerisk bearbejdet form.
At se på objekternes Brugsfunktion/hverdagsrelation betyder derfor overordnet at 

det enkelte objekt beskrives og indskrives i en social, kulturel kontekst. De afdækkes 
som objekter, der indgår i en sammenhæng; både konkret og metaforisk. I dette 
første analyseniveau er det dermed, at den tværæstetiske tilgang; positionen mellem 
genstandsforskning og klassisk kunsthistorie, tydeligt træder frem.

5.1.3. Funktionsniveauer / betydningsniveauer
På baggrund af denne formelle og kontekstuelle beskrivelse, er det således 
betydningsproduktionen, der udgør det næste skridt. Udgangspunktet vil her være den 
britiske designforsker Kristina Niedderers artikel ”Exploring the Expressive Potential 
of Function”, hvor hun definerer de betydningslag, der knytter sig til kunsthåndværk 
og designobjekters brugsfunktion. 240 Her tager hun udgangspunkt i den amerikanske 
arkitekturkritiker Larry Ligos analyse af forskellige funktionsniveauer indenfor det 20. 
århundredes arkitekturkritik. 241 Ifølge Ligo findes der 5 forskellige funktionsmodi, som 
i Niedderers udgave er overført til konkret værkniveau og samlet under to overordnede 
kategoriseringer; 

•	 et operationelt niveau der betegner fysisk funktion og ’strukturel artikulation’ 
(funktionstype). Her er designobjektet som oftest placeret.

•	 et symbolsk niveau, der betegner psykologiske, sociale og kulturelt-eksistentielle 
betydningslag, hovedsagelig relateret til billedkunsten.242

Det interessante er ifølge Niedderer, at netop kunsthåndværket opviser eksempler 
på, hvordan de to betydningsniveauer kan integreres, så den operationelle 
funktion bliver betydningsbærende på et symbolsk niveau. Niedderer præciserer 
her hvordan brugsfunktionen kan fungere centralt som omdrejningspunkt for 
betydningsproduktionen, og dermed som medie for, hvad hun kalder ”social 
interaction and interrelations”243: Kunsthåndværket, mener hun, kan dermed 
indtage en særlig position i forhold til at eksperimentere med funktionsrelaterede 
betydningsniveauer.244 

240  Kristina Niedderer (2005). Exploring the Expressive Potential of Function. Craft in Dialogue. Six Views on a Practice in 
Change. Stockholm: Craft in Dialogue/IASPIS.
241  Larry L. Ligo (1984). The Concept of Function in Twentieth-Century Architectural Criticism. Michigan: UMI Research 
Press.
242  Man må indskyde, at Niedderers kategoriseringer synes at være skåret temmelig firkantet, når hun reducerer designobjektet 
til ren funktion og negligerer designobjektets social, symbolske betydningslag, der med Attfield-aksen fremskrives som helt 
centrale.
243  Niedderer (2005), p. 55.
244  Man kan her efterlyse en grundlæggende diskussion af, hvad denne særlige position betyder; dels i forhold til 
modernismekritikken, autonomibegrebet og dermed relationen til materialkulturen og definitionsproblematikken; forhold der 
givet ligger udenfor artiklens omfang, men som netop er denne afhandlings centrale spørgsmål.
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Hvad angår det konkrete betydningsindhold peger Niedderer dermed på, at betydningen 
opstår i samspillet mellem operationel og symbolsk funktion, og at der her opstår et 
medie for ’social interaktion og interrelation’. Hermed lægger hun vægten konkret på at 
brugsfunktionen fremmer et interaktivt og dermed betydningsproducerende niveau med 
beskueren, hvilket igen betyder, at den konkrete receptionssituation bliver central.245

I forhold til Ligos oprindelige definitioner er det en indsnævring af det symbolske 
niveau, der, som nævnt, udover det sociale består af et psykologisk og et kulturelt-
eksistentielt niveau. Især dette sidste niveau mener jeg, det er værd at hæfte sig ved 
en ekstra gang: Går man Ligo efter i sømmene understreger han, at det kulturelt-
eksistentielle niveau er grundlæggende for de andre, idet det repræsenterer, hvad han 
famlende beskriver således: ”A clear explanation of this title is very difficult - even 
impossible - to give at the present time because the function of architecture on this 
level is so little understood. The effort to discuss it at all grows out of the conviction 
- which is itself by no means new - that architecture has an even more profound task 
than any of those discussed in the previous chapters, a task which somehow intimately 
involves both the more permanent and widespread beliefs and values of an entire 
cultural tradition and the most basic orientation of each individual in time and space”246 
Arkitekturen finder altså her sin særlige rolle som mediator af kulturelle værdier; både 
som overordnet kulturel betydning og på konkret receptionsniveau. Tages dette niveau 
i betragtning i forhold til Niedderers brug af det symbolske niveau betyder det, at der 
kan tilføjes en betydning der går udover den direkte receptionssituation, men istedet 
angår værkernes betydning som reflekterede, kulturelle symboler. Her skriver Ligo at: 
”Independence from the social situation and the ability to challenge accepted ways of 
thinking and acting are two important characteristics of the cultural/existential level 
of architectural function with which this discussion must deal [...]”247 I forhold til 
Niedderers fokus på receptionssituationen kan det derfor tilføjes, at der hermed åbnes 
for en tolkning af værkernes funktionsaspekt som kulturelle symboler, vel at mærke i 
Ligos forstand, både som mediator af et eksisterende paradigme og som producent af 
nye betydninger.248 
Udover Niedderers operationelle og symbolske funktionsniveauer vil det dermed Ligos 
kulturelt-eksistentielle, der vil blive inddraget.

5.1.4. Betydningsindhold / fortolkning
Denne rolle som producent af kulturelle symboler bliver særligt interessant hvis vi kigger 
på den sidste del af analysen, nemlig selve betydningsindholdet. Mens man kan sige, at 
Niedderers fokus på brugsfunktionens betydningsniveauer fungerer som en platform, står 
det nemlig tilbage at bevæge sig fra betydningsniveau til betydningsindhold og afdække, 
hvad der kan ligge gemt i Ligos kulturelle/eksistentialistiske betydningsniveau.

245  Således afslutter hun artiklen med at fremhæve værket Brainball, der er ren interaktivitet.
246  Ligo (1984), p. 75
247  Ibid., p. 78. (Min kursivering).
248  Ibidem.
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I den forbindelse skal introduceres den britiske skribent og smykkedesigner Jivan 
Astfalcks artikel ”Beyond Adornment”249. Her opstiller hun tre betydningsniveauer, 
ganske vist for smykkekunst, men som samtidig kan overføres direkte på både 
billedkunst og kunsthåndværk generelt. Disse betydningsniveauer kategoriserer 
forskellige tilgange til aflæsningen af objekter, men fungerer samtidig også som stil- og 
generationshistoriske kategoriseringer:

•	 Først er der værket som en ’uafhængig enhed’ (independant entity).250 
Her betragtes værket som et autonomt, kontekstløst objekt med formelle, 
skulpturelle, dekorative egenskaber. Man kunne betegne dette betydningsindhold 
som formelt.

•	 På det andet niveau kategoriseres objekter, der forholder sig til deres fysiske 
omgivelser (i Astfalcks tilfælde kroppen). Her kunne man tale om et kontekstuelt 
betydningsindhold.

•	 Den tredje tilgang er, udover formelle og materielle egenskaber baseret på 
et narrativt budskab (message). Denne form for objekter: ”[...] can be used as 
semaphoric devices for the visible transmission of messages, a way of conveying 
information by means of visual signs and signals”251

Der er hermed tale om, at betydningsindholdet her skal fortolkes til et formidlet 
budskab, der ligger ud over en kropslig og emotionel respons. Resultatet bliver ifølge 
Astfalck (via Paul Ricoeur) et narrativt budskab der skal fortolkes metaforisk.252 I den 
forbindelse defineres metaforen som en fiktion; som noget, der ’fortæller noget nyt 
om virkeligheden’.253 Betydningsindholdet her kan derfor defineres som konceptuelt, 
og samtidig, som en vigtig pointe, med et socialt/politisk/subversivt sigte. Astfalck 
skriver således: ”What is denied is a standard vision of reality as described by ordinary 
representation, what is created are the condition for the emergence of new dimensions 
of experience and reality, and the possibility that old and empty worlds, old and tired 
formulas can be made new.”254 Hermed kobler Astfalcks narrative betydningsindhold 
med Ligos kulturelle/eksistentielle niveau. Objektets betydning rettes fra det formelle 
mod det konceptuelle, med henblik på at skabe nye indsigter, der retter sig mod den 
psykiske og sociale virkelighed med henblik på at ’old and empty worlds can be made 

249  Jivan Astfalck (2003). ”Beyond Adornment”. Beyond Adornment. (Red. Sissi Westerberg og Veronica Wiman). 
Udstillingskatalog. Gävle Konstcentrum.
250  Ibid., p. 44.
251  Ibidem.
252  Astfalcks begreb om det narrative forudsættes her at ækvivalere et konceptuelt, fortællende betydningsindhold og ikke de 
handlingsprægede, tidslige referencer narrativitetsbegrebet i øvrigt rummer. Af samme grund benytter jeg kun begrebet når 
jeg refererer eksplicit til Astfalck.
253  Ibid., p. 45.
254  Ibidem. (Min kursivering).
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new’; det vil sige med henblik på at gentænke eksisterende virkelighedsopfattelser. 
Det konceptuelle betydningsindhold er særlig interessant, fordi det netop ikke er 
her, kunsthåndværks sædvanligvis tillægges betydning, når det defineres som et 
genrekonsortium. Det bliver derfor interessant at så på, hvilket karakteristika der 
viser sig, når denne form for betydningsindhold kobles med vægten på objekternes 
formelle brugsfunktion/hverdagsrelation; når brugsfunktion/hverdagsrelation, 
betydningsniveauer og (konceptuelt) betydningsindhold dermed kobles i en samlet 
analyse.

Der skal slutteligt gøres opmærksom på, at betydningsniveauerne ikke vil blive 
behandlet i en entydigt skematisk progression. I stedet vil det tolkende niveau løbende 
integreres i de øvrige to, som forudsætning for en afsluttende sammenfatning.

5.2.0. VÆRKANALYSER

5.2.1. Introduktion til feltet
Med et konceptuelle kunsthåndværk betegnes en praksis, der adskiller sig fra 
studiobegrebets fokus på materialets æstetiske og ekspressive kvaliteter, til dét 
metaforiske, narrative betydningsindhold, Jivan Astfalck skitserer. Konceptualiteten 
er dermed i denne sammenhæng at forstå som et betydningsindhold, der bryder med 
objektets æstetiske autonomi. De analyserede værker bør betragtes som eksponenter 
for en konceptuel praksis, ikke som privilegerede ikoniske objekter. Der er derfor 
ikke tale om en kanonisk - eller dækkende - fremstilling af det konceptuelle danske 
kunsthåndværk, men om eksempler, der repræsenterer en tendens, både nationalt og 
internationalt. Værker er udvalgt udfra deres åbenlyse konceptuelle, repræsentative 
kvaliteter, og samtidig udfra ønsket om at repræsentere forskellige former for 
konceptuelle udtryk samt bredden af kunsthåndværkets discipliner. Der er yderligere 
inddraget en tilgrænsende tilgang (møbler), der vil danne afsæt for en perspektivering 
af kunsthåndværket som distinkt praksisform. 

Som der er redegjort for i beskrivelsen af den materialkulturelt inspirerede tilgang, 
er værkernes kontekst en del af betydningsindholdet. Derfor er værkerne beskrevet 
i den primært udstillingsmæssige, sekundært kommercielle eller hjemlige/private 
sammenhæng, hvori de optræder. Vægten på den udstillingsmæssige sammenhæng 
skyldes, at det konceptuelle kunsthåndværk der er afhandlingens fokus, først og 
fremmest er kendetegnet af unikaværker der præsenteres som udstillingsobjekter, 
mens de øvrige sammenhænge ofte er afledt heraf. Hvor det imidlertid er en del af 
værkets kontekst, vil der indgå en analyse af objekternes konkrete brugssituation; ikke 
i så specifikt et omfang som konsumptionsforskningen, men med fokus på at indkredse 
det specifikke ’rum’ hvori kunsthåndværket eksisterer.

Et andet forbehold der skal præciseres er beslutningen om, ikke at gå biografisk til 
værks og præsentere (dele af) den enkelte kunsthåndværkers samlede produktion, men 
at tage udgangspunkt i ét enkelt værk og - i det omfang det er relevant - at perspektivere 
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til den øvrige produktion. Hermed fastholdes bevidst et fokus på objekternes 
betydningsniveauer og dermed på betydningen af den konceptuelle værktype, i stedet 
for på de enkelte kunsthåndværkers praksisfelt.

Med de udvalgte kunsthåndværkere er der tale om et udvalg af værker, der hverken 
repræsenterer en speciel gruppering, ’skole’ eller generation, om end der er tale om yngre, 
men veletablerede udøvere. Fællesnævneren er et kunstnerisk/tematisk slægtskab, der 
for nogen udgør en mindre del af deres øvrige professionelle virke, for andre en central 
del. Når det i det hele taget giver mening af fremskrive en konceptuel praksis og dermed 
befæste dens eksistens, er det for netop at pege på, at denne praksis repræsenterer et 
nybrud, der har konsekvenser for opfattelsen af praksisformen som sådan.

Med keramikerne Anne Tophøj, Anders Ruhwald og gruppen Claydies (Karen 
Kjældgaard-Larsen og Tine Broksø) præsenteres et bredt spektre af tilgange. Anders 
Ruhwald med en unikapraksis, der der indskriver sig i en ren kunstkontekt. Anne Tophøj 
med værker, der i reference til pottemagertraditionen placerer sig meget præcist mellem 
et kunstnerisk og et brugsorienteret rum og Claydies med en kommerciel orientering, 
der dog ikke afholder dem fra en konceptuel tilgang. Smykkedesignerne Carolina Vallejo 
og Mette Saabye udgør en merebeslægtet tilgang. Begge arbejder de med konceptuelle 
udstillingsprojekter, der udfra forskellige tematikker er skoleeksempler på en konceptuel 
praksis. Med Lisbeth Friis rettes blikket mod tekstilområdet, hvor hun viser, hvordan 
en konceptuel praksis tjener som direkte forelæg til kommercielle livsstilsprodukter.
De relativt nystiftede designgruppe Gopingpong vil slutteligt fungere som eksponent 
for en designpraksis, der befinder sig på kanten af både kunsthåndværket og den 
konceptuelle tilgang. Imidlertid fungerer det valgte projekt problemfrit indenfor de 
analytiske rammer, og udgør derfor en oplagt mulighed for at perspektivere de øvrige.

Det vil måske bemærkes, at der ikke er medtaget noget glas, selvom dansk studioglas 
er godt igang med et internationalt gennembrud. Der er forskellige årsager til at denne 
forholdsvist sent tilkomne praksisform ikke er særlig konceptuelt orienteret; forhold 
jeg ikke skal komme nærmere ind på her.255

Slutteligt skal der, inden værkanalyserne, gøres en kommunikationsteoretisk 
ekskurs, der angår begrebsdefinitionen ’konceptuelt kunsthåndværk’. Idet der som 
nævnt ikke eksisterer en defineret gruppering af kunsthåndværkere, der regner sig som 
’konceptuelle’, er det naturligvis relevant at stille spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad 
denne teoretiske ramme ’presser’ værkerne ind i en kategorisering, der synes at udelukke 
alternative vinkler. I den forbindelse er det vigtigt at præcisere, at min fremskrivning 
af konceptuelt kunsthåndværk ikke er en postulering af, at denne definition er endelig. 
Med begrebet fremskriver jeg bestemte træk ved værkernes betydnigsproduktion, der 
markerer dem som nybrud i forhold til en bestemt, materialeæstetisk tradition og kaster 
en særlig betydning af sig i forhold til en generel forståelse af kunsthåndværket som 
praksisform. Imidlertid betyder det ikke, at værkerne ikke samtidig kan indgå i andre 

255  Studioglassets særlige æstetiske modus adresserer jeg i min artikel (2006a) ”Mellem modernisme og avantgarde: 
Studioglasset og Glasmuseet Ebeltoft”. 20 år frem / 20 Years on. (Red. Elizabeth Swinburne og Pauline Asingh). Udstillingskatalog. 
Ebeltoft: Glasmuseet Ebeltoft.
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kategoriseringer, herunder naturligvis også den modernismerevisionistiske og den 
hybride position. At de er konceptuelle udelukker dem naturligvis ikke fra at besidde 
andre væsentlige egenskaber.

5.2.2. Den autonome materialkultur256- Anne Tophøj
Den keramiske formgiver Anne Tophøj (f. 19�0) er uddannet fra keramiklinjen ved 
Danmarks Designskole og fra det amerikanske Pratt Institute, linjen for Industriel 
Design i New York. Denne baggrund har givetvis været med til at forme hendes interesse 
for produktkategorien, selvom hendes praksis grundlæggende kan betegnes som 
kunstnerisk. I de senere år har hun arbejdet udfra temaet ”Stelvisioner”, og sideløbende 
hermed former hun del af den konceptuelle duo Souvenix (jvf. indledningen).

Udstillingsprojektet Kultiveret primitivitet - eksklusivt folkeligt blev vist på det svenske 
Nationalmuseum i Stockholm, i efteråret 2005. Udstillingen var blevet til på baggrund af 
en invitation fra det svenske kulturministerielt / IASPIS-finansierede formidlingsprojekt 
for kunsthåndværk Craft in Dialogue til at lave en montreudstilling i Nationalmuseets 
hall. Der er dermed tale om en rendyrket musealt udstillingsprojekt. Præcis dette forhold 
brugte Tophøj som udgangspunkt. Hun begyndte udfra erkendelsen af at (historiske) 
kunsthåndværks- og designobjekter afskæres fra den relation til hverdagslivet som 
de oprindeligt er fremstillet til, når de institutionaliseres i museumssamlingens 
kunstige miljø. Indkapslet i montrer og vitriner tilskrives de funktionelle genstande 

256  Den følgende analyse er en bearbejdet version af en del af min artikel (2006b) ”Craft and the Avant-Garde - Transformative 
power and contemporary cultural practices”. Scandinavian Journal of Design History. In print.

Anne Tophøj, Kultiveret primitivitet. Eksklusivt folkeligt, Nationalmuseum Stockholm, 2005. Foto: Hans Thorwid / 
Nationalmuseum
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en autonomi, de ikke besad oprindeligt. 
Med en henvisning til projektets titel 
kan man derfor sige, at de ’primitive’ 
hverdagsobjekter ’kulturaliseres’ ind i en 
kunstkontekst; hverdagsobjektet gøres til 
et æstetisk privilegeret objekt.
  Udfra denne erkendelse besluttede 
Tophøj at foretage den modsatte 
bevægelse, nemlig at skabe en samling 
genstande beregnet til montren, men 
med både formelle og konceptuelle 
betydningslag, der bryder med objektets 
autonomi. Hun skabte derfor en række 
funktionelle objekter formet omkring 
ideen om et kaffestel. I alt er der tale om 
godt 30 objekter, fremstillet i støbeler, 
næsten udelukkende monochromt 
glaseret i en lys, duche farveskala, der hver 
for sig relaterer til kaffestellets normale 
funktioner; kop, fad, opsats, tallerken etc. 
Imidlertid er der ikke tale om et egentligt 
stel; snarere en ophobning af form  typo-
logisk relativt utraditionelle objekter. 
Modsat de sarte farver, er objekterne 
’grove’ eller ’voldsomme’ i forarbejdningen 
og i de asymmetriske, individuelle former 
er der en uventet ’ustyrlighed’ der 
ikke passer ind i kaffestellets normale 
masseproducerede akkuratesse.257 

Kaffebordet udgør først og fremmest 
et traditionelt hverdagsfænomen ganske 
uden kunstneriske, autonome referencer. 
Det repræsenterer forestillingen om 
noget sanseligt fristende; et løfte om 
nydelse og fysisk stimuli. I den aktuelle 
udgave frister det både beskueren 
visuelt, forestillingsmæssigt og sanseligt/
taktilt til, i overført betydning, at bryde 
med montrens ramme for at indgå i en 

257  Forholdet bringer Dormer (1988) in mente, hvor han 
præcis adskiller kunsthåndværkets  ’kluntede’ udtryk fra 
designproduktets ’De Stijl’udtryk’.
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umiddelbar omgang med genstandene. 
Hermed genindtræder objekterne i en 
relation til hverdagskulturen. Igen med 
reference til projektets mangetydige 
titel kan man sige, at det ’eksklusive’ 
museumsobjekt på den måde bliver 
’folkeliggjort’.Samtidig brydes 
autonomien ikke kun af relationen 
til beskueren, men også til de fysiske 
omgivelser. Objekterne er således 
tilpasset så de farvemæssigt afspejler 
de to store vægmalerier af den svenske 
nationalromantiske kunstner Carl 
Larsson, der hænger i det samme rum.

Denne dialog med de fysiske 
omgivelser og den forestillings- og 
sansemæssige appel til beskueren gør, 
at museumsmontrens autonome objekt 
bryder med sin autonomi for at gå i 
dialog med hverdagsvirkeligheden; det 
privilegerede æstetiske objekt gøres til et 
hverdagsobjekt. Eller rettere en række af 
hverdagsobjekter, i det der netop er tale 
om en samlet projekt, og ikke en samling 
af autonome enkeltværker. Bruddet 
med museumskontekstens kunstneriske 
autonomi ses også i et andet forhold, der er 
relevant i materielkulturel sammenhæng, 
nemlig fremstillingsprocessen: I stedet 
for det traditionelle tableware har et af 
Tophøjs mål været at gentænke objekternes 
fysiske form hele vejen ned til materialets 
basale muligheder. Ved at eksperimentere 
med støbeler og anvende innovative 
teknikker som eksempelvis centrifugering 
og vibrering har objekterne, som hun 
udtrykker det, ”fundet deres egen form”.258 
Materialet er blevet bearbejdet så lidt som 
muligt i en bevidst formgivningsproces, 
og tilfældighedsprincipper undergraver 

258  Interview med Anne Tophøj, efteråret 2005.
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således dén æstetiske, kunstneriske autonomi, der normalt ville ligge i lignende 
formtyper. Igen spiller titlens dobbelttydighed en rolle, idet ’primitiviteten’ refererer 
til det rå materiale, der nu har fundet en ’kulturaliseret’ form. Vel at mærke en form, 
opstået ved tilfældets hjælp, og som derfor får et præg af ufærdighed eller flygtighed. I 
materialkulturel sammenhæng er det interessant, idet objekterne dermed indtager en 
rolle som eksperimentalstadie for den materielle kultur: De har ikke en fast forankret 
identitet eller funktion, men er snarere en form for identitetsløse objekter; en form 
for ikke-instrumentaliserbar materialkultur. De fungerer som skitser eller ansatser til 
brugsgenstande; som en garanti for, at ting altid kan se ud på andre måder, end de gør. Der 
er altså tale om, at værkerne på een gang netop tager udgangspunkt i den kontekstskabte 
værkkarakter, samtidig med, at de som objekter er tømt for de karakteristika, man 
normal ville tillægge den givne funktionsorienterede formtypologi. 

Hermed finder man samtidig en sammenkøring mellem Niedderers to 
betydningsniveauer; den operationelle og den symbolske funktion. Det forhold at 
kaffebordets formtypologier netop appellerer til beskueren om at blive taget ud 
af montren og blive taget i brug, er samtidig det betydningsproducerende: Der er 
tilsyneladende tale om almindelige (’primitive’) funktionelle hverdagsobjekt-formtyper, 
der har gennemgået en kunstnerisk transformation (’kulturalisering’) for at opnå 
en ny betydning. Funktionsaspektet er derfor helt centralt, i det det genererer den 
friktion mellem kunstnerisk autonomi og hverdagslig heteronomi, der er projektets 
omdrejningspunkt. I dette tilfælde er det operationelle funktionsniveau umiddelbart 
fraværende, idet projektet er musealiseret i en montre. Det symbolske funktionsniveau 
er dermed afgørende, men vel at mærke kun på baggrund af det operationelle 
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funktionsniveau; dvs. den potentielle tilknytning til hverdagens brugssammenhænge. 
Dette forhold betyder at både det operationelle og det symbolske funktionsniveau 

er betydningsproducerende, og at det ene ikke kan tænkes uden det andet: Hvad enten 
det er museumskontekstens potentielle, symbolske tilknytning til hverdagslivet, eller 
det er en tænkt situation som hverdagslivets operationelle funktionalitet der udgør 
konteksten, er funktionsaspektet helt centralt. I modsætning til Niedderers vægt på 
funktionalitetens sociale ’interrelations-poteniale’ er det således i dette tilfælde mere 
vægt på funktionen som mediator mellem en museal kunstkontekst og hverdagens 
materielle kultur. Denne betydning fungerer derfor ikke udelukkende i den konkrete 
receptionssituation, men udgør også, som det antydes med Ligos kulturelt-eksistentielle 
funktionsniveau, en form for kulturelt symbol. 

Som Jivan Astfalck beskriver, kan betydningsindholdet betragtes fra tre forskellige 
synsvinkler, hhv. den formelle, kontekstuelle og konceptuelle tilgang. Formelt set, 
kan objekterne betragtes som det, den aktuelle museumskontekst foreskriver; som 
autonome, æstetisk privilegerede objekter, der relaterer til eksisterende formtypologier 
som kop, opsats, fad og tallerken. Imidlertid er det tydeligt, at de enkelte genstande ikke 
kan indgå uproblematisk i den klassiske designhistoriske fremstilling, idet objekterne 
ikke repræsenterer hverken ’den gode smag’ eller det privilegerede æstetiske objekt: 
Genstandene er løse i formen, uklart definerede, ikke udfra håndværksmæssig-æstetisk 
bearbejdning men udfra forskellige tilfældighedsteknikker. Denne pointe er vigtig: I 
modsætning til det spor af ’håndens arbejde’ og den håndværksmæssige virtuositet, 
der normalt betegnes som kunsthåndværkets karakteristika i modsætning til det 
masseproducerede design, er det tilfældighedsprincipper, der giver genstandene deres 
særlige form. 

De udekorerede, ensfarvede overflader understreger samtidig dette tilsyneladende 
fravær af kunstnerens særlige æstetiske, personlige præg. Det er dog vigtigt at indskyde, 
at der tydeligvis er tale om et overordnet formgreb, som den enkelte genstande 
underordner sig. Som nævnt er selve fremstillingsformen; centrifugering og vibrering 
af stor betydning, idet det ganske vist giver de enkelte genstande et højt individuelt 
præg, men samtidig underordner dem til en visuel helhed; et stel; eller et samlet 
udstillingsprojekt. Det kunne derfor synes som om selve fremstillingsprocessen er 
vigtigere end det færdige resultat; man kunne opfatte genstandene netop som skitser, 
med den åbenhed, skitsen besidder. På den anden side besidder objekterne, som nævnt 
indledningsvist en visuel og sanselig appel, der kommer af netop den tilsyneladende 
lemfældige omgang med materialet. De er formmæssigt uforudsigelige og tvetydige i 
den måde, støbelerets overflade næsten minder om hud. Af samme grund appellerer 
de i høj grad til sanserne: Den visuelle perception rækker ikke i perceptionen af disse 
genstande, der typologisk er parallelle til de hverdagsobjekter, vi normalt håndterer 
fysisk. Fremstillingsprocessen har i dette tilfælde ladet objekterne med en æstetisk 
forskydning, der gør den sansebaserede perception nødvendig. Heraf kommer 
friktionen mellem montreobjektets autonomi og den appel til beskueren om at blive 
befriet fra montren, at blive håndteret og blive genindsat i en hverdagspraksis, jeg 
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nævnte indledningsvist.
Den formelle tilgang er dermed direkte forbundet med det kontekstuelle niveau. 

Montrens musealisering og rammesætning som autonomt æstetisk objekt betyder at 
værkernes ’andethed’ eller ’æstetiske forskydning’ fremhæves, men samtidig er der 
netop kun tale om en forskydning: Formtypologisk refererer de til en materialkulturel 
kontekst, og befinder sig dermed i en position midt i mellem: I et konstrueret felt af 
materialkulturel relation, og kunstnerisk autonomi. 

Ved at se nærmere på Astfalcks symbolske niveau er det muligt at komme endnu 
et skridt nærmere bestemmelse af værkernes betydningsindhold; dvs. en bestemmelse 
af deres metaforiske betydning, og på baggrund heraf, deres rolle som kulturelle 
symboler.
Her kan man indlede med at se nærmere på det fortolkningsniveau der netop, som 
Astfalck skriver, ligger ud over den emotionelle og kropslige respons, for i stedet af 
være narrativt og metaforisk: Med Kulturaliseret primitivitet - eksklusivt folkeligt antyder 
projektets titel en disharmoni mellem personlig nydelse og acceptable sociale normer. 
Kaffebordets funktion som socialt ritual kontrollerer længslen efter exces og fysisk 
stimuli fra de søde sager. Denne exces, der kommer til at afspejle mangel på selvkontrol 
og ligegyldighed overfor sociale normer, gives dermed en form hvor den er socialt 
acceptabel; om end det dog forbliver en kulturaliseret primitivitet. Det er samtidig 
eksklusivt folkeligt fordi det historisk set eksklusive kaffebord nu er blevet udtryk for en 
småborgerlig rituel social aktivitet. 

Ved netop at vælge kaffebordet og dets lovning på forbudte fysiske fristelser tager 
Tophøj netop udgangspunkt i en miskrediteret social aktivitet. Hun frister sanserne, og 
i denne sammenhæng kan det opfattes som en kommentar til det herskende æstetiske 
og sundhedspolitiske paradigme. (’Minimalismens helsestudio’ jfv. Veiteberg). På den 
måde kan kaffebordet samtidig ses som et metaforisk alternativ til de gældende sociale 
(politiske, æstetiske) normer.
I denne - kunne man kalde det - opbyggelige kritik finder man netop objekter, der 
paralleleksisterer i forhold til hverdagsvirkelighedens brugsobjekter. På Astfalcks 
symbolsk-metaforiske niveau er det derfor den ’nye vision’ som paralleleksistensen 
udtrykker, der bliver central; den form for kulturelle symbol som også Ligo beskriver, 
der på en gang er mediator og producent af kulturelle værdier. I den forstand kan 
objekterne dermed tolkes som repræsentanter for en alternativ virkelighedsopfattelse, 
der vel at mærke materialiseres midt i den materielle kulturs objekter. Objekterne 
besidder stadig den skitseagtige åbenhed der gør, de ikke har materialiseret sig i en fast 
defineret identitet. I stedet repræsenterer de derfor muligheden for at lade objekter 
med andre, alternative virkelighedsopfattelser end de eksisterende.

Som vi vil se i næste kapitel byder denne position på et væsentligt bidrag til det 
herskende billedkunstneriske engagement i hverdagsvirkeligheden. Ved netop at være 
kontekstuelt (musealt) æstetisk autonome objekter, der alligevel formelt bryder med 
deres egen autonomi (via hverdagsrelationen), udgør værkerne en ny form for kulturel 
praksis der på et overordnet betydningsniveau viser, at radikaliteten og utopierne, så at 
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sige, godt kan tage plads iblandt os samtidig med at de fastholder autonomiens kritiske 
distance. I den forstand kan man derfor definere Anne Tophøjs projekt som en måde at 
forbinde en utopisk praksis med en materialkulturel realitet. 

5.2.3. Virkelighedsopfattelser og det sociale - Mette Saabye
Om smykkedesigneren Mette Saabye (f. 19�9) kan man sige det samme; at hun 
forbinder en kunstnerisk praksis med en materialkulturel realitet, men i dette tilfælde 
er der tale om den omvendte bevægelse: Hun transformerer hverdagens genstande til 
en værkkategori.
  På Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2004 blev hun tildelt Biennaleprisen for 
projektet En båd er en båd...er en båd en båd? Værket udgør den foreløbige kulmination 
i hendes kunstneriske arbejde. Saabye er uddannet guldsmed i med en overbygning 
på Institut for Ædelmetal. Siden da har hun arbejdet sideløbende med kunstneriske 
projekter og mindre serieproduktioner. I en årrække som parthaver i Designer 
Zoo, siden da i sin egen butik i det indre København. Denne forhistorie er relevant 
fordi den netop viser hvordan hendes uddannelse tager udgangspunkt i en klassisk 
håndværksbaseret faglighed, som hun har suppleret med overbygningens konceptuelle 
tilgang, men også fordi hun bevæger sig uproblematisk mellem en kunstnerisk og en 
kommerciel sammenhæng; både 
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Mette Saabye, En båd er en båd...er en båd en båd?, 2004. Foto: Louise Mazanti
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professionelt og på værkplan.
I forhold til projektet En båd er en båd...er en båd en båd? er det udstillingskonteksten 

er er afgørende, men vel at mærke kunsthåndværk og design-konteksten. Værket blev vist 
første gang på Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2004 på kunstmuseet Trapholt, 
og dernæst på Dansk Design Centers udstilling Danish, hvor designsammenhængen var 
endnu mere afgørende. I begge udstillingssammenhænge var der tale om en blanding 
af masseproducerede produkter og unika. Denne sammenhæng betyder i høj grad 
noget for aflæsningen af genstandene: Mens Tophøjs montre-projekt i høj grad blev 
kontekstualiseret i forhold til et autonomt værkbegreb, er Saabyes projekt integreret i 
en designsammenhæng. Hermed opstår der en indbygget forventning til værkernes 
hverdagsrelation; de relaterer på forhånd til den materielle kultur. 

Ligesom der i Tophøjs projekt indgår en hvis kalkuleret form for tilfældighedsprincip, 
baserer Saabye sig i samme grad på et forhold, der ligger uden for den klassiske æstetisk-
håndværksmæssige formgivning af et specifikt materiale. Saabyes tilfældighedsprincip 
ligger imidlertid et niveau før, nemlig i udviklingen af projektet. Her har hun i brevform 
bedt 50 mennesker, mere eller mindre bekendte fra hendes omgangskreds om at give en 
kort skriftlig beskrivelse af deres personlige erindringer eller associationer i forbindelse 
med begrebet ’båd’, samt vedlægge en visuel dokumentation i form af en tegning, skitse, 
foto, postkort etc. Af de indkomne besvarelser udvalgte hun 23, som hun hver for sig 
brugte som udgangspunkt for et smykke. Hver enkelt smykke er hovedsagelig fremstillet 
af de fysiske materialer en båd består af; birkefinér, plexiglas, silke, sølv og aluminium. 

Mette Saabye, En båd er en båd...er en båd en båd?, 2004, detalje. Foto: Dorte Krogh
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Samtidig indgår den visuelle dokumentation i en eller anden form i smykkets udtryk. Den 
beskrivende tekst er fastgjort til hver enkelt smykke med en tynd fiskeline. Sammen er de 
ophængt direkte på en væg, i en form for rumlig installation. 

Hermed kan man ikke sige at formen er genereret udfra materialets specifikke 
æstetiske egenskaber, men udfra en fortolkning af det indsamlede materiale: Saabyes 
egen kunstneriske proces ligger således ligeså meget i konceptualiseringen af selve 
projektet, som i den konkrete udformning af det enkelte smykke. Selv beskriver hun, at 
ideen til projektet er opstået udfra et ønske om at illustrere, hvor forskellige mennesker 
er og i hvor høj grad ens forståelse af verden er formet udfra den sociale baggrund og den 
personlige historie. Hun tilføjer: ”Måske er det en illusion at tro, man kender hinanden.

Vi kan aldrig nå hinanden 100%”.259 Ved netop at bruge ’en båd’ som udgangspunkt 
tager hun et alment, letforståeligt begreb, som for de flestes vedkommende er forbundet 
med en personlig oplevelse. I koblingen mellem det enkelte smykke der er fremstillet på 
baggrund af indsendt visuel dokumentation, og den tilhørende personlige beskrivelse der 
er ophængt sammen med smykket, indfører hun dermed et dokumentarisk mellemled 
mellem sig selv og værkerne. Samlet set kan man derfor sige om arbejdsprocessen, at den 
tager udgangspunkt i konceptuel tænkning. Saabyes rolle er at formidle et overordnet 
budskab om eksistentielt menneskelige forhold. I den forbindelse er det interessant, 
at Saabye beskriver sit forhold til arbejdsprocessen som at: ”Materialet er den cykel jeg 
kører på”.260 Hermed opfatter hun grundlæggende det narrative betydningsindhold som 
primært, men som uomgængeligt afhængigt af den ’tavse viden’.

Med Kristina Niedderers kategorisering af funktionsniveauer er det muligt at 
indkredse hvordan denne form for konceptuel praksis forholder sig til brugsfunktionen 
og dermed til den materielle kultur, men også på hvilket niveau, betydningsproduktionen 
egentlig finder sted. I forhold til Niedderers operationelle niveau er smykkekunsten en 
særlig kategori. Brugsfunktionen, (jvf. typologiens sammenfald mellem substantiv og 
verbum; ’et’ smykke og ’at’ smykke) er på forhånd integreret i typologiens identitet. I dette 
tilfælde er der en flydende grænse imellem konkret brug, og status som udstillingsobjekt: 
I udstillingssammenhæng er brugsaspektet nedtonet til fordel for installationen som 
helhed, mens enkelte af værkerne samtidig er solgt til privatpersoner og vil kunne 
anvendes umiddelbart som selvstændigt smykke. Projektet befinder sig dermed i en 
direkte friktion mellem en kunstsammenhæng og en materialkulturel, designrelateret 
integrering; jvf. udstillingskonteksten. I ingen af tilfældene er smykkets operationelle 
brugsfunktion betydningsbærende som i Tophøjs tilfælde, men alligevel er formtypen 
ikke tilfældig: Netop ved at lade smykket med fremmed persons personlige historie læner 
Saabye sig op ad erindringsamuletten, hvis vigtigste funktion netop var at fastholde 
erindringen om en bestemt person eller begivenhed. I Saabyes værk fungerer erindringen 
imidlertid ikke kun i forhold til bidragyderen, men rammer i lige så høj grad beskueren 
med sine genkendelige henvisninger, eksempelvis til børnehavens garderobemærkat. 

259  Interview med Mette Saabye, foråret 2005.
260  Ibidem.
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Hermed opstår der en kobling mellem det operationelle og det symbolske funktionsniveau: 
Som erindringsobjekt til at bære på kroppen danner det enkelte smykke rammen for et mere 
symbolsk funktionsniveau, der netop handler om erindring og personlige oplevelser, der 
taler til beskuerens/bærerens følelsesmæssige involvering. Tag for eksempel denne tekst, der 
hidkalder bidragyderens erindring om en rejse til Færøerne: 

”Grindehvalerne blev set et par kilometer ude for bugten og efter en time var 20 til 25 grindehvaler 
gennet ind i bugten. Nu var alle fem både i vandet og hvalerne var helt inde på lavt vand og ved hver 
hval stod et par mænd parate til at stikke deres enorme knive i åndehullet på grinden. Hvalerne 
skreg medens deres hoveder blev skilt fra kroppen. Vandet var blodrødt og de parterede hvaler blev 
halet op på standen. Et par timer senere lå kun de nøgne skeletter tilbage”261.

Det interessante er i den forbindelse, at det følelsesmæssige engagement blot er formidlet 
gennem værket, men at det er kommunikativt på et mellem-menneskeligt plan; mellem 
bidragyder og beskuer/bærer, ikke blot mellem værk og beskuer. Her er der altså tale 
om en formidlet social kommunikation hvis vigtigste formelle pointe er, at den har 
objektform og kan bæres på kroppen. Det operationelle og det symbolske funktionsniveau 
er dermed til en hvis grad sammenfaldende, idet det symbolske funktionsniveau 
kommunikeres via den operationelle funktion. På det symbolske niveau betyder det, at det 
er de psykologiske, sociale og kulturelt-eksistentielle betydningslag, der er centrale, men 
samtidig formidles de i en form der skaber 
mulighed for en anden social interaktion 
end den, udstillingskonteksten foreskriver: 
Potentielt kan man tage objekterne med sig, 
og lade dem indgå i hverdagsvirkeligheden 
som et brugsobjekt, med en ekstra 
- symbolsk, i Ligos forstand kulturelt-
eksistentialistisk - merbetydning.
  Denne merbetydning kan indsnævres 
yderligere med Astfalcks tilgange: 
Som kontekstløst, autonomt objekt er 
værkernes formelle egenskaber, som 
nævnt, betinget af det indsendte visuelle 
materiale, samt af de materialemæssige 
begrænsninger Saabye har sat sig ved på 
forhånd at indskrænke materialerne til sølv, 
birkefiner, aluminium og silke. Hendes rolle 
har i den forbindelse været at sammenkæde 
tekstens indhold med det visuelle materiale 
til en helhed. På dette niveau er der rum for 

261 ”Jens”, smykke nr. 7, halssmykke, birkefiner og silke.
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hendes egen kunstneriske fortolkning, som eksempelvis i smykket der relaterer sig til 
den før citerede tekst: Birkefinermodellen af hvalfangerskibet er splittet ad, ophængt i 
røde silketråde og symboliserer dermed de dræbte hvalers skeletter og strømme af blod. 
Et andet eksempel er vikingeskibet der præges ind i en rund metalplade og kommer til at 
ligne en oldtidsmønt, familiebilledet hvor en person er savet ud og symboliserer tabet af 
faderen, Danmarks sidste DSB-færge, der sejler ud af rammen eller grundplanen af en båd 
der kan foldes ud for at danne en hjerteform. Resultatet er små fortællinger, der fungerer 
på deres egne præmisser i forholdet mellem tekst og smykke, men også som selvstændigt 
smykke kan de fungere på billedlige, dekorative præmisser. 

I forhold til Astfalcks andet niveau udfoldes det kontekstuelle betydningsindhold 
hverken i smykkernes potentielle forhold til kroppen, eller i den umiddelbare 
udstillingssammenhæng. I stedet er det i smykkernes sammenhæng med hinanden 
at pointen udfoldes. Her bliver det tydeliggjort i hvor høj grad det enkelte menneskes 
personlige historie er afgørende for dets opfattelse af et bestemt begreb; en båd, og dermed 
i overført forstand dets forhold til verden. Her viser det sig, hvordan det enkelte værks 
betydning forstærkes af, at det samme ’budskab’ gentages i hvert smykke: Forskydningen 
mellem et objektivt  navneord ’båd’, og dets subjektive betydningstilskrivning. Med de 23 
smykker udstillet i sammenhæng udfoldes derfor en af værkets samlede pointer.

Denne pointe uddybes yderligere på det konceptuelle betydningsniveau. Her kan 
man sige, at værket på et metaforisk plan tematiserer forholdet mellem menneske og 
verden. Hermed rejser Saabye et i virkeligheden erkendelsesteoretisk spørgsmål om, 
hvorvidt individets forhold til verden er objektivt: Når et neutralt, objektivt begreb som 
en båd lades med så mange subjektive betydninger viser det sig, i hvor høj den enkeltes 
virkelighedsopfattelse er meget rigere end det forhold, sproget i udgangspunktet 
repræsenterer: Erindring og association ’lader’ på forhånd vores forståelse af verden. 
I den forbindelse er det påfaldende, i hvor høj grad hvert enkelt smykke formidler et 
følelsesmæssigt indhold. Forståelsen af begrebet ’båd’ tager udgangspunkt i dybt 
personlige oplevelser, hvis karakter af vemod, tab af noget som var eller oplevelsesmæssige 
højdepunkter, tegner et helt andet billede af  den enkeltes virkelighedsforståelse, end 
sproget umiddelbart lader ane. Sproget afsløres så at sige som ’spil’; som et system af 
begreber, der i hvert enkelt tilfælde defineres af et bagvedliggende, erfaringsbaseret og 
følelsesmæssigt defineret forståelsesniveau.

Ved at påpege denne pointe er betydningsindholdet dermed metaforisk i den forstand 
Astfalck påviser, at ”What is denied is a standard vision of reality as described by ordinary 
representation, what is created are the condition for the emergence of new dimensions 
of experience and reality, and the possibility that old and empty worlds, old and tired 
formulas can be made new.” Saabyes værker fortæller noget nyt om virkeligheden ved at de 
netop dokumenterer, hvordan ’the standard vision of reality’ er meget mere differentieret 
end den entydighed der ligger i begrebet ’reality’: I stedet er det netop en ’ny dimension’, 
hvert værk repræsenterer, og dermed de potentielle muligheder for at verden altid, pr. 
definition, kan opfattes anderledes end den gør. Hermed adresserer Saabye både den 
psykiske og den sociale virkelighed og peger på, at der ikke findes een ’reality’, men at 
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den er sammensat netop i en social situation. Ved netop at repræsentere eksistensen af 
en alternativ, subjektiv, emotionelt og erfaringsbaseret virkelighedsopfattelse rummer 
værket et kritisk moment i forhold til opfattelsen af ’virkeligheden’ som et homogent 
erkendelsesmæssigt faktum. Interessant ved dette betydningsindhold er netop, at det 
udfoldes i et uafklaret felt mellem kunst og materialkultur; i en objektform, der både 
fysisk, associativt og funktionelt relaterer sig til den materielle kultur.

5.2.4. Bag tingenes identitet - Anders Ruhwald262

Med tildelingen af Biennalenprisen ved Biennalen for Kunsthåndværk og Design 2002 
fulgte en invitation til at udstille på Kunstindustrimuseet to år senere, hvilket resulterede 
i udstillingen Tingenes tilstand. Uddannet fra Glas & Keramikskolen på Bornholm, med 
ophold hos keramikere i Europa og USA og herefter mastergrad fra Royal College of Art i 
London, har Anders Ruhwald i sin korte karriere vist sig som et bemærkelsesværdigt talent 
i dansk keramik. Udstillingen Tingenes tilstand var derfor, som titlen antyder, en status 
over tingenes tilstand efter to års intenst arbejde siden tildelingen af Biennaleprisen, 
men samtidig også en undersøgelse af det keramiske objekt som ’ting’. 

262  Den følgende analyse er en bearbejdet version af en del af min artikel (2005b). ”Tingenes tilstand. Anders Ruhwald, 
2005”. (Red. Anders Ruhwald). Udstillingskatalog. Kunstindustrimuseet, 2005.

Anders Ruhwald, Social Socialt møbel, 2004, Lertøj, 65x49x71, Uden titel #4 (fra den funktionelle serie), 2004, Lertøj, 
43x44x47, I sveriges National museums samling. Foto s. 142-146: Kira Brandt
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Selvom udstillingssammenhængen er ganske traditionelt museal og der er tale om 
keramiske objekter, er der langt til det klassiske autonome, æstetiske værk. Væk er podier 
og monterer der markerer overgangen mellem værkets autonome rum og beskuerens 
fysiske virkelighed. Istedet konfronteres man fysisk med objekterne, der enten ligger 
eller står direkte på gulvet, eller læner sig op ad væggen. Nogle af objekterne rummer 
forskellige ansatser til genkendelige funktionsorienterede formtyper mens andre synes at 
udføre en konstruktionsmæssig funktion i udstillingsrummet - to forhold, der yderligere 
forstærker tvetydigheden mellem objekternes status som hhv. værker (kunst) eller ting 
(materialkultur).

Ruhwalds objekter er ikke skabt som klassisk æstetiske værker, så beskueren kan gå 
opløftet og beriget tilbage til hverdagsvirkeligheden. Tværtimod er nogen af værkerne 
næsten direkte grimme, som Dig og den, en udefinerligt brun, aflang klods, der kun kan 
holde sig oprejst med tre stykker masonitplade som støtte. Fremstillingsprocessen er her 
anti-æstetisk, anti-forfinet og bryder dermed med alle de koder som museumskonteksten 
udgør - og især netop Kunstindustrimuseet, hvis eksistensberettigelse historisk udgøres 
som eksponent for det formmæssigt forbilledlige produkt. 

Som nævnt er der tale om keramiske objekter, der hver for sig rummer antydninger 
af genkendelige, funktionsorienterede formtyper. I den forbindelse kan man opdele 
objekterne i tre forskellige kategorier: For det første er der objekter der synes at udfylde 
en udefinerlig funktion i selve det fysiske rum, som Dig og den, Det er OK og Formelt møbel 
og Uden titel. Enkelte af disse objekter er groft bearbejde og anti-æstetiske, andre er mere 
glatte, amorfe former. For det andet er der objekter, hvis funktion ikke kan bestemmes 
nærmere, men som størrelsesmæssigt og formtypologisk vækker mindelser om møbler 
eller sanitet, som eksempelvis Socialt møbel og Alterego. For det tredje er der objekter 
der er rent amorfe, men som er isat enten cirkulære plexiglasplader, som i Interiør 1 - 3,  
eller gummiballoner, hvilket giver objekterne et uventet, uaflæseligt præg, som Møbel, 

Alterego, lertøj og afløb. I den Svenske Stats Kuntsfonds 
samling.

Formelt møbel, lertøj og ballon
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og Uden titel #5 (fra den funktionelle serie). De overalt glatte flader gør at materiale- og 
formsammenstødet mellem det amorfe keramiske materiale og det geometriske gummi/
plexiglas ophæves, til fordel for et tvetydigt objekt, hvis materiale, rolle og funktion, ikke 
umiddelbart lader sig bestemme. De glatte flader og ’kunstige’, ikke traditionelt keramisk 
relaterede farver, bidrager yderligere til denne uaflæselige tvetydighed. I stedet forbliver 
de fysiske objekter, der i samspil med de øvrige to kategorier fremstår som uafkodede.

I forhold til Niedderers funktionsniveauer er det derfor tvetydigt om værkerne 
befinder sig på et operationelt funktionsniveau. Tydeligvis indbyder de til genkendelige 
funktionelle formtyper som eksempelvis ’taburetten’ Det er OK, der læner sig op ad et 
hjørne. Selv her i et tydeligt tilfælde brydes koden imidlertid, da taburetten mangler to 
ben, og dermed ikke er funktionsdygtig. Det samme gælder ’håndvasken’ Socialt møbel 
og ’fontænen’ Alterego, der snarere end at rette sig mod den antydede funktion smelter 
formmæssigt sammen med deres funktion: ’Håndvasken’ i en afspejling af vandets plasken 
mod gulvet, og ’fontænen’ som en spejling af vandets bevægelse opad. Samtidig er det netop 
kun en reference til de beskrevne formtypologier, idet aflæsningen brydes af funktionen, 
der i begge tilfælde er umuliggjort; ’fontænen’ er isat en afløbsrist; den samme rist som 
’håndvasken’ netop mangler. Dermed er det tydeligt, at det operationelle funktionsniveau 
fungerer som den forståelsesmæssige ramme, værkerne tager udgangspunkt i, Her er tale 
om værker, der alle i een eller anden forstand refererer til materialkulturens funktioner, 
men at det netop kun er et udgangspunkt. Spørgsmålet står stadig åbent om, præcis 
hvordan, og derfor i højere grad også hvorfor.  

Det symbolske funktionsniveau er af samme grund aldeles afhængigt af det 
operationelle, og kan ikke aflæses selvstændigt; den operationelle funktion er med andre 
ord betydningsbærende på et symbolsk niveau. Hvori den symbolske betydning består 
nærmer vi os ved at se nærmere på det forståelsesmæssige brud der er i det operationelle 
funktionsniveau. At funktionsniveauet nemlig kun er antydet som en associativ reference 

Uden titel, lertøj of mdf, 276x67x11 Møbel, Interiør 1-3, og Alterego
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betyder, at det netop er åbenheden, det uaflæselige, der er betydningsproducerende.
  Uden at være genkendelige objekter der kan kategoriseres som eksempelvis ’stol’, 
’askebæger’ eller ’toiletkumme’ og da slet ikke indenfor den danske keramiks ellers 
næsten dogmatiske insisteren på den velkendte række af brugsorienterede former som 
’fad’, ’vase’, ’skål’, ’krukke’ ’kar’, er det helt op til beskueren at associere på resterne af 
de brugsfunktioner, der udgør objekternes omdrejningspunkt. Dermed udgør Ruhwalds 
objekter en form for betydningstomme objekter. Ansatser, antydninger og associationer 
lader betydningen svæve frit mellem fortolkningsniveauerne som ting, hvis identitet 
endnu ikke har manifesteret sig. 
Overordnet er der derfor, fremfor tale om Ligos kulturelt-eksistentielle funktionsniveau, 
snarere tale om betydningen i en konkret receptionssituation.

Den form for kulturelle symbol der er tale om, kommer til udtryk i netop det fravær 
af fast defineret identitet, der er karakteristisk for værkerne. Deres funktion er uklar 
og dermed også den handlemåde, der lægges op til. Dermed sættes der spørgsmålstegn 
ved vores perception af og forhold til den materielle verden. Værkerne er på den 
måde manifestationer af en logik der er beslægtet med den herskende, men ikke 
umiddelbart aflæselig. Hermed er vi ved at bevæge os fra betydningsniveauet til selve 
betydningsindholdet. Lad os derfor se nærmere på, hvordan betydningsindholdet dannes 
i forhold til Astfalcks tre kategorier:

Som formelle, kontekstløse objekter fungerer værkerne udmærket. De besidder 
skulpturelle kvaliteter der gør hvert enkelt værk til et autonomt objekt, der - for nogles 
vedkommende - ganske vist ikke abonnerer på et klassisk æstetisk formsprog, men som 
dog i deres anti-æstetiske fremtoning rummer en særlig formmæssig konsekvens. I dette 
tilfælde i netop fraværet af klassiske formelle egenskaber; de er tydeligvis fremstillet 
i hånden, groft forarbejdet, løse og skæve i formen, glaseret i en udefinerlig brunlig 

Dig og den, 2004, Lertøj og spånplade, 58x48x14
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eller grøn farve. I dette tilfælde er det enten benene eller træklodsen - det vil sige den 
funktionelle reference, der afgør selve formen.

For de øvriges vedkommende er overfladerne helt glatte: Alle spor efter håndens 
bearbejdning er fjernet til fordel for et glat ydre, glaseret i syntetiske farver. Glasuren 
er brændt ved lav temperatur, hvilket resulterer i den kunstigt udseende, gummiagtige 
overflade. Formmæssigt er disse objekter organiske, udflydende, men med spor af 
genkendelige elementer. Igen er den skulpturelle kvalitet intakt, men her er det 
forskelligt om formen udgør funktionen eller om funktionsreferencen har afgørende 
betydning for formen. I alle tilfælde kan man dog sige, at de brugsorienterede referencer 
til materialkulturen er tilpasset et formelt, skulpturelt formsprog.

På det formelle betydningsniveau kan det dermed konkluderes, at betydningen klart 
pendulerer mellem det autonome objekts æstetiske formalisme, og en materialkulturel 
reference, der spiller kraftigt ind: Som skulpturer forholder de sig til de fysiske omgivelser, 
men fungerer samtidig som autonome, skulpturelle objekter. Der er derfor tale om en form 
for semi-autonomi; på den ene side fungerer værkerne som selvberoende skulpturelle 
objekter. På den anden side er det den materialkulturelle reference og antydning af 
brugsfunktioner, der er afgørende for værkernes form.

Hermed beskrives samtidig Astfalcks kontekstuelle betydningsindhold. Værkerne 
forholder sig til en rumlig sammenhæng eller en brugssammenhæng, og er som sådan 

Det er OK, lertøj, 31x31x34 Uden titel #5 (fra den funktionelle serie), lertøj og ballon
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kontekstorienterede. Det selvberoende værks autonomi er dermed på forhånd brudt, idet 
værkerne per definition forholder sig til deres konkrete, fysiske omgivelser.

Hvad betyder disse forhold dermed på et metaforisk plan? Hvordan kan Ligos 
kulturelt-eksistentielle funktionsniveau udfoldes som konkret, narrativt, metaforisk 
betydningsindhold? Lad mig her vende tilbage til min bemærkning om at værkerne er 
’manifestationer af en logik der er beslægtet med den herskende, men ikke umiddelbart 
aflæselig’. Ved netop at være fiktive brugsobjekter repræsenterer de en alternativ forståelse 
af virkeligheden. De formidler en vision af tingenes tilstand, før de har materialiseret 
sig som konkrete, instrumentelle genstande. Det betyder, at der her er tale om objekter, 
hvis tvetydige autonomi på den ene side repræsenterer kunstens sammensmeltning 
med virkeligheden, på den anden side, virkelighedens sammensmeltning med kunsten. 
Resultatet er en i metaforisk forstand  ’ny dimension’; en ny type af virkelighed der er 
manifesteret i konkrete objekter, som hverken peger entydigt i den ene eller den anden 
retning. De ophæver velkendte koder til fordel for et parallelunivers, hvis identitet endnu 
er uafgjort.

Her bliver værkerne for alvor interessante. Ved at befinde sig i potentialernes frirum, 
og ved at koble kunstsfærens autonomi med materialkulturens hverdagsgenstande, peger 
værkerne på en relation til kunst/liv-dikotomien. Tingens arketypiske præg eller rene 
tingslighed kræver netop at ’blive lukket ud af buret’ og ud i virkeligheden. De viser os, 
at det er muligt at genfinde en form for autenticitet midt i den massive konsumkultur 
ved at koble antydningen af brugsfunktion med refleksionen på et niveau, der ikke er 
intellektuelt men associativt og sanseligt. 

Her havner vi næsten i en karakteristik, der historisk set har udgjort kunsthåndværkets 
selvforståelse; som opposition til den urbane massekonsums anonyme design. Ruhwalds 
mest sofistikerede greb er imidlertid, at han ikke forholder sine værker til en retrospektiv 
længsel mod skønhed og det harmoniske liv på landet - hans glasurer ligner plastic, 
og formerne veksler mellem det organiske og det fuldsyntetiske. I stedet byder han på 
et radikalt anderledes forhold til tingene. Værkernes brugsansatser gør det muligt at 
etablere en sanselig forbindelse mellem menneske og ting, men samtidig giver de flydende 
betydningsniveauer en relation til det kulturelle system, der hverken er entydigt bundet til 
samtidskulturens anonyme designprodukter eller til unikaobjektets autonome æstetiske 
betydning. Betydningen pendulerer, og med den åbnes der for en tilgang til vores fysiske 
omgivelser, der netop trænger ind i sprækkerne mellem ’kunst’ og ’hverdagsliv’ for at 
genindsætte hverdagssansningerne i begivenhedernes centrum. Ved hverken at være 
underlagt konsumsamfundets logik eller en selvrefererende kunstsfære, er Ruhwalds 
værker derfor et bud på en mellemposition, hvor mennesket sættes i et forhold til sin 
omverden, der ikke på forhånd er medieret i det kulturelle system.

I værket Uden titel #5 (Fra den funktionelle serie) er det en gummiballon der afslutter 
formen, men overgangen mellem keramik og gummi bliver næsten usynlig på grund af 
overfladens cool karakter, og rykker dermed for alvor ved opfattelsen af begge materialers 
muligheder. At luften med tiden siver ud af ballonen og gradvist ophæver det perfekte 
look, er samtidig et næsten paradigmatisk billede på, at ’luften er gået ud af ballonen’ for 
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det autonome værk. Ruhwald befinder sig derfor med andre ord konstant på grænsen 
mellem kunstnerisk autonomi og massekulturel heteronomi, 

5.2.5. Billedkunst og livsstilsprodukt - Lisbet Friis
Med tekstildesigneren Lisbet Friis (f. 1957) sættes der fokus på et helt andet aspekt ved 
kunsthåndværket, nemlig friktionen mellem det kunstneriske og det kommercielle. 
Lisbet Friis har siden sin afgang fra Danmarks Designskole i 1985 bevæget sig i vidt 
forskellige sammenhænge. Efter sin debut på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1990 
har hun udstillet jævnligt, både alene og som en del af udstillingsgruppen Atelier 5 ½, 
både i kunsthåndværks - og designsammenhænge, men også på rene billedkunstneriske 
udstillingssteder. Samtidig har hun haft en omfattende produktion af udsmyknings- 
og bestillingsopgaver og enkelte kommercielle produkter. Det er interessant, at netop 
disse to forskellige spor; det kunstneriske og det kommercielle er sammenfaldende, og 
uproblematisk ville kunne anskues hver for sig, i hver sin kontekst. Set i sammenhæng 
afdækker de imidlertid netop spændvidden i kunsthåndværket; en spændvidde der 
således viser sig at være repræsenteret indenfor den enkelte udøvers egen praksis. Denne 
pointe er det værd at hæfte sig ved, fordi den underbygger den del af afhandlingens tese, 
der pointerer sammenhængen mellem kunsthåndværk og materialkultur.
 Analysen vil være rettet mod ét enkelt projekt; udstillingsprojektet Ordensbånd fra Atelier 
5 ½-udstillingen Snuden i Sporet vist på Kunsthallen Brandts Klædefabrik i 2001, men 
vil blive perspektiveret af serie af pyntepuder, Stripes, der er en del af Danish Crafts-
kollektionen CraftsCollection 05. På den måde er det således muligt at beskrive friktionen 
mellem konceptuelle objekter fra en ren kunstnerisk kontekst og seriefremstillede 
kommercielle produkter.

Atelier 5 ½ har siden 1985 betegnet en gruppe af tekstildesignere, hvis fælles 
udgangspunkt var irritationen over, at ”blive stillet hen i et hjørne”263 i kunstneriske 
udstillingssammenhænge. Ved at danne en udstillingsgruppe var det således intentionen 

263  Interview med Lisbeth Friis, 24.04, 2006. De øvrige citater er fra samme sammenhæng.
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at skabe deres egne udstillinger der ikke skulle underordnes billedkunstbegrebets 
præmisser, og samtidig skabe en mulighed for at arbejde rumligt med tekstiler. Med 
udstillingen ”Snuden i sporet” på Kunsthallen Brandts Klædefabrik i 2001 præsenteres 
udstillingen som ”tekstilkunst”, der ligger i tråd med udstillingshallens historiske 
baggrund som klædefabrik.264 Udstillingens tema var ”stof som myte og ikon”, og det var 
således det historiske, men også narrative aspekt; den ”tekstile arketype”265 ved tekstilet, 
der var i fokus. 

Lisbet Friis’ projekt Ordensbånd er i den forbindelse eksemplarisk. Ved at tage 

264  Karsten Orth og Lene Burchard (Red.) (2001). ”Snuden i sporet”. Atelier 5 ½. Udstillingskatalog. Odense: Kunsthallen 
Brandts Klædefabrik, p. 3
265  Kirsten Nissen (2001). ”Stof til eftertanke”. Atelier 5 ½,  (Red. Karsten Orth og Lene Burchard). Udstillingskatalog. Odense: 
Kunsthallen Brandts Klædefabrik, p. 53.

Lisbet Friis, Admiral Kurojedov, 2001. Foto: Kristine Mengel 
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udgangspunkt i den oprindeligt militære hædersbevisning; ordensbåndet, tager hun et 
specifikt objekt, der er narrativt i en bestemt sammenhæng, bearbejder det og sætter det 
ind i en ny sammenhæng, hvor det får en ny betydning. Ordensbåndet er oprindeligt en 
hædersbevisning, der tildeles for forskellige fortjenester: Lang og tro tjeneste, heltemodig 
indsats eller for deltagelse i forskellige missioner. Hver især har både farve og stribe en 
symbolsk betydning, der kan afkodes i forhold til det pågældende lands heraldik eller i 
forhold til den pågældende mission (FN, ørkenmission, fængsling etc.). Således er det 
muligt for personer med viden om ordensbåndenes betydning, at aflæse de enkelte 
personers militære karriere. Ordensbåndet monteres på brystet af uniformen, i en særlig 
rangordning når der er tildelt flere hædersbevisninger; den vigtigste monteres øverst.

Inspirationen til at arbejde med ordensbånd kom ifølge Lisbet Friis under en tv-

Ærens vej, pligtens bud, 2001, 270 x 343 cm. Foto: Kristine Mengel
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udsendelse i forbindelse med den russiske ubåd Kursks forlis i 2000. Her var den russiske 
admiral Kurojedov interviewet med alle sine hædersbevisninger, mens han udtalte sig 
usandt om situationen. På baggrund af udstillingens tema, ’stof som myte og ikon’ stod 
det hermed Lisbet Friis klart, at ordensbåndet havde en stærk symbolsk karakter, hvis 
betydning kunne udforskes i andre sammenhænge. 

Værkerne består af individuelle, trykte tekstiler i viscose, der hver især er monteret 
på en ramme i dimensionerne 115 x 33 cm.; dimensioner, der er proportionelle 
med autentiske ordensbånd. Tekstilerne er vertikalt stribede, i varierende farver og 
komposition, der både formelt, i hvert enkelt ordensbånd, men også når de monteres 
sammen og ophænges på væggen, lægger sig tæt op ad de autentiske forelæg. Monteret 
i det neutrale udstillingsrum, er der imidlertid ikke nogen umiddelbare referencer til 
ordensbåndet. Med den regelmæssige, geometriske struktur er det snarere 1950/�0ernes 
amerikanske såkaldte Colorfield-maleri, der bliver den kunstneriske reference, en retning 
som Friis selv nævner som et underliggende formelt, kunstnerisk slægtskab i hele hendes 
produktion. Colorfield var karakteriseret af arbejdet med store farveflader, der i deres 
radikalt abstrakt-geomertiske formsprog kunne antage fysiske og næsten transcendentalt-
religiøse referencer, men samtidig også et dekorativt præg.266 Mens colorfield derfor kan 
betegnes som radikalt autonom i sin eksplicitte fokusering på interne, formelle forhold, 
er Friis’s således kun umiddelbart beslægtet; de formelle og dekorative egenskaber 
er bevaret, men bag formerne ligger et betydningslag, hvis referencer er symbolske i 
en helt anden retning end Colorfield. Hendes ’malerier’ er således fremkommet ved at 
’ordensbåndene’ sættes sammen i en rumlig komposition, som ”når visse personer opnår 
mange ordener, og ordensbåndene kan da ses som en farvestrålende collage komponeret 
som striber på langs og tværs”.267 Resultatet er kraftfulde, monumentale billeder, hvor nye 
former træder frem og danne nye billeder, i en dynamisk leg med det visuelle.
  Hermed er der tale om et udstillingsprojekt, der nok refererer formtypologisk til 
et materialkulturelt udgangspunkt; ordensbåndet, men som alligevel er transformeret 
utvetydeligt om til en kunstnerisk sammenhæng. Både billedligt; som dekoration, og 
konkret; som ’white-cube’-udstillingsobjekt: Konteksten er i dette tilfælde utvetydigt 
kunstnerisk; tillige klassisk modernistisk, i kunsthallens hvidmalede gallerirum. Der er 
dermed tale om et projekt, der ikke umiddelbart er aflæseligt som kunsthåndværk, eller 
som objekter med reference til en materialkulturel formtype: I det neutrale gallerirum 
er den tekstile installation visuelt aflæselig som autonom, formelt orienteret kunst, der 
indskriver sig i etableret maleritradition, trods det tekstile udgangspunkt. 

I dette tilfælde fungerer værkets titel imidlertid som indgang til en mere kvalificeret 
læsning: Ærens vej, pligtens bud, Admiral Kurojedov eller En utrolig historie er titlerne  på de 
forskellige værker og afdækker således, at der er tale om andet end rent dekorative former. 
Ærens vej, pligtens bud består af tre gange fire ordensbånd. De repræsenterer hver tre fiktive 
militære personer; en amerikaner, en dansker og en sydvietnameser, der er tildelt de samme 

266  Her tænkes eksempelvis på malere som Mark Rothko, Brice Marden, Elsword Kelly, Kenneth Noland. Lisbeth Friis henviser 
selv til bogen: Michael Auping (1989). Abstraction, Geomerty, Painting. Harry N. Abrams, Inc. 
267  Nissen (2001), p. 55.
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typer af ordener, og dermed repræsenterer det samme type militært livsforløb. Admiral 
Kurojedov er til gengæld en rekonstruktion af den autentiske person, der var involveret i 
Kursk-tragedien, mens En utrolig historie ganske enkelt er ’en utrolig histore’, der praktisk 
talt umuligt kan afspejle et reelt militært karriereforløb. Hermed er der tale om, at de 
umiddelbart visuelt-formelle ’billeder’ ’lades’ med en merbetyding, der kun er aflæselig 
via værkernes titel, og også kun her i begrænset omfang. Udgangspunktet i ordensbåndet, 
og dermed det indholdsmæssige aspekt er underspillet, og træder først frem som en ’a-
ha-oplevelse’ ved en fordybelse i projektet. Lisbet Friis beskriver selv, hvordan hendes 
mål netop ikke er at komme med et klart politisk budskab, men ”at gøre overraskelsen 
så meget desto større, når den kommer som en overraskelse i det hverdagslige”. Alvoren 
bag hædersbevisningerne; krigsfangenskab, fængsling, lemlæstelse, deltagelse i aktive 
krigshandlinger i også omstridte konflikter, loyalitet og heltemodige handlinger begået 
under ekstreme situationer er således et betydningslag, der i første omgang er ’dækket’ 
af hædersbevisningen. I anden omgang betyder Friis’s transformation, at betydningen 
umiddelbart reduceres til en visuel-dekorativ funktion, mens den bagvedliggende alvor 
imidlertid træder så meget desto klarere frem i det kontekstskifte, der er foretaget.
  I forhold til Niedderers kategoriseringer er det vanskeligt at tale om et egentligt 
operationelt niveau i traditonel forstand. Selv i forelægget; i ordensbåndet, er funktionen 
symbolsk, og ikke en operationel interaktion i traditionel forstand. Af samme grund kan 
det derfor fremføres, at ordensbåndets oprindelige funktion stadig er betydningsbærende, 
selv i en ny (museal) kontekst, der ikke udgør den samme symbolske aflæsningsramme 
som den militære kontekst oprindeligt udgør. Aflæsningen af ordensbåndets ’betydning’ er 
dermed også forskudt, umiddelbart fra en repræsentativ til en visuel funktion, men netop 
kun umiddelbart: Med titlen genoprettes den mistede forbindelse til det formtypologiske 
forelæg, og her er det interessant, at forskydningen mellem original, ’operativ’ funktionel 

Ærens vej, pligtens bud og En utrolig historie, 2001, 136 x 452 cm. Foto: Kristine Mengel

superobjekter 04.indd   145 08-08-2006   01:43:42



�46

A
N

A
LYTISK TILGA

N
G OG VÆ

RKA
N

A
LYSER

form som ordensbånd, og i denne forbindelse repræsentation (værk), ikke er særlig stor: 
Der er således ikke tale om en malerisk gengivelse af en specifik visuel struktur, men 
om en direkte, materiel fremstilling af det samme; ordensbåndet optræder blot i en 
ny kontekst og i et nyt format. Det ’operationelle niveau’ kan derfor ikke opfattes som 
videreført andet end i strukturel forstand; deres oprindelige funktion som hædersbevis 
er demonteret.

I stedet træder altså et symbolsk niveau, hvor brugsfunktionen netop, i følge 
Niedderer, kan fungere centralt for betydningsproduktionen. Havde titlen således ikke 
fremkaldt de militærsymbolske referencer, havde colorfield-maleriet fortsat udgjort den 
primære reference. Via titlen er det imidlertid stadig funktionsniveauet (de militære 
referencer) der danner udgangspunkt for betydningsindholdet. I dette tilfælde skaber 
relationen ikke et socialt interaktionsfelt (da det operationelle niveau ikke er interaktivt 
men repræsentativt-symbolsk), men en situation hvor værkets ’strukturelle artikulation’ 
(funktionstypen) lægger op til en alternativ aflæsning af det symbolske niveau. 
  Aflæser vi derfor værkernes funktionsniveau; som ordensbånd, på et kulturelt-
eksistentielt niveau opstår der netop den form for kulturelle symbol, der med Ligo 
kan påpeges: Dels medierer de et eksisterende paradigme (ordensbåndets logik), dels 
producerer de nye betydninger. På den måde bliver den ’tekstile arketype’ (ordensbåndet) 
frataget sin oprindelige symbolsk-kulturelle funktion for at indtræde i en anden. Værket 
optræder nu som metafor; i Astfalcks forstand som fiktion, og dermed som en alternativ 
virkelighedsfremstilling.

Kobles Astfalcks narrative betydningsindhold med Ligos kulturelt-eksistentielle 
betyningsniveau handler det derfor om at gentænke eksisterende virkelighedsopfattelser, 
og her hjælpes vi på vej af Friis’s egne ord. ”Da den russiske u-båd Kursk gik ned i 
Barentshavet tonede en rigt dekoreret admiral frem på tv-skærmene og fremkom med 
usande erklæringer om besætningens skæbne.”268 Hermed afdækkes ordensbåndenes 
funktion som magtinstrumentel; som blåstempling af én form for ’sandhed’ på bekostning 
af en anden.

Trods projektets umiddelbare, visuelle appel og dekorativt-rumlige funktion er 
det dermed umuligt at se den tekstile arketype (ordensbåndet) transformeret ind i 
en ny logik (udstillingsrummet) uden at samtidig aflæse de symbolske referencer, det 
besidder, der tilsvarende transformeres i kontekstskiftet. På den måde udfoldes værkets 
fulde betydningsindhold ikke med mindre både den visuelle og den symbolske funktion 
transformeres. Resultatet er en formel transformation - man kunne i en reference til Foster 
kalde det en forskydning - af et materialkulturelt symbol, til fordel for et betydningsindhold, 
der afdækker den oprindelige funktion som magtinstrumentel.
Hermed bruger Friis nogle genkendelige udgangspunkter; ordensbåndet og Colorfield-
maleriet som formgreb til at dekonstruere den herskende virkelighedsopfattelse til fordel 
for en ny, alternativ betydning. 

Samtidig er det nødvendigt at diskutere, i hvor høj grad denne form for 

268  Orth og Burchart (Red.) (2001), p. 21.
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betydningsproduktion; (’tekstilkunst’ i en ’kunsthal’) giver mening under betegnelsen 
’kunsthåndværk’. Der er jo ikke tale om at den brugsorienterede formtype tjener 
som reference; der fremkommer et billede, ikke et potentielt funktionelt objekt. I den 
forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at den eksisterende formtype, Friis betjener 
sig af (ordensbåndet) også i sin oprindelige form fungerer som billede (visuelt symbol) i 
en ganske bestemt kontekst. Det er derfor centralt, at det stadig er brugsfunktionen (den 
symbolske repræsentation) der er betydningsproducerende, for en ny symbolsk afdækkelse 
af symbolets dekorative, og magtinstrumentelle forhold. Det særlige er i den forbindelse, 
at der ikke er tale om en billedkunstnerisk appropriation af kunsteksterne elementer som 
eksempelvis en suppedåse, der, indsat i en ny sammenhæng kaster en ny betydning af sig, 
eller om en billedlige repræsentation af en suppedåse: I Friis’s tilfælde er der i stedet tale 
om en fortolkning af en eksisterende objekttype, på objekttypens egne præmisser: Det 
tekstile symbol (ordensbåndet) er transformeret til et andet tekstilt symbol (en dekorativ 
og potentielt kritisk udgave af den første). Den formtypologiske reference er dermed 
stadig betydningsbærende. Hermed er der den grundlæggende forskel, at hvis projektet 
’blot’ kategoriseres som ’tekstilkunst’, hvilket medfører, at det er ’kunst udført i en tekstilt 
materiale’, at man hermed overser den særdeles intime relation der er mellem værket og 
dets materialkulturelle forelæg: Netop i videreudviklingen af det materialkulturelle forelæg 
fastholdes der en direkte forbindelse mellem objekt (ordensbånd) og værk. Dermed er det 
ikke materialets sanselige, æstetiske egenskaber der er primært betydningsproducerende, 

Lisbet Friis, Stripes, 2005
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men dets evne til at fungere som bindeled mellem originalen og metaforen.
  Som nævnt er en del af Lisbeth Friis’s professionelle virke rettet mod produktkategorien. 
Arbejdet med Atelier 5 ½ er således, lige som udstillingen Linnedskab - fornemmelse for 
orden på Kunstindustrimuseet i 2005 en kunstnerisk del, der efter Friis’s eget udsagn 
fungerer som katalysator for de kommercielle produkter. Dette forhold er interessant. 
De kunstneriske projekter bruger hun som en mulighed for ”at træde helt til siden”; 
til at ”komme på dybt vand for at rykke”. Det er således den kunstneriske frihed der 
er drivkraften, mens omsættelsen til produktkategorien først kommer senere, som en 
sekundær afledning. I den forbindelse er det interessant at rette blikket mod serien af 
pyntepuder, Stripes fra 2005, der indgik som en del af CraftsCollection 05. Her er det 
tydeligt, at ordensbånd-temaet er videreført, men nu i en rent kommerciel udgave. 
Puderne er fremstillet i fineste belgisk hør hos det svenske firma Ljungbergs, og fåes i 10 
forskellige farvekombinationer. Pudernes striber er komponeret efter de samme rytmiske 
forløb som ordensbåndene, delt op af sorte linjer. Målene er samtidig proportionelle, 25 x 
�0 cm. I hver pude indgår 10 farver, hvor både primærfarverne rød, gul, grøn og blå indgår 
i samme pude, hvilket bryder med traditionelt ’pæne’ farvesammensætninger. Hermed 
opstår uventede konstellationer, der efter Friis’s udsagn ikke ville have været muligt uden 
på baggrund af arbejdet med ordensbåndene. Et væsentligt udgangspunkt for hende er 
således, at hendes produkter besidder en historie; et ”element af genkendelighed”, ”en 
prik er ikke bare en prik”. Interessant i den forbindelse er, at Friis fremhæver kendskabet 
til materialet som et helt essentielt element for at kunne udtrykke disse antydninger 

præcist. Nok er det konceptuelle 
betydningslag dermed centralt, men det 
kan kun artikuleres præcist via et indgående 
kendskab til materialet. Hermed lægger 
hun sig i tråd med Mettes Saabyes udsagn 
om at ’håndværket er den cykel, hun kører 
på’.

Som en del af CraftsCollections 
eksklusive markedsføring af 
livsstilsobjekter der ’signalerer tid, ro og 
fordybelse’, er det derfor interessant, at 
ordensbåndstemaet genfindes, i endnu 
en modificeret udgave. Isoleret set som 
en del af CraftsCollection er der kun en 
formel forbindelse til ordensbåndet, 
men betydningen og referencen til 
udstillingsprojektets politiske aspekt, 
ligger lige bagved. Dermed er der 
tale om, at udstillingsprojektet, som 
Friis bemærker, fungerer som en art 
eksperimentallaboratorium for udviklingen  ’Rainbow’ fabric, Missoni Home, 2006
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af produktlinjen. Udstillingsprojektet giver 
således mulighed for gennemarbejde et 
tema på kunstneriske præmisser, og dermed 
udvikle et originalt formsprog. Mens det 
er de formelle, dekorative elementer der 
umiddelbart er videreført i produktlinjen, 
er det metaforiske betydningsniveau altså 
forbeholdt udstillingsprojektet. Referencen 
eksisterer, men uden at være direkte synlig 
i en almindelig forbrugssammenhæng. 
Anskuet fra udstillingssammenhængen 
står det imidlertid klart, at grænsen mellem 
gallerirummets refleksive kunstobjekt 
og det veldesignede livsstilsobjekt nok 
eksisterer, men at der er en betydelig 
udveksling mellem niveauerne. Som 
et interessant perspektiv genfindes 
Lisbet Friis’s design tilsyneladende som 
en plagieret metervare under titlen 
”Rainbow”, hos det italienske firma Missoni 
Home. Formatet og den strukturelle 
lighed er slående, og måske - måske ikke 
tilfældigt, er ordensbåndene dermed 
transformeret helt ud af deres oprindelige, 

Utugt, nylon, latex. Dette og de ølgende fotos er taget af: 
Mikkel Heriba

Vrede, sølv, autolak, kabeltråd. 
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betydningsproducerende ramme, til en helt og holdent kommercielt sammenhæng.  

5.2.6. Erkendelse via handling - Carolina Vallejo
Carolina Valljo (f. 19��) er uddannet fra Guldsmedehøjskolen i 2001. Hun er en af 
de smykkekunstnere der er sværest at sætte i bås, i det hun ganske vist arbejder med 
smykket som udgangspunkt, men også med andre former for udstillingsprojekter. 
Fællesnævneren er imidlertid et tilbagevendende udgangspunkt i et konceptuelt 
betydningsindhold, der trods den grænseoverskridende praksis tager udgangspunkt i 
smykkets betydningsunivers. 

Analysen vil tage udgangspunkt i Vallejos afgangsprojekt fra Institut for Ædelmetal 
2001, VITIA CAPITALIA. De syv 

dødssynder. I 2002 blev projektet vist i det Danske Hus i Paris, som en del af Danish 
Crafts- udstillingen Morgendagens tradition, innovation af dagligdagen. Her var der altså 
tale om en sammenhæng, hvor ’det innovative’ og ’dagligdagen’ var eksplicit i fokus. 
I 2004 blev projektet til gengæld vist på Museo d’arte Contemporaneo Wifredo Lam i La 
Habana, Mexico. Her er der således tale om en eksplicit kunstkontekst. Sammenhængen 
spænder altså mellem tilskrivningen til en innovationsorienteret produktkategori og 
en fremstilling som kunst. Projektet er ydermere beskrevet i Vallejos bog RELIQVIUM 
(Danish Crafts Bogpris, 2002) hvori der indgår Vallejos reflektioner og forklaringer 
omkring projektet. 
  Projektet består af 7 kropsobjekter, der hver for sig materialiserer en af de syv 
dødssynder, hhv. hovmod, misundelse, grådighed/frådseri, vrede, gerrighed, utugt og 
dovenskab. De er fremstillet i forskellige materialer, traditionelle som utraditionelle; guld, 
sølv, velour, porcelæn, autolak, kabeltråd, indfarvet silikone, latex, nylon, handskeskind 
og cellegummi. Objekterne retter hver for sig deres brug enten mod hænder eller ansigt, 

Misundelse, sølv. Gerrighed/griskhed, sugekopper af indfarvet silikone, sølv
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og arbejder derfor på guldsmedens traditionelle præmisser, men der udover er der langt 
til det traditionelle smykkes æstetiske værdi. Tværtimod udgør smykkerne hver for sig 
funktioner; enten snævrer de blikket ind, får nakken til at knejse, munden til at blive spilet 
op eller forlænger fingrene etc., for bedst muligt at illustrere den pågældende synd.
  I forhold til Niedderers skelnen mellem en operationelt og et symbolsk funktionsniveau, 
er det operationelle niveau tydeligvis centralt. Hvert enkelt af objekterne er udformet, 
så de opfylder en funktion, og det er denne funktion der er betydningsbærende: Ved 
Misundelse eksempelvis, spidser de kegleformede ’glas’ sammen og retter et stikkende blik 
mod offeret. I Vrede spærres munden op af en rød tragt, der kan udbrede aggressionen, 
og i Gerrighed/Griskhed udgør to giftigtgrønne silikonesugekopper, monteret på hver sin 
finger som en ring, muligheden for at skabe et lufttæt rum, der intet kan give fra sig. På 
den måde illustreres objektets tema via objektets funktion. Hermed er det heller ikke 
muligt at se bort fra det symbolske niveau: Den fysiske funktion kalder uværgeligt på en 
symbolsk aflæsning, idet funktionen ganske vist er aflæselig, men ikke normal i forhold 
til en genkendelig funktionstype; (’mundopspærrer’, for eksempel). På den måde bliver 
det operationelle funktionsniveau betydningsbærende for et symbolsk niveau. 

Imidlertid er repræsentationen af den pågældende dødssynd ikke det eneste 
funktionsniveau: Objekterne iscenesætter samtidig straffen; det fysiske ubehag; det 
påtvungne fysiske bevægelsesmønster, objekterne fremkalder, hvad enten de spærrer 
munden op eller får nakken til at knejse. Som Vallejo skriver: ”Alle synder er affødt af 
personlig smerte, som ikke er bearbejdet. På den måde bærer synden straffen i sig selv 
og er en ond cirkel, der skal brydes.”269 og senere: ”Mine objekter er som Edward Munchs 

269  Carolina Vallejo og Morten Agergaard (2002). 
RELIQVIUM. København: Danish Crafts i samarbejde med 
Rhodos International Science and Art Publishers, p. xxxiv.

Misundelse Vrede
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Skriget, afmagtsskrig, selvudleverende, pinefulde. De både straffer og viser synden. [...] 
Objektet skal accentuere kroppens og sindets handling, og være en påmindelse til os alle 
om de negative effekter, enhver synd har.” 270 Hermed har vi at gøre med en form for 
funktion, der er direkte symbolsk, idet dens effekt skal afkodes: Funktionen, og dermed 
objektet, i sig selv er ikke forståeligt uden at den besværlige eller ligefrem smertelige 
manipulation af kroppen sættes ind i en forståelsesmæssig sammenhæng. At illustrere 
synd som en smertelig handling tilføjer således et betydningslag, der ligger ud over selve 
synden: Hermed illustreres det at på den ene side gør det noget ved andre, på den anden 
side gør den noget ved os selv, når vi udøver en af dødssynderne. Hermed er objekternes 
funktion nok grundlagt i et operationelt funktionsplan, mens deres funktion imidlertid 
kun er aflæselig som symbolsk. 

Samtidig er det et vigtigt aspekt, at objekterne ikke kun refererer til materialkulturen 
ved at referere til en funktionsorienteret formtypologi: Objekterne er fuldt 
funktionsduelige, om end de indskriver sig i et næsten sadomasochistisk univers. Som 
’kropsobjekter’ er de ikke bare passive ’smykker til kroppen’, men de opfylder en konkret, 
fysisk funktion (’mundopspærrer’ etc.) Dermed befinder de sig i et grænsefelt mellem 
’værk’ og ’produktkultur’. Denne position understreges af materialevalget. Materialet 
tager udgangspunkt i guldsmedens kernematerialer, ædelmetallet, selvom de er koblet 
med eksterne materialer, belejligede i sammenhængen. Hermed refereres der stadig 
til kategorien ’smykke’ selvom den kropslige funktion er så udtalt, at det tenderer et 
funktionelt produkt. Samtidig er materialerne ikke anvendt sanseligt-æstetisk, men 
primært med det funktionelle for øje. Hermed refereres der til kategorien ’smykke’ samtidig 
med, at referencen ikke følges op, men overtages af funktionen. Placeringen mellem 

270  Ibid., p. xxxviii.

Gerrighed/griskhedDovenskab
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’værk’ og ’produkt’ understreges dermed 
endnu engang.

I selve udstillingssammenhængen 
har det den effekt, Niedderer adresserer 
med begrebet om ’social interaktion og 
interrelation’: Objekterne eksponeres 
ganske vist som udstillingsobjekter, 
men deres eksplicitte funktionsniveau 
lader dem ikke indtage dén autonome 
position, som eksempelvis Lisbeth Friis’s 
ordensbånd: De refererer til et konkret, 
funktionelt forbrugsunivers, ikke som en 
abstrakt reference til et materialkulturelt 
produkt: Beskueren inviteres dermed til at 
delagtiggøre sig som forbruger, på samme 
måde som i Anne Tophøjs tilfælde.
 I dette ubestemmelige felt nærmer vi os 
det symbolske betydningsindhold, der 
netop træder klart frem som resultat af de 
mangetydige referencer. I Ligos forstand 
som et kulturelt symbol, der er i stand 
til at ’udfordre eksisterende tænke- og 
handlemåder’, og i Astfalcks definition, 
som en ’måde at formidle et budskab’, 
der skal fortolkes metaforisk, dvs. som en 
fiktion over virkeligheden. Den metafor, 
Vallejos objekter udgør, handler i høj grad 
om at synliggøre den virkelighed, der efter 
hendes mening ligger til grund for nogle 
af verdens mest alvorlige problemer: ”Den 
hovmodige er selvhævdende og nedgørende 
og ser rimelighed i at udnytte og ydmyge 
andre, fordi den hovmodige finder disse 
mindre værdige. Hovmod er roden til 
racisme, tortur, børnemishandling, slaveri, 
kvindeundertrykkelse, dyremishandling, 
diktatur og klasseforskelle.”271 Selv uden 
denne medfølgende forklaring synliggør 
objekterne den måde, dødssynderne 
påvirker os. 

271  Ibid., p. xxviii.Hovmod, sølv, guld, velour. Foto: Mikkel Heriba
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Ved at afdække forbindelsen mellem synd, handling og straf; alt sammen indskrevet 
i kroppen, afdækker hun dermed et essentielt menneskeligt vilkår. Ved at udforme 
objekterne som funktionelle og ikke kunstneriske objekter opnår hun ydermere at gå 
direkte i dialog med den virkelighed, der i øvrigt omgiver beskueren. Selv når projektet 
udstilles i en ren kunstkontekst er der en særlig forbindelse med hverdagsvirkeligheden: 
Objekterne er ikke unikke, men de er heller i ikke masseproducerede. Fra deres position 
midt imellem, taler de til den enkelte: De ikke bare behandler temaet dødssynder udfra et 
kunstnerisk udgangspunkt: De gør det til en invitation til den enkelte om at påføre sig disse 
objekter, og dermed gennemleve tematikken, om ikke andet så på et forestillingsmæssigt 
plan, der involverer forestillingen om den enkelte beskuers konkrete handling - og dermed 
den enkeltes engagement. 

Grundlæggende ved projektet er derfor, at det ikke kun er erkendelses- men også 

Dovenskab, handskeskind, sølv, cellegummi. Foto: Mikkel Heriba
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relaterer sig til den enkeltes egen krop i en form, der transcenderer det autonome værk 
og bliver et potentielt materialkulturelt, funktionelt objekt. Man gør noget ved sig selv 
ved at forestille sig, man påfører sig objektet, og dermed er der mulighed for en anden 
type erkendelse end den æstetisk-kognitive, et udstillingsbesøg traditionelt afføder. 
Ved netop at befinde sig mellem værk og produkt, bliver objekternes udsigelsesposition 
dermed tvetydig; semiautonom kunne man kalde det: Ved hjælp af funktionsrelaterede, 
materialkulturelle objekter indskrives en symbolsk betydning i objekter, der ikke er 
kunstnerisk autonome eller abonnerer på en klassisk æstetisk oplevelsesmodus. Utopien 
- den alternative virkelighedsforståelse - er dermed bragt i en forbindelse med livspraksis, 
på en måde, der ikke kun er erkendelsesbaseret men i lige så høj grad en erkendelse, 
der vedrører vores konkrete omgang med ting i den virkelighed, vi er en del af. Uanset 
institutionel ramme betyder det funktionsbaserede betydningsindhold, at genstandene 
nok indtager en privilegeret rolle i forhold til materialkulturens øvrige genstande, men at 
det hverken er som rent kunstobjekt eller som designobjekt.
  
5.2.7. Hverdagens sprækker - Claydies
Tine Broksø og Karen Kjældgård-Larsen (f. 1971 og 1974) dannede gruppen Claydies 
i 2000, umiddelbart efter afgangen fra Danmarks Designskole. Siden har de markeret 
sig med forskellige udstillingsprojekter og oplæg til produktserier, der alle har et klart 
udgangspunkt og et konceptuelt tilsnit. Fællesnævneren for deres aktiviteter er, at de 
refererer til genkendelige elementer fra hverdagsvirkeligheden, uanset om der er tale 
om en dug designet til Södahl, engangsservice for DSB, tapeter for Normann eller rene 
udstillingsprojekter. For Claydies er overgangen mellem deres aktiviteter flydende, og 

Elvis. Fotos p. 162-163: Lars Gundersen Fru Lykke
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udstillingsobjekter kan ligeså vel fungere som oplæg til produktserier. Centralt for dem 
er muligheden for at ”lave nye ting, der skal have en virkning eller ekstra betydning”272, 
for at de synes, det er interessant, og dermed er udstillingsprojekterne deres primære 
aktivitet og kunstneriske drivkraft.
  Et af højdepunkterne er projektet ”Claydies and Gentlemen” fra 2003, der blev vist 
på Galleri Nørby. Galleriet er, som nævnt Danmarks eneste keramiske galleri med en 
international intention om at formidle ”keramisk kunst”. At udstille her er således at 
indgå i en sammenhæng med den unikabaserede, klassiske keramiske tradition, og den 
keramiske kunstkontekst og modernismerevisionistiske selvforståelse er derfor udtalt. 
 Claydies’s erklærede mål var imidertid at ”bryde med den distance mellem objekt og 
beskuer” der er implicit i denne position; hvilket med andre ord vil sige at anfægte 
objekternes kunstneriske autonomi. Inspireret af modeverdenens catwalks udviklede de 
derfor et projekt, der kunne bruges både som udstilling og som show, hvilket blev til 
projektet ”Claydies and Gentlemen”.  Projektet består at 25 forskellige skåle, såkaldte 
frisureskåle, der både fungerer som skål med et selvstændigt formel-æstetisk udtryk, og 
som keramisk ’paryk’ der kan anbringes på hovedet. Frisurerne udtrykker forskellige 
stiliserede figurtyper, f.eks.  ”Antoinette”, ”Hildur” eller ”Bjarne”, med hver deres 
identitetskarakteristiske karaktertræk. Med udgangspunkt i disse figurer performede 
Claydies til udstillingsåbningen et 45 min. langt, professionelt koreograferet show, hvor 
hver enkelt figurtype omhyggeligt blev performet, og hvor frisureskålen herefter blev 
anbragt på udstillingspodiet. Objekterne blev dermed vist i brug, om end brugen ikke var 
den normale; som skål, men det omvendte; som frisure. Den 

272  Fra interview med Tine Broksø, foråret 2006. De øvrige citater er fra samme sammenhæng.

Solvej Danny
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Antoinette, Claydies and Gentlemen, Performance på Galleri Nørby, 2003. Foto: Morgan Morell
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efterfølgende udstilling opfyldte dermed sin funktion som udstilling, men samtidig 
også som dokumentation af en afsluttet begivenhed. Dette forhold understreges af 
at frisureskålene er ekstensivt fotodokumenteret i brug, dvs. anbragt på hovedet 
af Claydies selv, og dermed i cirkulation. De angiver dermed positionen som en art 
’superobjekt’ som udgangspunktet, ikke det formelt-autonome kunstneriske objekt. 
Det simuleres således at objekterne i udstillingssammenhængen er ’trukket ind i 
galleriet’, fra cirkulationen i hverdagsvirkeligheden.

Imidlertid er der tale om konkrete udstillingsobjekter. De er unikke, drejet 
op i ensfarvet glaseret stentøj, udfra forskellige frisuremæssige formtypologier, 
men med ligeså stor vægt på at fungere formelt-æstetisk som skåle. Fodringen 
er eksempletvis ophyggeligt anbragt på toppen af frisuren under hensyntagen til 
skålens balance.
  I forhold til Niedderers funktionskategorier, er der allerede på det strukturelle 
funktionsniveau en tydelig flertydighed. Der er nok tale om en strukturel artikulation 
af formtypen ’en skål’, men i de fleste tilfælde er frisure-ligheden så dominerende, at 
man uvilkårligt forsøger at percipere objektet omvendt, for at kunne ’tyde’ frisuren. 
Hermed opstår der på det visuelle plan et spil med perceptionen af formtyper (’skål’ 
hhv. ’frisure’), der anfægter det operationelle niveau til fordel for den symbolske 
betydning af et således funktionsmæssigt udefinerbart objekt. På den måde er 

Silja Hildur
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det således fraværet eller anfægtelsen af det operationelle funktionsniveau, der er 
betydningsproducerende, og fokus rettes dermed mod, hvad det betyder for det 
symbolske niveau. Her fungerer objekterne i Niedderers forstand som medie for 
’social interaktion og interrelation’ i det de netop i receptionssituationen ’opfordrer’ 
beskueren til at sætte dem på hovedet; percipere dem som bærbare objekter og 
lege med på de iscenesatte identiteter. Samtidig er Ligos kulturelt-eksistentielle 
funktionsniveau i spil i den måde, objekterne netop gennemspiller nogle kulturelle 
stereotyper, og på den måde fungerer som symboler på et eksisterende kulturelt 
paradigme.

I forhold til Betydningsindhold/fortolkningsniveauet kan man dermed sige, 

Carlo. Foto: Lars Gundersen
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at objekterne er betydningsproducerende på alle tre af Astfalcks niveauer. Som 
’aufhængig enhed’ med formelle, skulpturelle egenskaber, der samtidig glider 
umærkeligt over i et kontekstuelt betydningsindhold, der tager udgangspunkt 
i objekternes forhold til kroppen. Disse to kategorier er dermed i en konstant 
udveksling. Hvad angår Astfalcks sidste kategori, det narrative, metaforiske 
betydningsindhold, der - som fiktionen - ’fortæller noget nyt om virkeligheden’, 
fremkommer det, ikke så meget i det konkrete projekts konkrete betydning, men 
netop i selve spillet med betydninger: Det er ikke ved at transformere en skål om 
til en bestemt kulturelt stiliseret figur, at betydningen opstår, men specifikt i det 

Tatula Alf. Alle fotos: Morgan Morell

Bjørn Mary

Bjarne Carlo
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forhold, at ’lade’ velkendte formtyper med betydninger fra helt andre områder. 
Claydies udtrykker sig således: ”Vi laver sager som leger med tingenes betydninger 
og funktioner. Vi synes det er sjovt hvis vi kan rykke ved folks forestilling om 
hvordan ting ser ud, hvorfor de ser ud, og hvordan de skal bruges. På den måde 
sætter vi gennem vores arbejde med brugsting, focus på hverdagens små fantastiske 
trivialiteter”273. Hermed åbnes der tydeligvis for et oppositionsæstetisk frirum. Det 
’nye’ frisureskålene ’fortæller om virkeligheden’ er således, at tingenes betydning 
ikke er statisk. Ved at koble velkendte referencer kan man aktivere helt andre logikker 
end de eksisterende. Hermed er det muligt at tænke de genstande vi omgiver os 
med, det vi gør og bruger og den måde vi konstruerer vores identitet, ind i andre 
sammenhænge. Referencen til Cummings’ forslag om at lokalisere et frirum ved 
at ændre på genstandenes grammatiske taksionomi synes derfor at være tydelig: 
Ved at anvende skålen som frisure og dermed lade nye ’irrationelle’ betydninger 
opstå, brydes der med den magtinstrumentelle logik, der ellers kendetegner Fosters 
mangel på ’running room’. 
  Claydies befinder sig hermed på kanten af en surrealistisk logik, men 
sammenlignet eksempelvis med Meret Oppenheimers pelsklædte kop fra 193�, 
hvis kønslige, underbevidste og seksuelle referencer er anerkendt, kan man sige, at 
Claydies repræsenterer en helt anden form for betydningsunivers: Claydies trækker 

273  www.claydies.dk.

Claydies, Grøftekanter, 2004
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på kulturelle ikoner, i dette tilfælde stiliserede figurtyper, og bruger humor som 
udgangspunkt for betydningsforskydningen. Deres pointe er således ikke at sige 
noget essentielt om mennesket, men netop at skærpe opmærksomheden omkring 
alle de ’mellemkategorier’, ’hverdagens små fantastiske trivialiteter’, der potentielt 
fortæller nogen helt andre historier end de fremherskende; netop det modsatte af 
’the standard vision of reality’ (jvf. Astfalck), netop ”at få folk til at opdage tingene 
på en ny måde.”

I frisureskålenes tilfælde er der tale om et udstillingsprojekt indenfor 
gallerirummets rammer, men der er ingen principiel forskel på mere kommercielle 
produkter: I vaseserien Grøftekanter (2004) der bl.a. er lanceret som en del af Danish 
Crafts-kollektionen CC+ for MoMA, kan de samme forhold iagttages. Vaserne, der 
fremstilles i 4 forskellige størrelser, simulerer en grøftekant ved at bestå af trillede 
lerpølser, der er sat sammen som græsstrå. I bunden er der anbragt en cylinder til 
vand, så man kan sætte sine egne blomster, og dermed fuldende ’grøftekanten’. Jeg 
vil nøjes med at konstatere, at der ligeledes her er tale om en humoristisk forskydning 
fra een kontekst til en anden, der på samme måde som frisureskålene spiller på 
kulturelle (her autenticitetsimulerende) symboler.274 Det betyder imidlertid at der 
for Claydies ikke er noget væsentligt skel mellem udstillingsværk og kommercielt 
produkt. Objekterne kan - i modsætning til eksempelvis Lisbet Friis’s puder - 
tillægges de samme betydningslag og eksistere på begge felters præmisser; uanset 
om de fungerer som unika eller livsstilsprodukt. 

5.2.8. Designperspektivet - Gopingpong
Ved at vende blikket mod gruppen 
Gopingpong retter vi fokus mod den 
konceptuelle del af den designrelaterede 
møbelbranche. Hermed entrerer vi 
umiddelbart en anden diskurs end 
kunsthåndværkets, men som det vil 
vise sig, er der ganske væsentlige 
sammenfald og slægtskaber. At der 
er tale om ’møbeldesign’ og dermed 
tilsyneladende ikke om ’kunsthåndværk’ 
betyder således ikke, at betegnelserne er 
uforenelige. Dette forhold er essentielt 
for diskussionen af afhandlingens 
samlede pointe. Netop her lader det sig 
gøre at perspektivere 

274  Grøftekanterne er oprindeligt fremstillet til cafeen på
 Dansk Design Center, der på forhånd havde defineret 
temaet ”dansk”.

Gopingpong, Madonna og Glorie, 2005. Foto: Gopingpong
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de forhold, der kendetegner det koncep-
tuelle kunsthåndværk, og fremskrive såvel 
sammenfald som forskelle i forhold til et 
bredere felt. 

Gopingpong et et ungt, dansk baseret 
designfirma. Gruppen består af Charlott 
Karlsson, Laurent Farioli og Thomas 
Frederiksen, der dannede gruppen i 2004, 
mens de var studerende på Danmarks 
Designskole. Deres udstillingsliste er 
allerede lang, og gruppen har skabt 
opmærksomhed såvel nationalt som 
internationalt, med opsigtsvækkende 
møbel- og rumdesign, hvoraf nogle har været 
bundne opgaver/konkurrencer, andre frie 
udstillingsprojekter. Uanset baggrunden 
er gruppens projekter kendetegnet af 
at være betydningsproducerende via 
møblernes funktion, udfra en undersøgelse 
af funktionens både kommunikative og 
sociale egenskaber.
  I dette tilfælde har jeg valgt et 
udstillingsprojekt, hvis konkrete baggrund 
er interessant i sigselv. Det drejer sig om et 
projekt, der blev vist på kunstmuseet Arken 
i en ganske speciel forbindelse, nemlig den 
alternative boligmesse irum i 2005. På 
messen udstillede Gopingpong side om 
side med frisefabrikanter og producenter 
af vådrumsarmaturer, og til programmet 
hørte seminarer om ”Nethandel”, 
”Rummets farver”, ”Byggarantiordningen” 
og ”Køb af byggematerialer”275. I sig selv 
var Arken altså en utraditionel ramme 
for denne messe, og i sig selv var messen 
en utraditionel ramme for Gopingpongs 
udstillingsprojekt. Samtidig bør man 
lægge mærke til, at projektet ikke havde 
nogen titel, så der netop ikke er tale 
om at der ekspliciteres en særlig værk-

275  www.irum.dk About Me, 2005
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baseret aflæsning. I udgangspunktet er der dermed en tale om en vis form for alternativ 
udsigelsesposition; dels en reel relation til bolig- og byggebranchen, dels den overordnede 
kunstinstitutionelle ramme. Det fremgår således ikke klart for messe/museumsgæsten 
hvad udsigelsespositionen er; om projektet skal tages ’for pålydende’ på linje med 
fliseforhandleren, eller om det skal læses i en kunstnerisk sammenhæng med et symbolsk 
betydningsindhold.

Denne position passer imidlertid meget godt til projektets karakter, der kan betegnes 
som en art ’konceptuelt interiør’. Helt konkret drejer det sig om 5 genstande, der er indgår 
i tre forskellige tableauer. Genstandene relaterer til velkendte møbeltypologier, men 
nogle må alligevel præsenteres i anførselstegn, idet de samtidig bryder med typologiernes 
indbygget forventede karakteristika: Således er der tale om en ’skraldespand’ i form af en 
lang spids pig, en stol og en lampe, og et ’spejl’ og en ’reol’, der begge underkender deres 
oprindelige funktion. 

 Gopingpong, Spike, 2002. Foto: Gopingpong
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Det mest iøjnefaldende tableau består af stolen Madonna og lampen Glorie. Alene titlen 
leder mod en associativ aflæsning, der bekræftes af objekternes form: Stolen i glasfiber, 
skum og stof antager en næsten biomorf, feminin form, der ganske vist leder tankerne 
hen på barokke madonna-afbildningers righoldige draperinger, men som alligevel, med 
et skrævende skød og et udækket ben, antager en helt anden positur, der er åben for 
fortolkning. Den sfæriske himmelblå farve pager samtidig videre mod standerlampen, der 
som en enkel glorie i bøjet neonrør, kompletterer de bibelske referencer. ’Skraldespanden’ 
Spike derimod, refererer både i form og funktion til en ganske prosaisk genstand, nemlig et 
’kontorspyd’ til at opbevare eksempelvis kvitteringer. I dette tilfælde fremstillet forstørret 
til en næsten teatralsk størrelse - 1.�0 m. høj - og dermed til en størrelse der tilsvarer til 
den menneskelige krop, og dermed kalder på en helt anderledes og langt mere brutal 
måde at ’arkivere’ sit papiraffald. Samtidig opstår en skulpturel form i ophobningen af 
papirark.

Det sidste tableau kaldes tilsammen About Me, består af et ’spejl’ og en ’reol’. I spejlet 
er næsten hele fladen skåret ud så der kun er en smal ramme tilbage, der glimtvist spejler 
den forbipasserende. Reolen er en smal, afrundet, vertikalt monteret lægte/stang, og har 
kun plads til en rød bog, udskåret efter bogens præcise dimensioner. Tager man bogen 
ud og åbner den, er der i de tomme sider skåret et cirkulært hul undtagen på bogens 
sidste side, hvorpå sætningen ”The Fear of Not Being” er trykt. Tilsammen udgør disse tre 
tableauer ikke en orkestreret fortælling276, men alligevel en samlet form for udsagn i den 
måde, der hver for sig forskyder en traditionel aflæsning af objekternes formtypologi, til 
fordel for nogen associative (narrative, metaforiske) betydningslag.

Med Niedderes kategoriseringer igen tydeligt, at det operationelle funktionsniveau 
er helt grundlæggende. Spejl, hylde og bog er netop betydningsproducerende ved at give 
sig til kende som ’spejl’, ’hylde’ og ’bog’, og samtidig undsige sig deres helt fundamentale 
funktion. Stol og lampe er tilsvarende så tydelige i deres associative, symbolske form, at 
funktionstypen træder i baggrunden, mens funktionerne stadig er reelt bevaret, og derfor 
undsiger sig betegnelsen ’skulpturel form’. For Spike gælder det, at den integrerer begge 
niveauer: Den er, via forstørrelsen af det originale forelæg, transformeret til at besidde 
en stadig funktionel, men samtidig associativ og skulpturel værdi. Det operationelle 
funktionsniveau er dermed udgangspunktet for samtlige genstande, mens betydningen 
genereres på det symbolske niveau. 

Stadig i tråd med Niedderer er der et lag af den ’sociale interaktion og interrelation’, 
der opstår i receptionssituationen: Spejlet, eksempelvis giver kun en glimtvis spejling af 
beskueren som forbipasserende, og gør det således ’ufarligt’ at spejle sig uden at udstille 
sin forfængelighed, i den offentlighed, udstillingskonteksten repræsenterer. Samtidig 
fungerer bogreolen yderligere som en ’normalisering’ af situationen ved at appellere til 
beskuernes nysgerrighed og handling. Åbnes bogen konfronteres man imidlertid med 
udsagnet om ”angsten for, ikke at være til”, som ’spejlet’ imidlertid ikke kan afhjælpe. 

276  Spike er således fremstillet i forbindelse med en konkurrence udskrevet i 2002 af producenten af Vipp-spandene, mens 
de øvrige to tablauer indgik som en del af Charlott Karlsson og Laurent Fariolis afgangsprojekt fra Danmarks Designskole; 
Face, Form and Illusions, 2005.
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Her bevæger vi os direkte ind på Ligos mere eksistentielt-kulturelle funktionsniveau, 
hvor genstandene altså, via deres ikke-funktion, fungerer som symboler på et eksistentielt 
vilkår. Med Astfalck in mente er der dermed tale om undsigelsen af ’the standard 
vision of reality’ til fordel for en kritisk position der behandler den omsiggribende 
identitetskonstruktion som symptom på netop fraværet af identitet. I Spike videreføres den 
sociale interaktion i genkendelsen af det transformerede kontorspyd. I denne overstørrelse 
inviteres man således til at spidde de papirer, man ønsker sig af med; som en fysisk 
handling, frit til skue i det offentlige rum (messen/museet eller kontorlandskabet). 

I forhold til Ligos kulturelt-eksistentielle niveau skabes der dermed en social situation, 
der symboliserer en aggressiv destruktion af  ’eksisterende viden’.277 Som kulturelt symbol 
fungerer Spike derfor som ’frirum’ hvorfra man kan udføre en subversiv handling; det 
opstiller en synlig måde, at skille sig af med den eksisterende logik. Hermed er Astfalcks 
Betydningsindhold/fortolkning foregrebet. Det metaforiske niveau kan således tolkes som 
en påpegning af, at der midt iblandt os eksisterer en mulighed for, at ’the standard vision 
of reality’ kan destrueres, og dermed skabe plads for noget nyt. Cummings’s påpegning 
af det kritiske potentiale i at bryde med gramatikkens taksionomi kommer dermed til 
udtryk ved at kontorspydet, via forstørrelsen, flyttes fra en kontekst og til en anden, der 
bryder med den etablerede logik.

Madonna og Glorie-konstallationen 
tager også udgangspunkt i et operationelt 
funktionsniveau, om end ikke med samme 
sociale interaktion for øje som de øvrige 
tableauer, på grund af objekternes aflæselige, 
visuelle billedlighed. I dette tilfælde lægges 
der op til en fortælling via den transformerede 
Madonna-figur, men historien antydes blot; 
den fortælles ikke færdig. Det operationelle 
funktionsniveau fungerer dermed, som 
nævnt, som garanten for at tableauet ikke 
transcenderer til et skulpturelt niveau. 
Samtidig betyder funktionaliteten en 
invitation til, bogstavelig talt, at tage plads. 
På det symbolske funktionsniveau viser det 
sig dermed at være centralt, at tableauet ikke 
kompletteres uden beskueren.

Ved at besidde så eksplicit et 
narrativt-symbolsk betydningsindhold 
via velkendte formtyper som ’stol’ og 
’lampe’, åbnes der hermed for forståelsen 

277  Charlott Karlsson fortæller hvordan Spike, opstillet hos pladeselskabet BMG der netop var  fusioneret med et andet firma, 
afstedkom en kollektiv destruktion af papirmasser. Interview, foråret 2006.

About Me
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af, at hverdagsgenstande kan orkestrere deres egne historier. Det er ikke ”hverdagens 
små fantastiske trivialiteter” (jvf. Claydies) vi er på jagt efter her, men et mere essentielt 
niveau: Møblementets transcendering til et himmelsk niveau er på een gang humoristisk, 
men også en lejlighed til at reflektere over - direkte overført - menneskets plads i det 
religiøse (- med alle de symbolske betydninger det eksempelvis kunne medføre, at indtage 
Jesusbarnets plads i Madonnas skød). At udgangspunktet er hverdagsgenstande betyder 
i den forbindelse, at det er via hverdagens genstande, der etableres en alternativ logik. I 
forhold til Astfalcks narrative-metaforiske betydningsindhold står det dermed klart, at 
tableauet repræsenterer muligheden for at ’deny a standard vision’. Igen i en reference til 
Cummings ændres der på tingenes grammatiske syntaks; ikke via en total revolution, men 
ved at ændre på lidt på de eksisterende koder og tilføre dem en ny betydning. Resultatet er 
et betydningsunivers der, som en del af hverdagsvirkelighedens funktionelle genstande, 
alligevel peger på muligheden for en alternativ logik.

Med denne pointe in mente er det interessant at vende tilbage til projektets 
fysiske kontekst, nemlig boligmessen. Spike, Madonna og Glorie er således møbler 
der, i modsætning til All About Me-tableauet, besidder et reelt funktionelt niveau der, 
selvom der er tale om prototyper. Der er ikke tale om potentielle funktionaliteter eller 
relationer til materialkulturen: Der er tale om reelle designobjekter, der i princippet blot 
venter på en producent.278 Hermed adskiller Gopingpong sig fra de øvrigt præsenterede 
projekter ved at knytte helt eksplicit an til designbegrebet, og kun sekundært - i den 
måde betydningen produceres - til den konceptuelle tilgang, der er påpeget i de mere 
traditionelle kunsthåndværksdiscipliner. Det synes dermed som om, de befinder sig i en 
mellemposition mellem konceptuelt udstillingsprojekt og en reel, kommercielt orienteret 
produktkategori. Men vel at mærke med den sammen form for betydningsproducerende 
niveauer som det konceptuelle kunsthåndværk: Deres drivkraft er - ligesom eksempelvis 
Claydies - at tilføre en merbetydning til velkendte formtyper. De vil efter eget udsagn 
sætte spørgsmålstegn ved tingenes betydning; skabe en dialog med brugeren udfra en 
kritisk position. Værd at bemærke er at denne dialog, ifølge Charlott Karlsson kræver, 
at man ”spiller med på reglerne” og dermed tager dialogen alvorligt: Man skal engagere 
forbrugeren i nye, refleksive miljøer. De opbygger dermed, hvad de selv kalder ”en kulisse, 
som man selv kan vælge at fortolke”. 

At de bruger ordet ”kulisse” er interessant fordi det netop peger på, at det er menneskets 
handlinger indenfor disse rammer, der er målet for objekterne. Samtidig peger begrebet 
på, at kulissen er noget ’andet’; et kunstigt miljø, en refleksiv ramme, og dermed ikke 
en friktionsløs del af designbegrebet: De arbejder bevidst med en merbetydning, indlagt 
i objekterne, samtidigt med at de ’spiller med på reglerne’ ved at arbejde med reelt 
funktionelle interiører. I den forbindelse er det helt centralt, at Gopingpong beskriver det 
som deres mål at ”pushe branchen ved at træde ud af rammerne”. Udstillingsprojekterne 
bruger de således til at ’træde ud af rammerne’, mens de i den reelle kontakt med 
producenter oplever, at deres radikalitet anfægtes. Udstillingsrammen er dermed deres 

278  Spike er eksempelvis gengivet på forsiden af Politikens designsektion d. 16. april, 2006.
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mulighed for at ’tænke frit’. Afslutningsvist skal det således bemærkes, at det forhold, 
at projekter som Gopingpongs - der normalt kategoriseres indenfor designbegrebets 
rammer - ikke på betydningsindholdet adskiller sig fra det konceptuelle kunsthåndværk, 
naturligt stiller spørgsmålet om, hvorvidt det giver mening at skelne mellem KH og 
design, - eller stiller spørgsmålet om, om det er på betydningsindholdet, forskellen 
overhovedet kan lokaliseres. Når de to kategorier er sammenfaldende, synes der således 
kun at være Greenhalghs genrekonsortium tilbage. Her kan det netop bemærkes, at det 
er interessant, at det er udstillingsrammerne der garanterer designernes mulighed for at 
’tænke frit’. Det peger således på, at kunsthåndværkets dobbeltposition mellem kunstens 
autonome position og materialkulturens objekt netop rummer dette potentiale.
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6.�.0. DEFINITION AF KARAKTERISTIKA

6.1.1. Indledning
De analyserede værker er valgt fordi de er beslægtede, både hvad angår den måde, de 
genererer betydning og det betydningsindhold, der dermed fremkommer. Som sådan 
er de naturligvis ikke repræsentative for kunsthåndværket generelt, men udgør et 
ganske særligt snit, som der er gjort rede for i afsnit 1.2.2. Dette snit afspejler heller 
ikke nødvendigvis den enkelte kunsthåndværkers eksplicitte kunstneriske intentioner: 
Betydningsproduktionen og betydningsindholdet er således fremkommet på baggrund 
af den opstillede tolkningsmodel, og vil af samme grund lægge vægt på nogle og overse 
andre aspekter ved værkerne. Samtidig skal der gøres opmærksom på, at de nedenstående 
beskrivelser og definitioner naturligvis vil variere i forhold til, hvor præcist de passer på 
det enkelte værk. Af hensyn til læsevenligheden er der imidlertid ikke taget individuelle 
forbehold, idet værkerne samlet set repræsenterer en homogen gruppe af værker, der 
primært er konceptuelle.

I afhandlingens tese blev der rejst det spørgsmål, i hvor høj grad kunsthåndværket 
nødvendigvis er karakteriseret primært af en æstetisk tilgang til et specifikt materiale. I 
stedet er der sat fokus på objekternes formtype og dermed på relationen til materialkulturen 
som afgørende for at kunne definere, hvorfra en anden opfattelse tage udgangspunkt.279 
I tilgangen til værkanalyserne blev der derfor grebet til at se på værkernes sociale og 
institutionelle kontekst, for her at etablere en platform til afkodning af de betydningslag, 
der ligger gemt i det formtypologiske niveau, og dermed også på betydningsniveauet. På 
den baggrund er det muligt at lokalisere forskellige karakteristika, der er interessante i 
relation til afhandlingens teoretiske position.

6.1.2. Formtype - Materialkulturel paralleleksistens og potentiel funktionalitet
Et af de mest gennemgående træk ved de analyserede objekter har været, at orienteringen 
omkring en brugsfunktion/hverdagsrelation langt fra er udelukkende formel, men i 
stedet er en særdeles vigtig betydningsproducent. I et klassisk kunsthåndværksobjekt 
som eksempelvis et ’kar’, hvor de formelle forhold er dominerende og hvor materialets 
æstetiske udtryk er bundet i forholdet mellem form og materiale, er selve formtypologien 

279  Det er her vigtigt at skelne mellem den etnologisk/antropologiske betydning af begrebet ’materialkultur’, hvor også 
kunst og kunsthåndværksobjekter indgår som materialkulturelle artefakter, og den måde, begrebet anvendes i afhandlingen. I 
afhandlingen ækvivalerer ’materialkulturen’ ’hverdagskulturen’ og markerer dermed en relation til avantgardeteoriens begreb 
om ’livspraksis’, og hermed en modsætning til en kunstnerisk praksis. Når begrebet ’materialkultur’ imidlertid fastholdes er 
det på baggrund af den rolle Material Culture Studies indtager i perspektiveringen af avantgardeteorien.
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ikke betydningsproducerende i sig selv. Typologisk set danner den en form for neutral 
ramme for et formelt udtryk.280 Anderledes står det til med de konceptuelle værker, hvor 
formtypen spiller en afgørende rolle som afsæt for et konceptuelt betydningsindhold. 
Det betyder i første omgang, at den brugsrelaterede formtype forholder sig eksplicit 
til materialkulturen i en helt anden forstand end det formelle værk der, som vi så det 
med From the Kilns of Denmark-udstillingen abonnerer på en kunstnerisk autonomi. Ikke 
fordi det konceptuelle værk er mere direkte implementerbart som friktionsløs, direkte 
funktionel materialkultur, men fordi det - via den potentielle funktionalitet - besidder, 
hvad man kunne betegne som en art paralleleksistens i forhold til materialkulturen. 
Med begrebet paralleleksistens mener jeg, at der finder en demontering sted af den reelt 
operationelle funktion til fordel for en kun potentiel funktion, og dermed en forskydning 
af objektets identitet: Det konceptuelle objekt besidder en tvetydighed, et fravær 
af fast definerbar identitet, der netop via forventningsbruddet anfægter den ellers 
funktionelle formtype. Former som eksempelvis Anders Ruhwalds sanitetsobjekter 
er tydeligvis ikke reelle, men samtidig er de ladet med en helt anden merbetydning 
end ’karrets’ neutrale ramme. Referencen til materialkulturen bliver altså her så 
eksplicit, at den bliver betydningsbærende i sig selv. 

Samtidig er en vigtig pointe når objekterne tilskrives en paralleleksistens, 
at det er den formtypologiske reference, og ikke den aktuelle funktion, der er 
betydningsbærende. Både når der er tale om et skulpturelt formsprog med en uklar 
identitet som hos eksempelvis Ruhwald, et billedlig reference som hos Friis, og når 
objekterne i princippet er fuldt funktionsdygtige, som i Vallejos tilfælde, og hos 
Gopingpong. Et fællestræk er, at det konceptuelle betydningsindhold i alle tilfælde 
har forrang. Uanset funktionsgraden er det det værkorienterede betydningsindhold, 
der er centralt. Hermed befinder objekterne sig i en friktion mellem kunst (i 
sidste ende unikaobjektets autonomt æstetiske betydning) og materialkultur (det 
anonymt, funktionelle designprodukt).

6.1.3. Funktionsniveauets metaforiske betydningsproduktion
Med denne forventningsforskydning kan man derfor, som Niedderer påpegede, tale 
om et sammenfald mellem et operationelt og et symbolsk funktionsniveau: Det at 
formtypen referer til materialkulturens funktionsniveauer betyder noget. Ganske 
vist ikke kun i Niedderers forstand som mulighed for ’social interrelation’ i den 
konkrete receptionssituation, men som et betydningsindhold, der kan være af en 
meget mere kulturelt-eksistentiel karakter. Den form for betydning de analyserede 
værker rummer adresserer mellemmenneskelige forhold, der kan henføres til 
Astfalcks symbolsk-metaforiske niveau: Med metaforen er det netop ’den nye vision’ 
der lægges vægt på; et billede der frasiger sig ’the standard vision of reality’ til fordel 
for en alternativ logik. En logik der vel at mærke materialiserer sig i genstande, der 
formtypologisk paralleleksisterer i forhold til den materielle kultur og som derfor 

280  Keramikeren Alev Siesbyes fade kunne her være et eksempel.
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indtager en anden position end den traditionelt autonome. 
Samtidig repræsenterer denne form for betydningsindhold et brud med 

kunsthåndværkets før nævnte materialeæstetiske tilgang, hvad enten den 
betegner genrekonsortiets traditionelle kunsthåndværksobjekt eller det hybride 
(kunst)objekt, hvis udgangspunkt er materialet. Værkerne rummer her en fortælling 
der rækker ud over deres egen formelle objektkarakter, for i stedet at rumme 
et kulturelt-eksistentielt, idebaseret betydningsindhold, men vel at mærke et 
betydningsindhold, der er snævert forbundet med funktionsniveauet. Det betyder, 
at eksisterende objekttyper - via potentialiteten og undsigelsen af den reelle 
funktion - transformeres og fortolkes i deres eget medie og materiale; Ruhwalds 
sanitet, Friis’ ordensbånd, Saabyes båd, etc: Den nye objekttype kommenterer 
så at sige den gamle. Hermed træder objekterne er skridt ud af den eksisterende 
logik - (den konkrete hverdagsrelation med de tilhørende i Cummings’ forstand 
grammatiske sammenhænge) - til en metaforisk refleksion over materialkulturen.

6.1.4. Oppositionsæstetisk modstandspotentiale
Som nævnt arbejder værkerne her på et kulturelt-eksistentielt betydningsniveau, 
der med Astfalcks definition af metaforen repræsenterer et utopisk/visionært syn på 
verden. Ved netop at være betydningsproducerende via paralleleksistensen i forhold 
til materialkulturen, som en refleksion over materialkulturen, er det overordnet 
hverdagserfaringerne, der er omdrejningspunktet. Via hverdagserfaringerne 
formidles således en alternativ vision, der helt konkret er tilstede i de genstande, 
vi omgiver os med.
Hvad enten det drejer sig om kaffestel, sanitetsobjekter, ’klodser’ der bebor det 
fysiske rum, både, ordensbånd, frisureskåle, kropsobjekter eller møbler, udgør 
de således kommentarer til allerede eksisterende objekter eller objektkategorier. 
På den måde kommer de til at fremtræde som Astfalcks metafor; som et nyt syn 
på verden, der repræsenterer et alternativ logik. En fællesnævner er, at den nye 
logik fremkommer ved at ’lade’ de eksisterende genstandstyper med refleksive 
betydningslag; det konceptuelle betydningsindhold karakteriseres således af at sige 
noget nyt om verden via de eksisterende kategorier. Alle sammen materialiserer 
de konkret en alternativ virkelighed der er lig den eksisterende, men som adskiller 
sig radikalt ved at abonnere på en alternativ logik. Hermed indtager værkerne 
implicit en kritisk position, der med rette kan betegnes som et oppositionsæstetisk 
modstandspotentiale. 

Det særlig interessante er, at denne refleksive, kritiske position netop 
materialiseres i objekter, der paralleleksisterer i forhold til materialkulturen. 
Det betyder, at det kritiske niveau integreres i hverdagslivets praksis som en 
bagvedliggende erkendelse af, at tingenes strukturelle ’orden’; ’The standart 
vision of reality’ (Astfalck) i princippet kunnevære anderledes: En skål, et bord 
eller ’et mundopspærrende kropsobjekt’ involverer menneskelig handling blandt 
’hverdagsobjekter’, og ved at materialisere utopien på det niveau, bliver den 
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kritiske refleksion integreret, både som erkendelse og som potentiel handling midt 
i hverdagskulturen. Her er en interessant pointe at det netop er i denne sfære af 
hverdagskultur, det 20. århundredes sociale utopier har været forsøgt realiseret. 
Lige fra Art and Crafts over marxisme, socialisme og modernismens renselseskultur, 
har hjemmet og hverdagskulturen har stået centralt i disse forsøg på realiseringer 
af ’nye visioner’. Forskellen er imidlertid, at mens disse designhistoriske visioner 
udmøntede sig i konkrete realiseringer af de utopiske intentioner, forbliver 
kunsthåndværket i rollen som paralleleksistens. Der leges med fiktive personer, 
funktioner og identiteter. 
Hermed byder kunsthåndværket nok ind i forhold til designhistoriske 
utopiforestillinger, mens det alligevel, på grund af den ’potentielle’ ’relation’ ikke 
indgår i den konkrete virkelighed. 

Det betyder, at det konceptuelle kunsthåndværk fastholder kritikken og de 
alternative visioner; det formidler nye visioner og yder kritisk modstand mod 
de herskende værdier, netop ved at stå udenfor og fastholde det ene ben i det 
autonome værkbegreb. Men samtidig betyder det andet ben i materialkulturen at 
værkbegrebet ikke bliver enerådigt; objekterne nøjes ikke med at udgøre en kritisk 
opposition til de herskende værdier; de peger så at sige samtidig på løsningen, ved 
aldrig at slippe den materialkulturelle relation. Den oppositionsæstetiske position 
lokaliseres derfor i denne utopi, der ikke fordrer at være realisabel: Objekterne 
lægger ikke op til at være funktionelle for alvor, men peger på materialkulturen 
som arena for utopiernes realisering. Mennesket sættes dermed i et forhold 
til sin omverden, der ikke på forhånd er medieret i det kulturelle, symbolske, 
magtinstrumentelle system. Hermed eksisterer de i en form for frirum, der kan 
betegnes som en ’ikke-instrumentaliserbar materialkultur’.281 Helt konkret kan 
denne dobbeltposition ses i den måde, værkerne ganske vist er unikke, men uden 
at besidde en traditionel værkkarakter. Lad os derfor se på deres udsigelsesposition 
og forhold til autonomibegrebet.

6.1.5. Semi-autonom udsigelsesposition
Som det er fremgået, optræder værkerne i en udstillingssammenhæng, men i ingen af 
tilfældene er der vel at mærke tale om en ren kunstnerisk kontekst.282 Både hvad angår 
Kunstindustrimuseet, Dansk Design Center, Biennalen for Kunsthåndværk og Design og 
Stockholm Nationalmuseum, er den designmæssige - det vil i dette tilfælde sige ’æstetisk 
privilegerede materialkultur - relation udtalt, eller i tilfældet Arken, hvor boligmessen 
betyder en uklar udsigelsesposition. Alle kan de dermed betegnes som kunsteksterne 

281  I tilfældet Gopingpong er nogle af objekterne tæt på at være produktionsegnede. Definitionen som ’ikke-instrumentaliserbar 
materialkultur’ henviser her til det forhold, at genstandene repræsenterer et formsprog, der kun vanskeligt lader sig omsætte 
til kommercielt produkt, trods det reelle funktionsniveau. Indtil videre er denne radikale del af gruppens produkter således 
fastholdt som prototyper.
282  Brandts Klædefabrik undtaget, men her afspejler behovet for specifikt at understrege at der er tale om ”tekstilkunst” 
netop, at sammenhængen er usædvanlig.
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hvad angår entydig kunstnerisk status. Samtidig er det en vigtig pointe, at en stor del 
af de nævnte udøvere sideløbende med de analyserede værker fremstiller beslægtede 
kommercielle produkter, der ikke er beregnet på udstillingssammenhængen, men er 
at finde i livsstilsbutikker og salgsgallerier. Hermed befinder værkerne sig på forhånd i 
et felt, hvis kunstneriske autonomi ikke er entydig. I stedet er der en friktion imellem 
designbegrebets relationen til hverdagslivet, og den autonomi, der trods alt eksisterer 
i og med at værkerne indgår i en udstillingssammenhæng, og først og fremmest retter 
deres betydningsindhold mod denne aflæsningssituation. 
  Denne friktion kan således hælde både til den ene og den anden side. Hver for sig 
kan værkerne potentielt fungere udenfor udstillingsrummet - smykker og kaffestel kan 
bruges, objekterne kan udfylde deres rolle i det fysiske rum. Med andre ord er der en intim 
forbindelse mellem objektet som udstillet og dermed autonomt værk og objektet som 
en (ganske vist æstetisk privilegeret) genstand i hjemmet. I og med at beskueren møder 
værkerne eller beslægtede produkter i en kunstekstern udstillingssammenhæng, på 
galleriet, i butikken eller i hjemmet er det en praksis, der eksisterer tæt på materialkulturen 
og dermed på hverdagskulturen.

Værkerne er dermed konkrete objekter, hvis eksistens og betydning ikke kun er 
metaforisk men helt konkret. Denne praksis fremhæves netop i fraværet af entydig 
autonom kunstkontekst. Hermed mister de deres kunstneriske autonomi, men ikke 
nødvendigvis deres kunstneriske funktion og betydning: Det betydningsindhold der 
aflæses i udstillingsrummets receptionssituation forskydes ikke nødvendigvis væsentligt, 
fordi konteksten ændres og autonomien dermed brydes. Ganske vist er den konkrete brug 
i de fleste tilfælde en tænkt situation; Vallejos Dødssynder, eksempelvis, kan man ikke 
forestille sig anvendt i en virkelig situation. Men præcis den pointe, at objekterne ligeså 
godt kunne indtræde i den materielle kultur, gør spørgsmålet om værkernes autonomi 
interessant.

En foreløbig definition kunne derfor være, at objekterne er kunstnerisk autonome 
i det betydningsindhold, de er tillagt; at denne autonomi er særligt tydelig i en 
udstillingssammenhæng; men at den ikke mindskes væsentligt af at objekterne relaterer 
- mere eller mindre potentielt - til den materielle kultur. 

Objektkarakteren bliver derfor samtidig relevant. Ved, som Niedderer påpeger, 
at have et operationelt og et symbolsk funktionsniveau integreret i samme objekt, 
understreges objektformen som bærer af betydningsindholdet. Det kommunikative aspekt 
er således integreret i et operationelt niveau, det vil sige i en objektform, der referer til 
materialkulturens brugssammenhæng.

Her bliver kunsthåndværkets karakteristika for alvor interessante: Kritikken af det 
bestående bliver netop udøvet i genstande, hvis kunstneriske status er uafgjort i forhold 
til materialkulturen. Frasigelsen af ’the standard vision’ kan udøves i så nedtonet et 
medie som et kaffestel, men netop her bliver den nye vision effektfuld: Samtidig med at 
den retter kritikken, indeholder den løsningen: Den materialiserer så at sige den mulige, 
alternative virkelighed.

Samtidig er det en vigtig pointe, at værkerne netop besidder dette konceptuelle 
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betydningsindhold: Ved at være konceptuelle er værkerne baseret på en form for 
kritisk position, der er baseret på kunstbegrebet, og som dermed adskiller sig fra den 
designhistoriske utopi, hvor formgivningen kan betegnes som et ’positivt’; proaktivt 
bud på en ny vision. Kunstbegrebets kritiske position kan dermed betegnes som 
’negativ’; reflekterende ved at fasthold en distance, når det insisterer på kunstbegrebet 
som udsigelsesposition. De analyserede værker er således positioneret i et mellemfelt; 
udsigelsespositionens og formtypens kunstneriske status er tvetydig, mens 
betydningsindholdet indtager en refleksiv, kritisk kunstnerisk position. De pendulerer 
dermed i det frirum der opstår ved ikke at være entydigt rubricerbart.

Dette uafklarede frirum understreges på forskellig måde i værkernes konkrete forhold. 
Eksempelvis hos Saabye og Vallejo, hvor de enkelte genstande ganske vist er afsluttede, 
selvstændige værker, men hvor betydningsindholdet først udfoldes fuldt i sammenhæng 
med seriens øvrige genstande. Der kan dermed tales om en form for ’suspense’, hvor 
funktionen og betydningen kun er delvist aflæselig i det enkelte objekt. Samtidig er det 
enkelte objekt kun delvist aflæseligt i sin relation til velkendte formtyper: Der er hele 
tiden tale om forventningsbrud og koblinger, hvor de enkelte genstande er revet ud af 
den materialkulturelle sammenhæng og transformeret. I dette skift af kontekster; fra 
materialkulturel formtype til kritisk, kunstnerisk position fastholder objekterne således 
deres oprindelige sammenhæng med hverdagsvirkeligheden, og bliver derfor til et  konkret 
utopisk miljø. Fra en udstillingsmæssig, og dermed autonom, udsigelsesposition
undergraves autonomien således i samme øjeblik, ved at objekterne ’igangsætter’ nye 
relationer og nye miljøer. Tophøj er i den forbindelse et godt eksempel: ’Bruddet’ med 
montrens ramme, og genstandene symbolske genindtræden i hverdagesrelationen 
betyder, at det privilegerede æstetiske objekt gøres til et hverdagsobjekt. Hermed 
konstruerer hun en friktion mellem kunstnerisk autonomi og hverdagslig heteronomi, der 
medierer mellem kunstkontekst og materialkultur. Man kan dermed sige, at genstandene 
nok indtager en privilegeret rolle i forhold til materialkulturens øvrige genstande, men at 
det hverken er som rent kunstobjekt eller som designobjekt. Ved at stå udenfor det rene 
kunstrums white cube-logik og samtidig appellere til at blive taget i brug, bliver de en del 
af beskuerens virkelighed i en radikal modsætning til autonomibegrebets distancering. 

En vigtig pointe er imidlertid, at udstillingsrammen og dermed autonomibegrebet, 
samtidig er en væsentlig forudsætning for overhovedet at kunne etablere en 
udsigelsesposition: Som eksempelvis Friis og Gopingpong forklarer, udgør udstillingen 
den ramme, hvorfra man kan ’tænke frit’. Mens designobjektet er underlagt helt 
andre funktionsmæssige og økonomiske krav end udstillingsobjektet, betyder 
udstillingsrammen, at det konceptuelle betydningsindhold kan udfoldes præcist. Samtidig 
lægger en udstillingssituation pr. definition op til en aktiv læsning af objekterne på deres 
egne præmisser, i modsætning til hverdagssammenhængens mere ubevidste håndtering 
og objektivisering (jvf. Attfield).

I lyset af definitionen som ’paralleleksistens i forhold til materialkulturen’ er det 
samtidig vigtigt at understrege, at netop ’parallel eksistens’ uomgængeligt abonnerer 
på autonomibegrebet; det er således autonomien der garanterer, at der kan tales om 
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noget parallelt og dermed ikke et direkte, 1:1 tilhørsforhold til materialkulturen. Det 
konceptuelle kunsthåndværk indtager dermed en ganske særlig position: Det abonnerer 
både kontekstuelt og indholdsmæssigt på en kunstnerisk autonomi, men udfolder den i 
et heteronomt formtypologisk univers, der læner sig tæt op ad materialkulturen.
Der er derfor tale om at paralleleksistensen udgør en art semi-autonomi, hvis betydning 
vil blive udfoldet i senere.

6.1.6. Receptionssituationens ’Verfremdungseffekt’
Hermed er det samtidig relevant at spørge til hvilken form for oplevelse, disse semi-
autonome objekter afstedkommer. Som nævnt kan ’udstillingens’ ramme således siges at 
tydeliggøre objekternes konceptuelle betydningsindhold, men samtidig er det interessant, 
at de konkrete udstillingssammenhænge - på nær Brandts Klædefabrik - heller ikke 
lægger op til en kunstnerisk aflæsning, idet de alle kredser implicit om formgivning; dvs. 
objekter, der relaterer sig til funktionalitet og hverdagskultur. Hermed er der på forhånd 
tale om en mere direkte relation mellem objekt og beskuer, end en kunstkontekst lægger 
op til. Ligesom Tophøjs værker appellerer direkte til beskueren og dermed bryder med 
glasmontrens distancerende effekt, appellerer de øvrige funktionsorienterede formtyper 
til interaktion ved at relatere til beskuerens egne hverdagserfaringer, hvad enten det 
handler om en båd, et ordensbånd, en skål eller en håndvask: Alt sammen genstandstyper, 
man potentielt har en personlig erfaring med. 283 Selve materialerne (tekstil, keramik, 
møbelmaterialer, ædelmetal og smykkernes ’objet trouvé-karakter’ etc.) er samtidig også 
materialer, vi er vant til at håndtere, hvilket igen mindsker distancen mellem objekt og 
beskuer.

På den baggrund er forventningsbruddet særdeles effektfuldt. Formtypen ’inviterer 
således beskueren indenfor’, mens forventningsbruddet alligevel gør det op til beskueren 
at tænke færdigt; at percipere det kun tilsyneladende genkendelige objekt. Hermed 
fremhæves konceptualitetens kritiske betydningsindhold ved netop at unddrage sig den 
forventede aflæsning. Det betyder, at man dermed bliver tvunget til at træde ud af den 
eksisterende logik og underlægge sig værkets konceptuelle præmisser. Hermed inviterer 
værkerne til at se på ’det eksisterende’ med andre øjne. Gopingpong er er oplagt eksempel, 
da de i form af den konkrete udstillingssammenhæng (boligmesse på Arken) på forhånd 
sår tvivl om objekternes status.

Grundlæggende handler oplevelsen derfor om at træde ud af den eksisterende ’logik’ 
eller ’virkelighedsopfattese’ og se på den med nye øjne. Via konceptualiteten ledes man så 
at sige tilbage til hverdagen; til opfattelsen af den fysiske virkelighed, der omgiver een.
Denne bevægelse er netop interessant fordi den udfoldes i et felt, hvor distancen mellem 
objekt og beskuer på forhånd er lille: Udstillingskontekst og formtypologi lægger ikke op til 
autonomibegrebets mellemkomst i sigselv; det er i og med at det velkendte ’fremmedgøres’ 
via det konceptuelle greb, at paralleleksistensens merbetydning fremkommer.

283  Det skal samtidig bemærkes, at Friis’s udstillingsprojekts eksplicitte kontekstualisering som ’textilkunst’ på Brandts 
Klædefabrik således også er det projekt, der mindst direkte kan beskrives som paralleleksistens, idet koblingen mellem 
forlæggets ordensbånd og selve værket ikke fremtræder umiddelbart visuelt, men først bliver tydeligt i aflæsningssituationen.
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Denne bevægelse har tydelige paralleller til den såkaldte ”Realismedebat” der udspandt 
sig, særligt mellem eksilmarxisterne Bertold Brecht og Georg Lukács i 1930erne. Debatten 
afspejler nogle avantgardeteoriens grundlæggende spørgsmål om kunstens autonomi i 
forhold til en politisk betinget dagsorden, men er her gengivet efterfølgende, idet der er 
nogle særlige indsigter at hente i forhold til receptionssituationens karakteristika, der vil 
vise sig at være interessante i forhold til at uddybe den oppositionsæstetiske position. 
Derfor en kort ekskurs til realismedebatten:
Realismen figurerede særligt i mellemkrigstidens marxistiske miljøer idet man her fandt 
et revolutionært-politisk potentiale i modsætning til det klassicistiske og romantiske  
kunstbegrebs ideologiske eskapisme. Målet var således at gengive samfundsmæssige 
forhold fra en objektiv synsvinkel, med henblik på at bevidstgøre subjektet, så at ’den 
objektive og den subjektive impuls kunne gå op i en højere enhed’.284 Modellen skriver 
sig naturligvis ind i avantgardeteorien ved netop at søge et kunstbegreb, der er direkte 
engageret i kunstens politiske opgør med de eksisterende værdier. Mens realismen for 
både for Brecht og Lukács var den kunstneriske formel for et kritisk samfundsmæssigt 
engagement, går ’Realismedebatten’ ud på, på hvilken måde, realismen skal udfolde sig.

For Lukács var det essentielt, at realismen udfoldede sig som en totalitet der 
hverken overbetonede den objektive (naturalistiske) eller den subjektive (romantiske, 
modernistiske) tilgang; dvs. indenfor arven fra den borgerlige realisme, i modsætning 
til den modernisme, han fandt alt for autonomt-subjektiv. Ved i stedet at promovere et 
helhedsorienteret værkbegreb kunne beskueren opnå den følelsesmæssige identifikation 
med værket, der kunne generere en kritisk erkendelse. I denne tilgang ligger ideen om 
den katharsiske renselse, der tager udgangspunkt i subjektets møde med det almene.285

Modsat identifikationen repræsenterede Brecht derimod et realismebegreb centreret 
omkring den såkaldte verfremdung. Brecht tog netop afstand fra det følelsesmæssige 
engagement til fordel for en ’fremmedgørelse’ der i stedet konfronterer beskueren 
med dagligdags fænomener, der gøres fremmede og på den måde fordrer en kritisk 
refleksion.286

Denne forskel mellem identifikation og verfremdung er interessant, netop fordi det 
netop bliver tydeligt, at den måde, de konceptuelle værker er betydningsproducerende 
ligger i direkte forlængelse af Brechts verfremdungsbegreb. Pointen er vigtig i forhold til 
den oplevelsesmodus, der traditionelt tilskrives kunsthåndværket når det defineres som 
’genrekonsortium’ eller baseret på ’tavs viden’. Med disse betegnelser er det materialet, 
der er centralt, og dermed abonneres der uværgeligt på et klassisk æstetisk formbegreb.
I forhold til realismedebattens spørgsmål om fremmedgørelse er det tydeligt, at der i 
de konceptuelle værker ikke indtræder nogen form for katarsis, affødt af mødet med et 
transcendent erkendelsesniveau. Man konfronteres med sin egen - forskudte - virkelighed 

284  http://www.leksikon.org/art.php?n=2131, 04.06, 2006, Signeret H.R., efter originalopslag fra Pax Leksikon (1978-82).
285  Georg Lucaks (1932). ”Tendency or Partianship”. Art in Theory. 1900-2000. An Antology of Changing Ideas. (Edts. Charles 
Harrison & Paul Wood). Blackwell Publishing Ltd., 2000.
286  Bertold Brecht (1938). ”Popularity and Realism”. Art in Theory. 1900-2000. An Antology of Changing Ideas. (Edts. Charles 
Harrison & Paul Wood). Blackwell Publishing Ltd., 2000.
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i en oplevelse der derfor snarere er politisk end æstetisk.
Her nærmer vi os for alvor kunsthåndværkets oversete kulturkritiske potentiale. 

I det kunsthåndværkets oppositionsæstetiske position har været ’parkeret’ i ’maker-
perspektivet’ og begrebet om ’tavs viden’ (med dertil hørende referencer til den 
håndlavede opposition til masseindustrien), har det været umuligt at få øje på at 
netop formtypen kan have en fremmedgørende effekt, der ikke ’blot’ abonnerer på et 
klassisk æstetisk skønhedsbegreb, men som indtager en kritisk position. Med det 
konceptuelle betydningsindhold er aspektet imidlertid blevet tydeligt: Fremfor at 
selve fremstillingsprocessen udfylder en oppositionsæstetisk rolle, er det nu objekttypen, 
der lægges vægt på. Verfremdungseffekten får således beskueren til at kigge tilbage på 
hverdagsvirkeligheden, til den materielle kultur, man pr. definition er en del af. Denne 
bevægelse betyder et radikalt brud med autonomien. Netop via verfremdungseffekten, 
materialiseret i genstande der paralleleksisterer i forhold til materialkulturen, kan det 
konceptuelle kunsthåndværk defineres som refleksioner over den materielle kultur.  

6.1.7. Materialet - Færdighedsgrad og disciplininternt medie
Hermed ikke sagt, at materialets betydning er reduceret til ubetydelighed. Med de 
analyserede værker er det tydeligt, at det kan der: I og med det ikke er det internt æstetiske 
betydningsindhold der er centralt, men en betydning der ligger udenfor objektet, bliver 
materialets forrang forskudt til fordel for fortællingen. Men hermed ikke sagt, at 
materialet bliver ligegyldigt. Som Mette Saabye forklarer, at ’materialet er den cykel, 
hun kører på’ forstået på den måde, at hun forholder sig til deres eget specifikke medie; 
bruger sin faglighed som guldsmed og dermed sin store materialemæssige kendskab til at 
udtrykke præcis det, der er intentionen. Materialets rolle er altså at formidle et budskab. 
I tilfældet med Tophøjs kaffestel, eksempelvis, er materialet en uomgængelig del værkets 
betydning; det er materialets æstetiske muligheder der udforskes via eksperimentelle 
tilfældighedsteknikker. Men vel at mærke er det ikke det enkelte (autonome) objekt der 
skaber en betydning i sigselv, men netop sammenstillingen af objekterne. Igen peger 
dette forhold på, at betydningsindholdet ikke er formelt, værkinternt, men konceptuelt. 
Ved netop at være keramiske genstande - parallelle til andre keramiske genstande - er 
materialets rolle at referere til en diskurs og til en bestemt aflæsning.

Den arbejdsproces der ligger bag afspejler derfor et ligeså stort engagement i 
materialet, som det der kendetegner formelt orienterede værker. Blot kendetegnes de 
konceptuelle værker af et andet mål end det, der refererer udelukkende til objektet selv.
Et andet aspekt der er vigtigt at karakterisere i forbindelse med forholdet til et 
specifikt materiale er, hvad man kunne kalde kunsthåndværkets ’færdighedsgrad’ eller 
’produktniveau’: Selv i de tilfælde hvor værkerne har et skitseagtigt præg (Tophøj, 
Ruhwald), er de objekter, der ’paralleleksisterer’ i forhold til materialkulturen. Anders 
Ruhwalds klodser, eksempelvis, indgår direkte i beskuerens fysiske virkelighed, mens 
Tophøjs kaffestel i høj grad appellerer til det og kunne være direkte anvendelige. I 
tilfælde som Claydies, Vallejo, Gopingpong etc. er der ligefrem tale om en færdighedsgrad 
der gør det udelukkende kontekstbestemt, om der er tale om et værkniveau eller et 

superobjekter 04.indd   178 08-08-2006   01:44:31



�7�

ka
pi

te
l 

6

produktniveau. 
Hermed er den ’tavse viden’ der udøves i omgangen med et specifikt materiale ikke 

mindre betydningsfuld. Ganske vist er det ikke nødvendigvis med det formål at udfolde 
et specifikt materialets æstetiske potentiale, men for at kunne fremstille objekter, hvis 
færdighedsgrad gør dem til parallelobjekter i forhold til den materielle kultur, og til 
dermed at skabe det ønskede betydningsindhold. Materialet indtager dermed en central 
rolle, men på en anden måde end Dormers ’tavse viden’ og Greenhalghs ’genrekonsortium’ 
lægger op til: Værkerne forholder sig vel at mærke til deres egne fagdisciplinære diskurser, 
og opnår dermed to centrale pointer. 

For det første genindskriver de kunsthåndværket som en del af materialkulturen. 
Ved netop at arbejde med ordensbånd/tekstil, sanitetsobjekter/keramik, kaffestel/
keramik, smykker/kroppen; ansigt og hænder, arbejder de ikke på diskurseksterne 
præmisser. Værkerene gennemarbejder eksisterende objekttyper på deres eget medies 
præmisser. Dermed demonsterer de, hvor beslægtet kunsthåndværket er med den 
materielle kultur, så de netop fungerer som ’paralleleksistens’: Værkerne transformerer 
materialkulturelle former indenfor deres eget medie og fagdiskurs. Med andre ord siger 
tekstilprojektet noget indenfor rammerne af det tekstile medie ect. Materialet er dermed 
ikke betydningsproducerende i sigselv, i formel, æstetisk forstand, men sekundært, som 
det ’rum’ konceptualiteten udfolder sig indenfor.

Her tilskriver de sig - for det andet - uværgeligt genrekonsortiet, men med den 
helt centrale tilføjelse, at det er relationen til den materielle kulturs disciplininterne 
genstandsformer, og ikke materialet i sigselv, der er karakteristisk: Nok er det specifikke 
materiale/disciplinen central for den enkelte udøver, som ’den cykel de kører på’, mens selve 
værket, når det har forladt studiet, indtager en position hvor det er den formtypologiske 
referencen snarere end den konkrete materialitet, der er betydningsbærende.

Det betyder samtidig, at der i forhold til Dormers ’maker-perspektiv’ er skiftet 
perspektiv til værket som kulturelt objekt: Her er det ikke vigtigt hvilke materialemæssige, 
disciplininterne processer der ligger bag fremstillingen af objektet, men den måde, det 
fungerer som en refleksion over den (tilfældigvis) disciplininterne del af materialkulturen. 
Når færdighedsgraden er central for at værket fungerer som paralleleksistens i forhold til 
den materielle kultur, er det af dén grund essentielt, at ’den tavse viden’ udøves, som 
udgangspunkt for det konceptuelle betydningsindhold. Eksempelvis hos Mette Saabye er det 
tydeligt, at den kunstneriske proces ikke er baseret på den tavse videns håndværksmæssige 
færdighed. Projektet er konceptualiseret helt ind i planlægningsprocessen, der udover 
idegenereringen omfatter udvælgelsen af respondenter, og sammenfatning af de tilsendte 
skriftlige og visuelle materiale. Hermed er ’det sociale’ (her gruppen af respondenter) 
medaktører i forhold til værkets udformning - en udformning der i andre tilfælde styres 
af appellen til det sociale; som i Tophøjs tilfælde invitationen til at deltage; tænke værket 
ud af montren og ind i den konkrete hverdagssammenhæng, eller som i Claydies’ tilfælde 
i frisureskålenes stadige insisteren på at blive læst ’på hovedet’. I alle tilfældene er dialogen 
med det sociale central, som en uomgængelig del af værkets tilblivelsesproces.
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6.1.8. Mellem kunst og design: Æstetisk privilegeret objekt
Et sidste karakteristika der bør diskuteres i forbindelse med værkanalyserne er, hvordan 
de nævnte værker mere eller mindre eksplicit forholder sig til designdiskursen, mens 
de ved at være konceptuelle er baseret på en form for kritisk position, der er baseret 
på kunstbegrebet. Som det blev nævnt i ovenstående afsnit, er et karakteristika ved 
det konceptuelle kunsthåndværk, at dets forhold til materialet kan karakteriseres 
som disciplininternt. Dette forhold spiller samtidig ind i kunsthåndværkets forhold 
til designbegrebet. Gopingpongs praksis et eksempel på, hvor tæt kunsthåndværk 
og designdisciplinerne er forbundne. I denne sammenhæng fungerer Gopingpong 
uproblematisk indenfor rammerne af konceptuelt kunsthåndværk, i det de forholder 
sig disciplininternt til den konceptuelle praksis; de reflekterer over møblets funktion via 
netop møblet. At gruppens praksis institutionaliseres som ’design’ siger dermed mere om 
institutionelle definitioner end om selve praksis.

Gopingpong forstærker spørgsmålet om kunsthåndværkets relation til 
designbegrebet. Her er det værd at lægge mærke til, at gruppen netop definerer deres 
konceptuelle udstillingspraksis som en mulighed for at ’pushe branchen’ og ’tænke frit’. 
På samme måde som de øvrige, mere traditionelle kunsthåndværksdiscipliner, gentænker 
de funktioner og lader dem med refleksive merbetydninger, og bevarer dermed en kritisk 
friktion i forhold til materialkulturens designprodukter. Samtidig reflekterer de over den 
materielle kultur med de originale teknikker og materialer. Forskellen er derfor, at den 
disciplin, de arbejder i, knytter an til designbegrebet.
Hermed kan det synes som om, det netop udelukkende er et genrekonsortium der faktisk 
adskiller praksisformerne og afholder Gopingpongs praksis fra at blive opfattet som 
kunsthåndværk. Her skal det dog medtænkes som essentielt, at det netop er Gopingpong 
der synes at antage kunsthåndværkets potentialitet og semiautonome udsigelsessted, 
som afsæt for at ’tænke frit’. En definition der bliver interessant er derfor samtidig 
kunsthåndværkets position som eksperimentalstadiet eller leddet før designproduktet, eller 
før produktkulturen i det hele taget. Den semiautonome position viser sig således, med 
Gopingpong, at fungere rammen for at kunne etablere et uafhængigt rum; hvad Foster 
netop efterlyser som kulturens ’running room’.

Ved at genintroducere Foster lægges der samtidig op til at diskutere det konceptuelle 
kunsthåndværks rolle i forhold til den teoretiske position, der skitseres i afsnit 4. Lad mig 
foregribe diskussionen ved at påpege et uomgængeligt perspektiv, når designrelationen 
fremhæves, i særdeleshed i sammenhæng med Foster; naturligvis relationen til 
kunstbegrebet. Her er det evident, at for det første udstillingsrammens udsigelsesposition 
overhovedet abonnerer på forestillingen om et autonomt privilegeret æstetisk objekt. 
Dette foregriber en vigtig pointe hos Buchli i forhold til det materialkulturelle ’superobjekt’, 
men i indtil videre skal det slåes fast, at denne udsigelsesposition lægger op til en bestemt 
- reflekteret - aflæsning. Yderligere er det vigtigt at slå fast, at konceptualiteten, i det hele 
taget, abonnerer på en billedkunstnerisk betydningsproduktion. Ganske vist er design 
relationen dermed tydelig, men relationen til en billedkunstnerisk udsigelsesposition og 
betydningsproduktion er således udgangspunktet for, at der overhovedet kan tales om en 
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designrelation (til forskel fra et 1:1-forhold). Den konceptuelle forskydningspraksis tager 
således afsæt i en billedkunstnerisk betydningsproduktion, mens paralleleksistensen 
i forhold til materialkulturen peger i retning af designbegrebet. I forhold til begge 
fremtræder kunsthåndværket som et æstetisk privilegeret objekt: I forhold til design 
som kendetegnet af en paralleleksistens med særlige kritisk-refleksive betydningslag; i 
forhold til kunst, ved netop at besidde disse betydningslag og samtidig være uløseligt 
bundet i objektet, ’færdighedsgraden’ og den materialkulturelle formtype. Lad os derfor 
se på de teoretiske implikation af disse forhold.

6.2.0. BEGREBSDEFINITIONER: BETYDNING ifht. TEORIEN

6.2.1. Indledning
Med det teoretiske afsnit 4 blev der gennemgået et teoretisk problemkompleks der 
var affødt af kunsthåndværkets egen placering i hvad jeg har kaldt en ’modernistisk 
blindgyde’. I stedet gik jeg et skridt tilbage, til Arts and Crafts-bevægelsens ideologisk-
politiske klima, som kunsthåndværket oprindeligt voksede ud af. Positionen her var 
oplagt til en avantgardeteoretisk læsning, der som en logisk konsekvens blev fulgt op af 
positioner inden for den materialkulturelle og æstetikteoretiske diskurs. 
Gennem værkanalyserne er det samtidig lykkedes at skrive nogle karakteristika frem, der 
kendetegner det konceptuelle kunsthåndværk. Disse karakteristika bidrager til at se det 
teoretiske problemkompleks i et nyt lys, og dermed til at følgelig definere det konceptuelle 
kunsthåndværk mere præcist end de aktuelle begreber som ’genrekonsortie’ og ’hybrid 
praksis’ lægger op til.

Helt centralt stod den avantgardeteoretiske diskussion der, med Peter Bürgers 
definition af avantgardens uforløste forsøg på at overkomme skellet mellem kunst og 
liv, handler om muligheden for at lokalisere et oppositionsæstetisk potentiale, der kan 
se kunsten som forløsende i forhold til en livspraksis, hvis værdier skal omformes. 
Den deraf følgende diskussion om avantgardens egentlige historiske lokalisering og 
realisering med Murphy, Huyssen, Foster og Highmore, bevægede sig skridtvist over mod 
materialkulturelle positioner. Kunsthåndværkets relevans i forhold til netop begge disse 
positioner kvalificerer derfor debatten både hvad angår det empiriske og det teoretiske 
felt.

6.2.2. Kunsthåndværk som avantgarde
Det spørgsmål der rejses med avantgarden er overordnet spørgsmålet om, hvordan man 
egentlig skal se et avantgardeprojekt. Med hvilket resultat kan man med andre ord tage 
Peter Bürgers grundlæggende avantgardemodel og de senere afledninger og applicere 
dem på kunsthåndværket? 

Med van den Bergs rhizomatiske læsning af avantgarden kan man således indkredse 
et avantgardistisk moment i det konceptuelle kunsthåndværk, der peger direkte tilbage 
på Bürgers dikotomiske forhold til den historiske avantgarde: Idet det borgerlige, 
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autonome kunstbegreb nok repræsenterer et ideelt niveau, er det samtidig affirmativt 
i sin institutionelle struktur. Den historiske avantgarde reagerer herpå ved at forsøge at 
sprænge den institutionelle ramme og ophæve distancen mellem ’kunst’ og ’livspraksis, 
men Bürger må imidlertid kapitulere i erkendelsen af, at et ’Freiheitsspielsraum’ kun kan 
etableres via kunstbegrebet.

Her er Richard Murphy eksponent for, at forsøget på at ophæve skellet mellem kunst 
og liv ikke kun angår den historiske avantgarde, men netop også kan lokaliseres i den 
romantiske avantgarde. Med hans begreb om den ’de-æstetiserede autonomi’ får Murphy 
præciseret, at avantgarden ikke kun findes i den historiske avantgardes anti-form, men at 
spørgsmålet er, om man sublimerer livet i kunsten eller om man de-æstetiserer kunsten i 
livet. Det betyder, at friktionen mellem kunst og liv så at sige ikke er afgjort: En autonom 
position betyder ikke nødvendigvis, at kunstens kritiske potentiale er demonteret.
Med denne åbning er det interessant at se på Huyssens udlægning af avantgarden 
som en praksis, der reelt videreføres i massekulturen. Huyssen sætter stadig sin lid til 
æstetikken, men ikke nødvendigvis en værkorienteret kunstæstetik. I stedet peger han 
på massekulturens mulighedsbetingelse for at videreføre avantgardens intentioner, i en 
ophævelse af dikotomien mellem affirmation på den ene side, og subversion på den anden. 
Der eksisterer med andre ord ikke nogen modsætning mellem autonom opposition og 
massekulturel affirmation

Mens Bürger så neoavantgarden som en bekræftelse af avantgardens umulige projekt 
ved at mime den historiske avantgarde indenfor institutionens affirmative rammer, og 
mens Huyssen yderligere umuliggjorde troen på kunstens forrang fremfor massekulturens 
ved at påvise sammenbruddet, tegner Foster imidlertid en position op, der introducerer 
kunstens tilbagevenden til virkeligheden. Vel at mærke på kunstbegrebets og dermed 
kunstinstitutionens præmisser, men med en klar bevidsthed om kunstbegrebets funktion 
som platform. Kunstrummet udgør således ’a space for critical debate and alternative 
vision.’

På den baggrund kan Foster dekonstruere kategoriseringen af hhv. ’kunst’ og ’liv’. 
Transgressionen, mener han, er er retorisk figur, i det kategoriseringerne gensidigt 
bekræfter hinandens uopnåelighed. Ved i stedet at skifte den affirmative ’genstand’; den 
økonomiske samfundsstruktur (som livspraksis skal udfries af), ud med kulturel identitet; 
den herskende kulturindustris dominans, påviser han, hvordan kunsten rent faktisk er i 
stand til at udgøre en andethed, selv med afsæt i det ’affirmative’ kunstbegreb. Foster 
må imidlertid alligevel renoncere, også på kunstens ’kulturelle andethed’, i det den på 
samme vis forstærker sin egen ideologisk-kulturelle konstruktion. Løsningen må ifølge 
Foster blive at træde endnu et skridt ud, og blive bevidst om kunstens konstruktion som 
andethed, og præcis her ender Foster med at pege tilbage på autonomibegrebet.
Det eneste sted han kan opnå et ’running room’ i opposition til det allestedsnærværende 
designbegreb (som han udtrykker det i Design and Crime, men som er en logisk konsekvens 
af kapitalismens og kulturindustriens hegemonisering af andetheden) er dermed ved at 
operere indenfor begge ’paradigmer’; ved, på værkkategoriens præmisser, at forskyde 
hverdagsvirkeligheden i et ’semiautonomt’ værkbegreb. 
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I dette felt bliver det konceptuelle kunsthåndværk interessant ved at befinde sig ganske 
centralt i spørgsmålet om, hvordan det overhovedet er muligt at indtage en avantgardistisk 
position. Mens avantgardebegrebet således med Murphy ikke er forbeholdt den historiske 
avantgarde, og mens Huyssen peger på massekulturens ophævelse af skellet mellem 
masse og finkultur, synes kunsthåndværket at passe præcist ind i dette mulighedsfelt. 
Værkernes potentialitet; deres reference til masse/materialkulturen gør, at de modsætter 
sig den ultimative kommercialisering. De forbliver via friktionen i en position som radikale 
visioner, der unddrager sig kulturel cirkulation. Det betyder, at avantgarden her tilbydes det 
’running room’ som Foster efterspørger i erkendelsen af at kulturindustrien ikke kan 
skabe rum for ’andetheden’.
Dvs. at udstillingspositionen er gyldig og nødvendig for at kunne fastholde en position 
der unddrager sig kulturel cirkulation.

I den forbindelse er værkernes konceptualitet værd at bemærke. Værkerne kan som 
nævnt siges at paralleleksistere i forhold til materialkulturen, og optræder dermed som 
en forskydningsstrategi, der netop åbner for en kulturel-erkendelsesmæssig ’andethed’. 
Denne konceptualitet synes at være et ganske underspillet tema i avantgardetænkningen. 
Hos Foster, eksempelvis, er det evident at konceptualiteten er en betingelse for at arbejde 
indenfor det eksisterende paradigme. Med Marcel Duchamps allerede tidlige konceptuelle 
strategier viser konceptualiteten sig således at være et strategisk greb i forhold til netop 
spørgsmålet mellem ’kunst’ og ’livspraksis’. Mens det institutionskritiske aspekt således 
er skrevet tydeligt frem, synes konceptualiteten ikke at spille en selvstændig rolle hos 
avantgardeteoretikerne. Når kunsthåndværket imidlertid netop bliver synligt i kraft af 
den konceptuelt baserede forskydning af hverdagsvirkelighedens objekter og formtyper, 
er det institutionskritiske aspekt slet ikke et tema. Hermed peger kunsthåndværket på en 
lidt anden avantgardistisk semi-autonom position end den Foster, via Bürger, adopterer: 
Forskydningsstrategien fra udstillingskontekstens autonome aflæsningsramme betyder 
således ikke, at man eksplicit må dekonstruere udsigelsespositionen: Tværtimod 
eksisterer værkerne problemløst i kraft af udsigelsespositionens platform. De udøver ikke 
institutionskritik, men forskyder den kendte virkelighed indenfor autonomibegrebets rammer. 
På den måde er der tale om en praksis, der ikke kun defineres af avantgardetænkningen, 
med samtidig definerer dén: Den konceptuelle distance til hverdagsvirkeligheden fungerer 
dermed som det filter der forhindrer værkerne i at blive affirmative, men samtidig uden 
at kommentere deres eget udsigelsessted. Dermed garanteres en position, der ikke blot 
er semi-autonom på hverdagsvirkelighedens præmisser, men på autonomibegrebets 
præmisser.

Denne udlægning af avantgardetænkningen betyder, at det ikke ’blot’ er kunstbegrebet 
som udsigelsessted, der garanterer autonomien; det autonome niveau er i lige så høj grad 
bevaret i selve objektet; objektet, der netop potentielt kan recirkulere i det kulturelle 
system i stedet for, som i de kunstformer, Foster peger på, at opløses for at kunne gøre op 
med udsigelsespositionens autonomi og blive semi-autonom.
Kunsthåndværkets tvetydige udsigelsesposition udenfor en ren kunstkontekstuel 
udsigelsesposition og objekttypens tvetydige identitet og funktion gør dermed, at 
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semiautonomien ikke bliver så meget et spørgsmål om opgør med autonomibegrebet, 
som det fremtræder som en naturlig position for de konceptuelle værker. Som kritiske 
refleksioner over den materielle kultur, refererer de til den, uden at tage del. Tilføjes det 
konceptuelle som en eksplicit del af Fosters semiautonomi-begreb bliver det dermed 
tydeligt, at den position det konceptuelle kunsthåndværk indtager, bidrager til en 
udvidelse af avantgardebegrebet til en objektkultur, det stort set altid har haft en form 
for engagement med.287 Samtidig betyder det for kunsthåndværket at det tillægges en helt 
anden form for oppositionsæstetisk potentiale end hidtil antaget, fordi kunsthåndværket, 
via ’modernismens blindgyde’ netop har været positioneret som alt det, avantgarden 
ikke var. Her kan der dermed lokaliseres et helt andet kunstnerisk slægtskab end det 
modernistiske, studiobegrebet afstedkommer

6.2.3. Definition: Kunsthåndværk som materialkulturelt ’superobjekt’
Med den materialkulturelle tilgang bliver denne position yderligere interessant, idet 
avantgardediskussionen, netop via Ben Highmore bliver ført over i en sociologisk tilgang 
der priviligerer spørgsmålet om, om en avantgardistisk praksis nødvendigvis skal udfoldes 
indenfor kunstbegrebets semiautonome rammer.

Et sådant semiautonomt værkbegreb, hævder Highmore, er begrænset. Bürger og 
Foster har efter hans mening udlagt avantgardebegrebet for snævert ved at fokusere på 
institutionskritikken og kunstens rammebetingelse. I stedet mener han, man bør vende 
blikket mod dikotomiens modpol, mod ’livspraksis’, der ifølge Highmore har været udlagt 
for ensidigt som en negativt, magtstrukturelt domineret diskurs. 
Med et fokusskifte fra kunstteorien til kulturteorien peger Highmore på, at hverdagen 
rummer et overset oppositionsæstetisk, kulturkritisk potentiale; en ’generel 
avantgardeøkonomi’. Hverdagslivet er således ikke noget der skal befries af kunsten, 
men indeholder sine egne transgressive potentialer. Det betyder en reduktion af den 
kunstneriske praksis som avantgardistisk forhåbning.

Hermed opstår der en brudflade mellem kunstproduktionen og produktionen 
af hverdagskulturelle kritiske erfaringer. Så at sige har Highmore ikke ’brug’ for 
kunstbegrebet for at lokalisere en avantgardistisk praksis, mens kunstbegrebet omvendt 
synes at være trængt i defensiven med Fosters semi-autonome kunstbegreb der måske, 
måske ikke er institutionskritisk i sit udgangspunkt, men som i bedste fald opererer med 
en forskydning af erkendelsesmodus udfra en kunstbegrebslig platform. 

Dette mellemrum mellem kunstteorien og kulturteorien i forhold til at lokalisere et 
avantgardistisk potentiale er særlig interessant for kunsthåndværket, i det praksisformen 
i en vis forstand skaber en forbindelseslinje mellem diskurserne, der ikke er forudset i de 
respektive positioner. Ved nemlig at forbinde kunstteoriens omdrejningspunkt; værket, men 
kulturteoriens omdrejningspunkt; den sociale interaktion viser det sig at kunsthåndværket 
ikke blot bygger bro mellem positionerne, men tillige, at kunsthåndværket dermed 

287  Marcel Duchamp og Andy Warhol er i den forbindelse skoleeksempler, der dog i en ’opfylselse’ af Bürgers paradoks 
indtager rollen som ’high art’ og dermed uværgeligt også indtager en institutionskritisk position.
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muliggør en tredje position, hvis credo hverken er hverdagslivet(s selvtransformation) 
eller kunsten(s dekonstruktion af det hverdagsliges institutionelle magtstrukturer), men 
en præcis indoptagelse af begge positionerne.
Denne brobygning træder langsomt i karakter hvis vi tager Highmore på ordet og vender 
blikket mod kulturteoriens dialektiske hverdagsbegreb.

Med dette skift får vi samtidig en definition forærende, af objektets rolle i kulturteorien. 
Material Culture Studies er således grundlagt på ideen om ’superobjektet’, der eksponerer 
både ideologisk-politiske intentioner (’objectifications of authorative knowledge’) og en 
socialreformistisk agenda om at hæve massernes dannelsesniveau.
Hermed er det værd at bemærke, at det materialkulturelle superobjekt allerede oprindeligt 
indskriver sig i et dikotomisk felt mellem, groft sagt, magtstrukturel affirmation og social 
intention.

Superobjektet nutidige status afspejles i den udvikling, designbegrebet har 
gennemgået, siden det fremstod som et selvstændigt forskningsområde; i en bevægelse 
fra det æstetisk priviligerede (super)objekt til moderne materielle kulturstudier i design. 
Her ses tingene som forbrugsobjekter i et kulturelt kredsløb fremfor, som superobjektet, 
at tillægges repræsentative egenskaber. Det interessante er i den forbindelse, at tingene 
både afspejler social organisering, men også er med til at skabe den.

Judy Attfield er eksponent for en tilgang til objektet, der grundlæggende opfatter tings 
betydning som socialt defineret i en konkret - materiel - relation med hverdagskulturen. 
Det hermed ’vilde’ objekt er således ’vildt’ ved at indtage uintenderede sociale betydninger 
som en del af den enkeltes sociale identitetskonstruktion. Designobjektets identitet som 
’things with attitude’ er særlig fordi denne attitude netop indgår i en social objektivisering. 
Netop ikke i den direkte realisering af det modernistisk-utopiske designparadigme, men i 
den konkrete livssammenhængs identitetskonstruktion.
Hermed demonteres objektets ’rene’ betydning til fordel for en social objektivisering. 
Designobjekterne arbejder bevidst udfra visse identifikationsmønstre, men trods det, er 
objektets betydning, i bund og grund, uforudsigelig.

Ved på den måde at fremhæve design (og kunsthåndværks-) objektets operationelle 
frirum i det øjeblik objektet begynder sin konsumrelaterede cirkulation, kan 
Attfields socialkonstruktivistiske position sættes i relation til Highmores ’generelle 
avantgardeøkonomi’: Hverdagslivet er således ikke noget der skal befries af kunsten, men 
indeholder sine egne transgressive potentialer.

Mens Attfield nøjes med at påpege objekternes funktion som sociale objektiviseringer 
i individets identitetskonstruktion, er hun imidlertid ikke videre eksplicit i forhold til, 
hvad det betyder i større samfundsmæssig sammenhæng.Ved at vende blikket mod 
Appadurais fokus på varens udveksling mellem værdiregimer kan der midlertid tilføjes en 
forståelse af objektets funktion som retorisk, social figur. 

I tilgift til Attfield tilføjer Appadurai således differentierede kontekster hvori objektet 
(varen) værdisættes. Værdiregimerne, påpeger Appadurai, eksisterer ikke i et ideologisk 
tomrum, men er politisk, magtstrukturelt defineret. Især luksusvarerne repræsenterer 
dette forhold, i den måde de materialiserer samfundets til enhver tid herskende 
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begærsobjekter.
Hermed repræsenterer Attfield og Appaduari to forskellige vinkler af objektets betydning 
i det sociale: Mens Attfields socialkonstruktivisme tillægger individets objektivisering 
afgørende betydning, lægger Appadurai mere vægt på at denne objektivisering i bund 
og grund er politisk konstrueret. Materialkulturen står dermed i et uafklaret felt mellem 
magtstrukturel styring og personligt ’running room’. 

Denne position addresseres af Neil Cummings, der på linje med Attfields 
’objektiviseringer’og Appadurais ’værdiregimer’ opererer med personlige og kulturelle 
’repræsentationer’. Ved at indføre en tekstuel analogi kan han bruges til at sammenkoble 
Attfield og Appadurais forskellige optikker: Appadurais værdiregimer er objekternes 
grammatik, mens Attfields konkrete brug er objekternes konkrete syntaks. Ved at lade 
syntaksen (den konkrete brug) afvige fra grammatikken (den herskende, magtstrukturelle 
logik) kan den enkelte skabe sig et rådighedsrum, der afviger fra den prædisponerede, 
politiske styring. Hermed kan Cummings siges at sammenfatte de positioner indenfor 
materialkulturforskningen der spænder mellem varen som politisk (Appadurai) og tingen 
som ‘uforudsigelig’ (Attfield). Begge forhold er gældende; ‘superobjektet’ fungerer dermed 
på en gang som repræsentation og friktion, bundet sammen af den både konkrete og 
symbolske relation til materialkulturen. 

Samlet set er hele dette materialkulturelle problemkompleks vanskeligt at anvende 
på kunsthåndværket uden at lægge vægten for eksplicit på praksisformens konkrete, 
’materielle’ cirkulation i det sociale. Fastholder man imidlertid linjen fra Highmore og 
dermed blikket på en mulig oppositionel, avantgardistisk position, tegner der sig et 
billede af kunsthåndværket, der netop tager avantgardediskussionen et skridt videre 
end den semiautonome position. Ved at fokusere på hverdagsbegrebet snarere end på 
kunstbegrebets resulterende instiutionskritik, åbnes der netop op for de særlige træk, 
der kendetegner de analyserede værker. Blot i kraft af deres formtypologiske reference 
til den materielle kulturs genstandsformer, tager kunsthåndværket dermed naturligt 
avantgarden med over i den materialkulturelle diskurs.

Med ’superobjektet’ som historisk udgangspunkt for den materialkulturelle forskning, 
kan det argumenteres, at begrebet fungerer særdeles godt som betegnelse for den rolle, 
det konceptuelle kunsthåndværk kan tilskrives i samtidskulturen. Som kunsthåndværk 
fungerer superobjektet ikke som en privilegering af det særligt æstetiske, men som en 
objekttype, der ganske enkelt eksisterer i et særligt produktions og konsumptionsklima.
Som det er beskrevet i analyserne, fungerer værkerne ikke sjældent som kunstneriske 
processer, der senere kommer til at danne udgangspunkt for kommercielle produkter, 
og under alle omstændigheder er udsigelsespositionerne i ingen af tilfældene (Brandts 
Klædefabrik undtaget) klare: Kunsthåndværket eksisterer dermed i et særligt rum, der 
hverken er ren materialkultur eller ren kunst; det fremstår som et ’superobjekt’ fordi 
dets udsigelsesposition er privilegeret i forhold til materialkulturen, og hvis agenda 
ikke er neutral men ideologisk, politisk ladet. I den forbindelse faciliterer begrebet om 
superobjektet en forståelse af kunsthåndværket som en kunstnerisk fortolkning af den 
materielle kultur: Den materielle kultur synliggøres, med alle de erkendelsesmæssige 
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potentialer den besidder, netop via den konceptuelt funderede forskydning.
Judy Attfields ’vilde ting’ betyder ikke at kunsthåndværket dermed reduceres 

betydningsmæssigt til at indgå på linje med den materielle kulturs øvrige genstande. 
Det vigtige ved Attfield er i denne forbindelse, at hun netop påpeger, hvordan det 
netop er i den materielle kultur, at bibetydningerne produceres; dvs. at det er her, det 
potentielt er muligt at tilskrive objekter andre betydninger, end de intenderede. Attfields 
socialkonstruktivistiske tilgang er her snævret ind, så at sige, til det teoretiske plan, der 
ikke omhandler de konkrete (materielle) objekters kulturelle cirkulering. Men pointen 
er, at Attfield viser os, hvor umuligt det modernistiske designobjekt er, i produktionen 
af et statisk betydningsindhold. Det betyder således, at Attfields position fremhæver 
muligheden for, at materialkulturen kan besidde et oppositionsæstetsik potantiale. Hos 
Attfield tjener det som objektiveringer i den sociale (selv)identifikationsproces, mens det 
vilde objekts funktion i denne forbindelse, altså er at fremhæve den, kunne man kalde det, 
’ulogiske’ betydningstilskrivning objektet gennemgår i det sociale. Mette Saabyes værk er 
i den forbindelse eksemplarisk for Attfields pointe, med de 22 personlige opfattelser af 
begrebet ’båd’. 

Også for de øvrige værker er det et interessant aspekt, at friktionen med 
hverdagsvirkeligheden og de hverdagserfaringer der er indlejret, følger helt andre 
logikker, end de forventelige: Beskuerens ’færdiggørelse’ af betydningsindholdet gør det 
i hvert enkelt tilfælde til et fortolkningsrum, der er åbent for dialogen; og som dermed 
udfylder Fosters ’running room’. 

For at vende tilbage til karakteristikken af kunsthåndværket som superobjekt er 
det netop interessant at koble Attfields ’vilde objekt’ med Appadurais politisk-retoriske 
niveau: Her er objektet således aldrig ’neutralt’, men ladet med intentioner inden den 
sociale objektiviseringsproces. For kunsthåndværket betyder det, at man kan pege på 
det narrative, konceptuelle betydningsindhold som den måde, objektet er retorisk, mens 
Attfields ’vilde’, socialt definerede betydning netop fremmer den betydning, der kan 
tilskrives objektets brug. 

De indsigter der er at hente i genstandsforskningen i et avantgardeteoretisk perspektiv 
blotlægger således muligheden for, overhovedet at tale oppositionsæstetisk og nærme 
sig en ’andethed’, der ikke tendentielt, som Foster påpeger, i bund og grund forbliver 
institutionskritisk. At lokalisere andetheden som en integreret del af hverdagskulturen 
åbner således for en ny forståelse af kunsthåndværkets position: Alle de karakteristika 
der kendetegner de konceptuelle værker lægger således op til, at kunsthåndværket 
netop udfylder det mulighedsrum, der kan lokaliseres teoretisk: Formtypologierne er 
genkendelige og’ refererer’, ’potentielt’ til materialkulturen. Hermed fremtræder de som en 
kritisk friktion der via objekter der, både i udsigelsessted og materiale og form, er tæt på 
hverdagserfaringer, indeholder rester af de sociale utopier, der oprindeligt kendetegnede 
Arts and Crafts-bevægelsens, avantgardens og senere det modernistiske designideal. 

Med værkernes ’modsat rettede grammatik’ jvf. Cummings kan man således sige, at 
de materialiserer idealer fra hele det 20. århundrede på en måde, der ikke hidtil har været 
synlig. Netop det teoretiske krydsfelt mellem avantgarde og materialkultur har fremskrevet 
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kunsthåndværket som eksisterende i et ’frirum’ hvorfra det som materialkulturelt 
’superobjekt’ kan reflekterer materialkulturen egne mulighedsbetingelser for ’play 
with alternative visions’. Pointen er at kunsthåndværket netop fastholder den kritiske 
friktion ved ikke at glide sømløst ind i forbrugscirkulationen og dermed miste kritikkens 
mulighedsbetingelse. Det på een gang italesætter og modsætter sig ’commodification’ via 
den potentielle brugstypologiske reference, og på den måde eksisterer det i en art dobbelt 
forhold til materielkulturen: Både som konkret superobjekt i en bestemt udstillingsmæssig 
kontekst der ligger tæt op ad livsstilsobjektet, men også som en kritisk refleksion.

Med det konceptuelle kunsthåndværk bliver Cummings’ pointe således klar: 
’Andetheden’ kan lokaliseres i de genstande, vi omgiver os med, og som ’superobjekter’ 
peger de konceptuelle værker netop på at Foster ikke nødvendigvis har ret i udgangspunktet 
for Design and Crime: At al kritisk position er kvalt i æstetitiseringens annektering af 
alle sociale og kulturelle områder. Hverdagsgenstandene kan byde på deres egen kritiske 
friktion, og som superobjekter fremhæver kunsthåndværket denne mulighedsbetingelse. 
Modstandspotentialet kan lokaliseres fordi objekterne står udenfor; i det reflektionsrum, 
der opstår, og det placerer kunsthåndværket i en central situation: De konceptuelle 
værker bryder pr. definition med ’grammatikken’, og peger dermed på dette brud som en 
mulighedsbetingelse for en oppositionsæstetisk praksis. Ved, som værkerne gør, at sætte 
mennesket i et forhold til sin omverden, der ikke på forhånd er medieret i det kulturelle 
system, opstår således ’potentialernes frirum’, idet kunstsfærens semiautonomi kobles 
med materialkulturens hverdagsgenstande. Hermed opstår der er fornyet forbindelse 
mellem kunst og virkelighed, som avantgardetænkningen ikke har fået øje på, men som 
ikke desto mindre byder på en ny måde at indtage en oppositionsæstetisk position.

6.2.4. ’Superobjektets’ oppositionsæstetiske modstandspotentiale
Ved at blive indskrevet i en avantgardeteoretisk optik blev det et spørgsmål i den 
materialkulturelle tilgang, om at lokalisere en oppositionsæstetisk position. At 
kunsthåndværket positioneres som centralt her gør det derfor relevant at uddybe hvordan 
denne oppositionsæstetiske position fungerer i forhold til de idealer der er opstillet 
af avantgarden. For Arts and Crafts-bevægelsen og Bürgers historiske avantgarde var 
ideologien i bund og grund marxistisk-revolutionær, om end det var udfra to helt forskellige 
helt forskellige strategier; jvf. Murphy et hhv. æstetisk og et an-æstetisk udgangspunkt. 
Målet var imidlertid en revolutionær omforandring af de herskende værdier, katalyseret 
gennem kunsten; i Bürgers terminologi en ’reintegrering af kunst og livspraksis’. Skridtvist 
blev disse intentioner dog renonceret til fordel for en mere realistisk institutionskritisk 
position i erkendelsen af, at kunstens egen udsigelsesposition uomgængeligt ender som 
affirmativ. Resultatet blev med Foster en semiautonom position, der er bevidst om sit eget 
udsigelsessted.  Som nævnt udgør kunsthåndværkets semiautonomi en lidt anden form 
for position end den, Foster advokerer for, ved at abonnere åbenlyst på værkbegrebet 
samtidig med at autonomien, jvf. både formtypologien og det tvetydige udstillingssted, 
alligevel ikke føres til ende. 
Hvilken form for kritisk position er det dermed, det konceptuelle kunsthåndværk således 
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indtager? 
Som det skal erindres, fungerer den konceptuelle praksis ofte for de udøvende selv som 

en eksperimenterende del i forhold til deres øvrige virke; som ’muligheden for at tænke 
frit’. Det betyder, at det konceptuelle indtager en form for særstatus i forhold til mere 
kommercielt rettede produkter, der netop understreges af objekternes ’værkkarakter’ 
og af udstillingskonteksten. Det er derfor helt relevant at spørge, om kunsthåndværket 
derfor i virkeligheden parkerer de kritiske intentioner her; i kunstbegrebet, så at sige, 
men dermed samtidig i en position, der af billedkunstens opfattes som reduktiv? 
Hvad betyder det med andre ord at kunsthåndværkets semiautonomi baserer sig på en 
konkret betydningsforskydning af hverdagsvirkelighedens genstande? Den ’frihed’ som 
de udøvende giver udtryk for er i den forbindelse en indgangsvinkel til at definere den 
konceptuelle praksis som det ’Freiheitsspielsraum’ Bürger efterlyser, og som Foster følger 
op som behovet for et kritisk ’running room’. Kunsthåndværkets frirum er et frirum, 
konkret i forhold til designbegrebet, og dermed til materialkulturen. Men med denne 
definition befinder vi os stadig indenfor rammerne af det ’maker’s perspective’, der som 
nævnt karakteriserede kunsthåndværkets hidtidige diskurs.

Skal fokus i stedet rettes mod kunsthåndværket i forhold til dets kulturelle betydning 
som oppositionsæstetik, ligger den dog umiddelbart i forlængelse af maker-perspektivet: 
Der er således - heller ikke her - tale om en konkret revolutionær sammensmelting mellem 
kunst og livspraksis, men dog om en sammensmeltning, om end med en noget mere 
ydmygt resultat: Det konceptuelle kunsthåndværk fungerer i den forbindelse som en art 
’reflektionsrum’, hvor hverdagskulturen genstande er kunstnerisk reflekterede. Man kan 
i den forbindelse tale om en sammensmeltning mellem kunst og livspraksis, men uden 
det radikalt samfundsomvæltende resultat, der oprindeligt var intentionen bag såvel Arts 
and Crafts som den historiske avantgarde.

Det oppositionsæstetiske potentiale det konceptuelle kunsthåndværk besidder, 
kan i stedet beskrives som ’reflektionsrummets’ garant for, at der eksisterer et 
materialkulturelt frirum. Det interessante er i den forbindelse, at frirummet lokaliseres 
indenfor rammerne af materialkulturens logik; ’andetheden’ etableres så at sige ’indefra’; 
ikke fra en kunstkontekstuelt baseret, semi-autonom platform, men fra en tvetydig 
udsigelsesposition, der via designrelationen ubemærket lapper over i materialkulturen. 
Det betyder, at kunsthåndværket som paralleleksisterende superobjekt udgør muligheden 
for at træde et skridt ud af den eksisterende livspraksis, til fordel for en kritisk, reflekteret 
position. Samtidig betyder paralleleksistensen, at dén kritiske erkendelse, de konceptuelle 
værker afføder, kan overføres fra kunsthåndværkets semiautonome felt og tilbage til 
den heteronome livspraksis, i den konkrete omgang med tingene. Hverdagsgenstandene 
’lades’ potentielt med en merbetydning hvilket betyder, at den kunstneriske praksis 
således får en direkte relation til livspraksis.

Fra at indeholde ideen om en reel, operativ avantgardistisk subversion er målet 
således rykket til at foregå på et langt mere subtilt niveau: Med erkendelsen af 
hverdagsgenstandenes kritiske betydningsniveau er det således indefra; i den konkrete 
omgang med tingene, at der kan ændres på den eksisterende samfundsmæssige logik. Det 
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er dén pointe, der er genstandsforskningens allervigtigste bidrag i denne forbindelse.
Denne form for oppositionsæstetisk praksis betyder ikke, at de avantgardistiske intentioner 
dermed er skrinlagte. Tværtimod viser det sig at en vellykket oppositionsæstetisk 
praksis er mulig ved at det konceptuelle kunsthåndværk netop bruger materialkulturens 
formsprog; går ind på dets præmisser og herfra lokaliserer ’andetheden’ i form af en 
forskydningspraksis. Dermed kan avantgardens kritiske funktion opfattes som en 
erkendelsesmæssig proces, der sættes i gang af superobjektet, og som på den baggrund 
kan medføre en ændret handlemåde. Når logikken således først een gang er ændret 
i hverdagsvirkelighedens genstande, er der åbnet for en kritisk friktion, der ikke er 
begrænset til kunstens erkendelsesrum, men som eksisterer i mellemrummet, og dermed 
påvirker opfattelsen, af hverdagsvirkeligheden.

Præcis her kan koblingen til den æstetikteoretisk tilgang lokaliseres: Når et udvidet 
æstetikbegreb således handler om den måde, omverdenserfaringen konstitueres, er det 
interessant, at det konceptuelle kunsthåndværk netop relaterer til de genstandsfomer, 
Friberg implicit henviser til i sin fremskrivning af designbegrebets moralske forpligtelser. 
Når designbegrebet med andre ord udgør et væstentligt omdrejningspunkt for 
virkelighedsopfattelsen, er kunsthåndværkets særlige refleksive moment med til at 
fastholde muligheden for alternative virkeligheder (jvf. Astfalcks ’alternative visions’); 
som refleksive mulighedsrum. Dermed kan kunsthåndværkets rolle i den forbindelse 
betegnes som katalysator for en erkendelsesmæssig proces, der omhandler virkelighedens 
konstituering. Via superobjektes refleksive mulighedsrum fastholder kunsthåndværket, 
via den semiautonome udsigelsesposition muligheden for at kunstens ’andethed’ 
indskrives som betydning i hverdagsvirkelighedens genstande, og dermed påvirker 
opfattelsen af virkelighedens konstituering.

En sådan måde at drive avantgardepraksis betyder, at det hverken er Bürgers 
finkulturelle eller Huyssens massekulturelle avantgardebegreb, der er i spil: Istedet er 
der tale om, at de massekulturelle genstandsformer og erfaringer fungerer som bærere 
af deres eget reflektionsrum. Hermed inkorporeres Dufrennes æstetisk-transcendente 
erkendelsesniveau i en kunstekstern kontekst: Som superobjekt peger det konceptuelle 
kunsthåndværk på muligheden for at den avantgardistiske kunst/liv-dikotomi ikke 
eksisterer som andet end en institutionel opdeling: I kunsthåndværket er begge niveauer 
repræsenteret, med muligheden for at den æstetiske erkendelse overføres direkte i 
den livspraksis, der udgøres af den virkelige, materialkulturelle realitet. Mere end en 
direkte operationel avantgarde er der dermed tale om en praksisform, der repræsenterer 
muligheden for en andethed ved netop at holde reflektionsrummet åbent.

6.2.5. Design - eller den semiautonome nødvendighed? Bourriaud vs. Dworkin
Et springende punkt er naturligvis i den forbindelse, hvorvidt det giver mening at etablere 
en position udenfor; om kunstbegrebet overhovedet er nødvendigt for at gennemføre en 
kritisk avantgardepraksis, der ikke blot strander på kunstbegrebets institutionelle ramme 
i sin søgen efter et udsigelsessted. Diskussionen er essentiel for avantgardetænkningen, 
men i forbindelse med kunsthåndværket er den især relevant for at klarlægge, hvilken 
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form for avantgardepraksis, praksisformen kan tilskrives og dermed for at diskutere 
kunsthåndværket i et samtidskulturelt perspektiv; dvs. i forhold til de beslægtede 
praksisformer hhv. billedkunst og design.

I den forbindelse skal der kort introduceres to positioner, der hver for sig repræsenterer 
en mulig avantgardepraksis; den franske kunstteoretiker Nicolas Bourriauds udbredte 
begreb om den relationelle æstetik, der har øvet en væsentlig indflydelse på den måde, 
billedkunsten har forvaltet arven fra avantgarden, og den mindre kendte litteraturteortiker 
Craig Dworkin, hvis definition af kunstens politiske implikationer giver god mening i 
kunsthåndværkets særlige måde at forvalte semiautonomien.

Bourriauds relationelle æstetik er udformet i et konkret opgør med troen på, at 
kunstens funktion som ’andethed’. I en klar indoptagelse af den Cultural Studies-
tilgangens socialkonstruktivisme, mener Bourriaud ikke, det er muligt at træde udenfor 
den menneskelige socialitet. Han skriver: ”Oversat til kunstens begreber, betyder dette 
at kunstværket ikke længere sætter sig som mål at udforme tænkte eller utopiske 
virkeligheder, men derimod at udvikle eksistensmåder eller handlingsmodeller indenfor 
den eksisterende virkelighed, på hvilken skala det nu måtte være.”288 Bourriaud anskuer 
dermed kunsten som et socialt mellemrum, hvis teoretiske horisont er det menneskelige 
samkvem og dets sociale kontekster, i direkte modsætning til det modernistisk-
romantiske symbolske kunstrum, for hermed at påpege samfunds- og socialstrukturernes 
kontingente form. Kunsten opererer dermed indefra, så der midt i virkeligheden således 
kan skabes former for ”mikro-samfund” eller sociale mellemrum, hvilket han betegner 
som ”parallel ingeneering: ”289: Her skrives ikke mod det eksisterende paradigme men med 
det, i en form for kreativ omgang med verden: ”Art, likewise, is not trying to represent 
utopias, but to build concrete spaces.”290 Dette forhold betegnes som relationel æstetik, idet 
kunsten hermed kommer til at fungere som ramme om forskellige sociale relationer. Den 
relationelle æstetik kan dermed opfattes som et endeligt opgør med atuonomibegrebet, 
og dermed som kunstens faktisk mulighed for at påvirke livspraksis gennem skabelsen 
af sociale situationer. Naturligvis kan det diskuteres, om disse konstruerede sociale 
situationer i virkeligheden påvirker livspraksis mere end et semiautonomt og dermed 
udtalt kunstinstitutionelt udsigelsessted eller om deres effekt stadig begrænser sig til 
kunstpublikummet. - Med andre ord kan den relationelle æstetik ikke nødvendigvis 
opfattes som indfrielsen af avantgardens oprindelige transgressive intentioner. 

Her bliver Dworkin interessant, idet hans bud på en politisk avantgarde indeholder 
en anden, og langt mere nedtonet forventning til, hvad en kunstnerisk praksis kan 
afstedkomme. Hans udgangspunkt er litteraturen, og i bogen Reading the Illegible 
(2003) er hans fokus den radikale formalisme, som den fremkommer i forskellige 
poetiske-tekstlige-kunstneriske former. Med ’the illegible’ er det således den skift, der 
er ulæseliggjort af formelle manipulationer. Dworkins pointe er her, at en sådan tekst 

288  Nicolas Bourriaud (1997). ”Den relationelle æstetik”. Exogen. Udstillingskatalog. København: Nikolaj Udstillingsbygning, p. 28.
289  Nicolas Bourriaud (2001). ”Berlin Letters about Relational Aesthetics”. 2. Berlin Biennale. Oktagon, p. 42.
290  Nicolas Bourriaud (1996). ”Introduction to Relational Aesthetics”. TRAFFIC, Udstillingskatalog. Bourdeaux: Le CAPC Musée 
d’Art Contemporain, p. 6.
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eller billede netop sætter sig netop ud over den radikalt æsteticistiske position. Det 
besidder et politisk-ideologisk betydningspotentiale i og med, det peger i retning af, hvad 
man kunne kalde for en ’ikke-instrumentel andethed’; ved, med Cummings’ begreber 
at skrive imod den eksisterende grammatik. Pointen er for Dworkin, at denne radikalt 
formalistiske position er sammensat af forskellige narrative spor, der bringes sammen i 
en ny betydning. Eksemplificeret ved Asger Jorns peinture detourné; readymade-billeder 
der er overmalet med nye fortællinger skriver Dworkin: ”[...] the force of those gestures 
also reveals the aggression of Jorn’s response to the static smugness oh ”high society” 
and the selfsatisfied image the haute bourgeoisie has of itself.”291 Ved hermed netop at tage 
udgangspunkt i eksisterende logiske strukturer (det oprindelige maleri) og tilføre den en 
anden logik (overmalingen) bliver gestikken derfor subversiv på et plan der så at sige 
dekonstruerer den gældende virkelighedsopfattelse. Men vel at mærke dekonstrueres 
de eksisterende billeder ikke bare i betydningsniveauet: Et ny betydning tilskrives den 
gamle; og peger derfor så sige peger på en alternativ virkelighed. Her er det vigtigt at 
gøre sig klart, at Dworkin stadig opererer med en kritisk friktion; den eksisterende 
virkelighedsrepræsentation / logik (billedet) er udgangspunktet for en kunsteirks 
manipulation.

I forhold til kunsthåndværket er det oplagt, at Dworkins position netop aktualiserer 
praksisformens oppositionsæstetiske potentiale ved at pege på muligheden for at udøve 
modstand ved at recirkulere eksisterende billeder. Det konceptuelle kunsthåndværk kan 
ganske vist ikke opfattes som radikalt formalistisk i den formelle dekonstruktion af, eller 
integrering af, narrative spor, men stadig blandes virkelighedsniveauerne i objekternes 
formtypologiske betydningsforskydning. Igen er vi i øvrigt tilbage ved Greenhalghs 
begrebsdikotomi ’opbyggelig’ hhv. ’ironisk’ (affirmativ hhv. kritisk) og det interessante er, 
at det konceptuelle kunsthåndværk netop - i modsætning til Greenhalghs positionering) 
bekræftes i positionen som kritisk.

Mens billedkunsten med Bourriaud således tendentielt forsøger at opløse al forskel 
fra hverdagsvirkeligheden, fastholder Dworkin muligheden for at øve indflydelse 
fra en kunstnerisk udsigelsesposition. Denne diskussion er af stor vigtighed for det 
oplagte spørgsmål, om ikke designbegrebet kan tillægges præcis de reelt operationelle 
interventionsmuligheder i livspraksis, der for alvor ville se avantgardens projekt som 
realiseret. Spørgsmålet er relevant, fordi det netop styrker definitionen af kunsthåndværkets 
selvstændige karakteristika at afgrænse det i forhold hertil. Som Friberg netop påpeger, 
er det i designbegrebet, det udvidede æstetikbegreb som omverdenskonstituering, 
for alvor bliver interessant. Netop af den grund er det således vigtigt, påpeger han, at 
fastholde designs moralske ansvar. Samtidig skal det bemærkes, at netop designfeltet er 
blevet genstand for en fornyet (jvf. Bauhaus) interesse fra billedkunstnere, der netop med 
udgangspunkt i Bourriaud agerer kunstner-designere.292

I forhold til denne interventionelle strategi arbejder kunsthåndværket på helt andre 

291  Craig Dworkin (2003). Reading the Illegible. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, p. 15.
292  ’Socialdesign’ er således et kunstnerisk fænomen, grupper som Superflex, N55, Bosch & Fjord, RACA, NORTH, Fos, 
amerikanske Futurefarmers etc. praktiserer.
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vilkår. Ved netop at fastholde sin position udenfor den eksisterende hverdagsvirkelighed, 
kan kunsthåndværket således ikke ses som et forsøg på at skabe sociale situationer og 
dermed hverdagsvirkelighed. I stedet er positionen netop en paralleleksistens - en garant 
for en andethed, der netop således forsøger at påvirke den eksisterende logik ved at opstille 
alternative visioner, netop ikke at realisere dem.

Manglen på realisering er således det springende punkt i afgrænsningen af både design 
og kunsthåndværkets avantgardistiske potentiale. Ved at realisere fratager man sig således 
muligheden for at indtage en kritisk position - og ender dermed i Fosters forskelsløse, 
gennemæstetiserede samfund. På den måde kan man sige, at kunsthåndværket indeholder 
muligheden for sin egen kritik, hvilket fastholder det i en oppositionsæstetisk position. 
Ligesom Foster betegner designbegrebet som direkte ’forbryderisk’ i forhold til den 
kritiske friktion, kan det således argumenteres, at designs realitet fratager det muligheden 
for at indeholde sin egen kritik.

I den forbindelse er Gopingpong et godt eksempel på, hvordan grænsen mellem design 
og kunsthåndværk er flydende, men ikke desto mindre manifesteres netop i forhold til 
den kritiske friktion. Gopingpong opfattes netop ikke oprindeligt indenfor rammerne af 
en kunsthåndværkspraksis. Som vist er det imidlertid ’kun’ en institutionelt-diskursiv 
og fagdisciplinær grænse, og ikke selve udstillingsprojektets betydningsproduktion 
og betydningsindhold, der skiller det fra de øvrige værker. Det springende punkt er 
genstandenes potentielle relation og udstillingskonteksten. Netop her transformerer 
Gopingpong til, hvad der diskursivt kunne betegnes som ”radikalt samtidsdesign”293; en 
praksis der kendetegnes ved netop at besidde et konceptuelt betydningsindhold, ofte 
med et socialt sigte. Også her er der tale om værker, der eksisterer i en udstillingsmæssig 
kontekst, og her bliver det således tydeligt, hvordan en sådan konceptuel praksis i 
realiteten fungerer som eksperimentallaboratorium for produktkulturen, men netop i 
kraft af sin kritiske friktion og dermed evne til at træde ud af produktkulturen.

At der indenfor designbegrebet findes den samme konceptualistiske og potentielle 
relation til materialkulturen som i det konceptuelle kunsthåndværk betyder imidlertid 
ikke, at kunsthåndværkets identitet af den grund udviskes til fordel for et uafgørligt felt 
af praksisser, som der lægges op til i fremskrivningen af ’det hybride objekt’. Netop her 
træder det snarere tydeligt frem, at kunsthåndværket, via sin paralleleksistens, på forhånd 
indtager en oppositionsæstetisk position, som design; som det ’radikalt samtidsdesign’, 
lejlighedsvist læner sig op ad.

Nok formår design med Fribergs udvidede æstetikbegreb at ”forme vore omgivelser og 
strukturere virkelighedsopfattelsen”, og dermed synes at udgøre svaret på avantgardens 
søgen efter at influere på livspraksis; - design kan virkelig ’gøre en forskel’. Imidlertid 
kan den selvrefleksive, kritiske praksis først etableres i det øjeblik der kan etableres et 

293  Betegnelsen introduceres eksempelvis af kunsthistorikeren Anne Stelzner i hendes konferensspeciale fra 2004: Crossover 
som designteoretisk transformator. - En undersøgelse af forholdet mellem radikalt samtidsdesign og radikal samtidskunst og 
om muligheden for en fælles design- og kunstteoretisk crossover-teori. Upubliceret konferensspeciale. Århus: Institut for 
Æstetiske Fag, Afdeling for Kunsthistorie.
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reflektionsrum, og det reflektionsrum har kunsthåndværket defineret.
På den måde kan kunsthåndværkets særlige position ses som adskilt fra designbegrebet 
via semiautonomiens kritiske friktion. Imidlertid betyder abonneringen på 
semiautonomien ikke at kunsthåndværket i stedet tilskrives kunstbegrebet: Ved netop 
at bryde med Fosters neoavantgardistiske, institutionskritiske efterslæb og bevidst 
indtage et udstillingskontekstuelt-autonomt udsigelsessted indeholder det konceptuelle 
kunsthåndværk i stedet den semi-autonome position ved pr. definition, formtypologisk 
at paralleleksistere i forhold til materialkulturen.

6.3.0. BETYDNING FOR KUNSTHÅNDVÆRKSBEGREBET

6.3.1: Opgøret med ’modernismens blindgyde’
En sådan position betyder, at det konceptuelle kunsthåndværk indtager en position, 
der markerer det som væsensforskelligt fra det ’genrekonsortium’ eller ’hybride objekt’, 
der hidtil har kendetegnet dets diskursive positionering, som et tosidet opgør med 
modernismen. Her var det spørgsmålet om kunsthåndværkets særlige æstetiske variant af 
modernismen skulle godkendes som en hidtil miskrediteret æstetisk praksis, eller om der 
tværtimod skulle lægges så meget afstand til modernismen, at det privilegerede æstetiske 
objekt skulle opløses til fordel for en hybrid praksis, på billedkunstens præmisser.
I stedet viser det viser det sig med konceptuelle superobjekt, at kunsthåndværket netop 
kan indtage en position der medierer modernismen med det opgør med formalismen 
og den beslægtede materialeæstetik der skal til, for at undgå at praksisformen forstener 
som en modernistisk ’rest’. Det konceptuelle betydningsindhold, materialiseret i et 
paralleleksisterende superobjekt forholder sig netop ikke til modernismen og en autonom 
formalisme, men netop til materialkulturen: Det retter så at sige sit betydningsindhold 
udad i stedet for at rette det ind. 

Materialets position er dermed reduceret fra at være primær, og dermed kunne lægge 
grund til den næsten uafrystelige opfattelse af kunsthåndværket som særligt relateret til 
Peter Dormers begreb om ’tacit knowledge’ der særligt har defineret praksisformen som en 
modernistisk ’rest’. Ved i stedet at rette blikket mod det konceptuelle kunsthåndværk og 
definere det som en oppositionsæstetisk praksis bliver resultatet i stedet fremskrivningen 
af en praksis hvis opgør med modernismen hverken er revisionistisk eller så afvisende, 
at praksisformens karakteristika forsvinder til fordel for det hybride objekt. Med 
fokus rettet mod objekternes formtyperer det istedet paralleleksistensen, og dermed 
den oppositionsæstetiske position, der træder frem som central. Den ’tavse videns’ 
bearbejdning af materialet bliver et middel i stedet for et mål.

Dermed bliver modernismeopgøret synligt som en position, der ikke behøver 
at afvise det hverdagsorienterede, brugsfunktionelle udgangspunkt, som både 
modernismerevisionismen og det hybride objekt fordrer. Det er således ikke 
kunsthåndværkets relation til hverdagskulturen, der placerer praksisformen i den kulturelle 
periferi, men den ensidige fokusering på materialets æstetik. Forskellen består således i, at 
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den brugsorienterede formtypologi i det modernistisk-formelle kunsthåndværk fungerer 
som en ’arketypisk’ formkategori og dermed som en art ’neutral’ ramme for udøvelsen 
af den tavse videns materialeæstetik, indenfor en autonom betydningshorisont. I det 
konceptuelle kunsthåndværk, derimod, betyder den brugsorienterede formtypologi at 
positionen som paralleleksistens fremtræder klart som betydningsbærende. Hermed 
bliver det oppositionsæstetiske aspekt tydeligt.
Pointen er central. Ved at det konceptuelle kunsthåndværk således påpeger en 
oppositionsæstetisk position der er narrativ, kritisk-reflekteret og som samtidig 
materialiseres i eksplicit brugsorienterede former, betyder det implicit, at det 
bliver formtypen og ikke materialeæstetikken, hvis betydning fremskrives. Her synes 
materialeæstetikken ligefrem at være til hinder for, at at den oppositionsæstetiske position 
opdages. Som i Dormers forstand materialeæstetisk, brugsorienteret oppositionsæstetisk 
praksis ender kunsthåndværket netop som en ’naiv’ praksis, hvilket Dormer selv åbentlyst 
erkender, eksempelvis i formuleringen af at kunsthåndværket tiltrækker ’intelligent men 
and women who have turned from the shore of sceptisicm and into the warm sea of 
belief ’.

Med den konceptuelle tilgang viser det sig imidlertid at en brugsorienteret, 
oppositionsæstetisk position er mulig uden at ende i den kulturelle periferi, fordi positionen 
netop ikke ’blot’ fremkommer med et ’håndlavet’ alternativ til den masseproduktion, der 
kritiseres. Det konceptuelle kunsthåndværks kritik af forbrugssamfundet kan betegnes 
som mere sofistikeret, idet det opererer på konsumkulturens præmisser, men netop 
fastholder en kritisk friktion. Den oppositionelle position er ikke katharsisk-æstetisk (jvf. 
Lucaks), men formidler derimod en ’verfremdungseffekt’ (jfv. Brecht), hvis betydning 
sendes tilbage i omløb ved at fremkalde en kritisk reflektion.

Pointen er at den konceptuelle praksis, ved at tydeliggøre kunsthåndværkets 
oppositionelle position som en kritisk friktion med hverdagskulturen, viser, at det 
udgangspunkt i ’the personal and domestic sphere’ (Harrod, (1999)), der i den modernistiske 
diskurs reducerede kunsthåndværket til den kulturelle periferi, ikke nødvendigvis behøver 
at forkastes for at definere praksisformen som interessant. Som oppositionsæstetisk 
udsigelsesposition er denne formtypologiske platform yderst relevent, hvilket den 
avantgardeteoretiske diskussion om integereringen mellem kunst og livspraksis, til 
fulde demonstrerer. I stedet for den løsrivelse fra relationen til brugsfunktionen der har 
kendetegnet kunsthåndværkets forsøg på at fremtræde som en fuldgyldig kunstnerisk 
praksis bliver det dermed tydeligt, at den materialkulturelle relation, som kunsthåndværket 
oprindeligt besad, stadig kan fungere som omdrejningspunkt for praksisformen, blot 
i en anden form. Ved, via konceptualiteten, at indtage en kritisk paralleleksistens som 
superobjekt kan kunsthåndværket netop indtage en position, som hverken billedkunsten 
eller design besidder i udgangspunktet. Som vist afskiller det sig fra design via den kritiske 
friktion der garanteres af den kun potentielle brugsfunktions semiautonome position. 
I forhold til både Foster og Bourriauds billedkunstbegeb træder kunsthåndværket 
på lignende vis frem ved ikke at have en underliggende institutionskritisk dagsorden. 
Avantgardeprojektet synes således realisabelt ved at fastholde både kunst og livspraksis 
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som operative kategorier.
Set fra en anden vinkel kan et kritisk punk imidlertid være, at den vej tilbage til kroppen 

og hverdagen som det konceptuelle kunsthåndværk repræsenterer via det insisteren 
på brugsfunktionens paralleleksistens; at den vej går gennem udstillingsrummets 
udsigelsesposition, og dermed alligevel besegler kunsthåndværkets skæbne som musealt; 
som den autonome modernisme, det skulle gøre op med. Hertil må man svare, at det 
netop er superobjektets rolle. Ved at fremstå som, ganske vist musealt-autonomt-unikke, 
men samtidig som superobjekter der rummer en direkte henvisning til de beslægtede, 
’virkelige’ formtypologier, er autonomien ikke enerådende. Som vist rummer værkerne 
via den potentielle brugsfunktion eller materialkulturelle relation træk, der bryder 
med den autonome status, og sender værkernes betydning tilbage i cirkulation blandt 
hverdagsvirkelighedens genstande.

6.3.2. Konceptualitetens forhold til den øvrige kunsthåndværkspraksis
Unikabegrebet er i den forbindelse interessant. ’Unika’ betegner således traditionelt 
det forhold, at et givent værk er unikt. Betegnelsen er dermed påkrævet i det tilfælde, 
hvor objektet formtypologisk er tvetydigt mht. autonomistatus; det vil sige netop i 
kunsthåndværket.
Med unikabegrebet bliver det derfor tydeligt, i hvor høj grad fremkomsten af det 
konceptuelle kunsthåndværk ikke betyder et brud med den hidtidige praksis, men en 
videreførelse på kunsthåndværkets egne præmisser. Som superobjekter er de konceptuelle 
værker således at betragte som en opdatering af unikabegrebet.

Det betyder samtidig, at den konceptuelle praksis træder ud af den position som 
’grænsepraksis’ den normalt tilskrives, til at være en central indgangsvinkel til at forså 
praksisformen som sådan: Selvom den konceptuelle tilgang ikke er repræsentativ for en 
stor del af de objekter, der rubriceres institutionelt-diskursivt som ’kunsthåndværk’, 
kaster den ramme der er opstillet med den konceptuelle også betydning af sig i forhold til 
den øvrige praksis. 

I forhold til unikabegrebet viser det sig således, at kunsthåndværkets vej til at træde 
ud af den kulturelle periferi ikke nødvendigvis går gennem et opgør med brugskunsten 
til fordel for en fri (genrekonsortiedefineret, materialebaseret) kunstnerisk praksis. Når 
det således i stedet er brugsrelationen der definerer det konceptuelle kunsthåndværks 
karakteristika, er det oplagt at brede dette forhold ud til at gælde praksisformen 
generelt.
  Hvis man således i stedet for at se brugsrelationen som et forhold der skal gøres 
op med for at praksisformen kan træde frem som en selvstændig kunstnerisk praksis, 
ser brugsrelationen - paralleleksistensens kritiske friktion - som kunsthåndværkets 
allermest centrale karakteristika, er det ikke kun den konceptuelle del af praksisformen, 
der fremtræder i et nyt lys: Også den traditionelle del af praksisformen der defineres i 
forhold til det særdeles brede ’genrekonsortium’, eller den såkaldt ’hybride praksis’, viser 
sig dermed at rumme et ganske væsentligt oppositionsæstetisk potentiale.

Pointen er at kunsthåndværket netop fastholder den kritiske friktion ved ikke at glide 
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sømløst ind i forbrugscirkulationen og dermed miste kritikkens mulighedsbetingelse. 
Herfra kan diskussionen om skønhed, æstetik, materiale etc. begynde - dvs. om hvordan 
refleksionen og kritikken udøves. Oppositionsæstetikken er dermed selve grundlaget, 
også for de materialebaserede tilgange: Konceptualiteten påpeger modstandsoppositionen 
(uden at falde i den modernistiske blindgyde) og er dermed central som indgangsvinkel til 
en ny forståelse af kunsthåndværkets rolle i samtidskulturen i det hele taget.

I forhold til både den nationale (designorienterede) og internationale (kunstorienterede) 
diskurs betyder det, at kunsthåndværket således har etableret en selvstændig platform. 
På baggrund af kunsthåndværkets oppositionsæstetiske paralleleksistens træder disse 
hidtidige positioner nu frem som eksponenter for definitionen af kunsthåndværket som 
tilgang, dvs. endnu engang med udgangspunkt i det ’maker-perspektiv’, der hidtil har 
været dominerende: Med det materialebaserede tilgang bliver det således den konkrete 
arbejdsform (’materials and creative processes’, jfv. Museum of Arts and Design) der 
fremtræder som centralt. Denne tilgang kan imidlertid ikke være bestemmende for 
kunsthåndværkets diskursive kerne på samme måde som den oppositionsæstetiske 
position. ’Superobjektet’ som definitorisk udgangspunkt giver i stedet mulighed for 
at etablere kunsthåndværket som en diskurs, der ikke udelukker slægtskabet med 
andre praksisformer, men som samtidig tager udgangspunkt i den kritiske friktion 
med materialkulturen, der - via det konceptuelle kunsthåndværk - nu fremtræder som 
praksisformens centrale definition. Paralleleksistensen som superobjekt er dermed en 
definition der gælder kunsthåndværket som sådan, og hvordan denne paralleleksistens 
forvaltes; æstetisk eller kritisk-konceptuelt kommer i anden række.

Kunsthåndværket har dermed defineret et bestemt refleksivt ’rum’, som de 
beslægtede praksisformer lejlighedsvist berører. Det betyder samtidig at der, i tilgift til 
’genrekonsortiet’ og ’det hybride objekt’ kan opstilles en demarkationslinje for, hvad der 
karakteriserer kunsthåndværket: Paralleleksistensen i forhold til den materielle kulturs 
hverdagssfære bør være en essentiel definition, der dermed snævrer genrekonsortiet 
ind i forhold til en del af de objekter, Greenhalgh præsenterer i The Persistance og 
Craft. Med andre ord vil en række af de materialebårne, frie former i stedet retteligt 
placeres under kunstbegrebet, defineret som ’tekstilkunst’, ’keramisk kunst’ etc., idet 
kunsthåndværksdefinitionen ganske enkelt ikke er præcis her. I stedet bør betegnelsen 
appliceres på genstande, der gerne oprinder i genrekonsortiet, men som tilmed bevarer 
en relation til den materielle kulturs genstandsformer. Den formtypologiske relation til 
brugsfunktionens genstandsformer mener jeg dermed er et afgørende skæringspunkt. 

6.3.3. Livsstilsobjekt og innovation
En sådan markering af potentiel brugsfunktion og dermed af kritisk friktion, postulerer 
naturligvis ikke en rigid grænsedragning mellem ’kunsthåndværk’ og ’ikke-kunsthåndværk’. 
Tværtimod betyder markeringen at kunsthåndværket tilføjes et væsentligt pejlemærke der 
kan udvides i den ene eller den anden retning, alt efter hvilken objekttype, der er tale om. 
Som superobjekt der paralleleksisterer, defineret af potentiel brugsfunktion og dermed af 
kritisk friktion indtager kunsthåndværket med andre ord sin egen refleksive position.
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Mens det altså for den internationale diskurs betyder, at brugsfunktionens betydning 
gøres primær i forhold til genrekonsortiets karakteristika, betyder det i et nationalt 
perspektiv, at livsstilsobjektet sættes i et nyt lys: Som det blev beskrevet via Danish Crafts’s 
pressemeddelelese om at kunsthåndværk ”signalerer tid, ro og fordybelse”, fungerer citatet i 
den forbindelse som et tidstypisk reklameslogan for at øge kunsthåndværkets markedsværdi. 
Der er altså tale om et livsstilsobjekt der opererer på kommercielle præmisser.

Spørgsmålet bliver i den forbindelse, hvilken rolle livsstilsobjektet således indtager i 
forhold til det rent konceptuelle, semiautonome udstillingsobjekt. Spørgsmålet er centralt, 
fordi det er i denne akse mellem kritisk position og livsstilsobjekt, det avantgardistiske 
potentiale kan iagttages tydeligst. Der er blevet redegjort for hvordan de konceptuelle værkers 
refleksive betydningsindhold sendes i recirkulation tilbage til hverdagsvirkeligheden, og 
at det er på den måde, det avantgardistiske potentiale udfoldes. Med kunsthåndværket 
som livsstilsobjekt kan denne bevægelse iagttages direkte idet der, som nævnt, for en 
del af de udøvende er en glidende overgang mellem udstillingspraksis og kommerciel 
designpraksis. Dermed eksisterer der en direkte forbindelse mellem det konceptuelle objekt 
og livsstilsobjektet.

I denne nye kommercielle kontekst kan man imidlertid ikke tale om, at det 
oppositionsæstetiske potentiale direkte demonteres. Selvom livsstilsobjektet således, jvf. 
pressemeddelelsen, promoveres via det unikke og håndværksæstetikkens signalværdi, 
eksisterer oppositionsæstetikken som en bagvedliggende faktor. For det første er ’tid, ro 
og fordybelse’ i sig selv en opposition til den anonyme, fortravlede tilværelse, der fleste 
lever. Kunsthåndværket som livsstilsobjekt repræsenterer her en form for autenticitet, 
der leveres af håndværksæstetikken i modsætning til det anonyme designprodukt. For det 
andet fremmer bevidstheden om objekternes status som kunsthåndværk og dermed deres 
funktion som kritisk superobjekt at objekterne, trods den umiddelbare konsumkontekst (og 
ikke udstillingskontekst), tilskrives en særlig betydning. Som unikke eller del af en mindre 
serieproduktion køber man således et objekt, der stadig relaterer til kunsthåndværkets 
særlige, refleksive rum. Paralleleksistensen er således reduceret til direkte absorbtion, mens 
den kritiske friktion består via den oppositionsæstetiske diskurs, selv i en kommerciel 
sammenhæng, hvor objektet således er transformeret i retning mod design. Bevidstheden 
om det semiautonome, unikke udgangspunkt der karakteriserer kunsthåndværket fremmer 
dermed den særlige position, kunsthåndværket som livsstilsobjekt tilskrives.

Hermed indtager kunsthåndværket rollen som oppositionsæstetik i et fortravlet 
forbrugssamfund. Her via værdier der relateres til fremstillingsprocessen; langsomhed, det 
håndlavede ”tid, ro og fordybelse”. Men fælles for udstillingsobjektet og livsstilsobjektet er 
imidlertid det oppositionsæstetiske udgangspunkt. Det interessante ved livsstilsobjektet 
er samtidig at det, netop vi dets diskursive udgangspunkt som ’kunsthåndværk’, fastholder 
et særligt kritisk potentiale langt ind i forbrugskulturen. Hermed er vi tilbage ved Attfield 
og konsumptionsforskningens objektivisering af forskellige værdier, men til forskel fra ’de 
vilde tings’ identitetskonstituerende effekt, udgør kunsthåndværkets autenticitetsskabende 
signalværdi samtidig indgangsvinklen til de betydningslag, der udgør en reel opposition
  Kunsthåndværket som livsstilsobjekt er dermed på een gang netop galoperende trend 
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og tilbagetrukket refleksion, og denne udsigelsesposition midt i forbrugskulturen viser 
således, hvordan kunsthåndværkets oppositionsæstetisk position, så at sige ’virker gennem 
alle lag’. Mens det konceptuelle superobjekt således pr. definition indtager en refleksiv, 
semiautonom position og via paralleleksistensen kaster betydningen tilbage i kulturel 
cirkulation, er denne særlige position stadig tydelig i livsstilsobjektet. Hermed skærpes 
bevidstheden om de genstande, der konkret omgiver os, som superobjektet netop lægger 
op til.

Det betyder, at de konceptuelle værker fungerer som en art spydspids i forhold 
til den måde, feltet fungerer generelt. Samtidig igen betyder det at der, ved at sætte 
materialeæstetikken i parentes, er synliggjort et oppositionsæstetisk potentiale, 
der også er til stede i materialet, men som først og fremmest udgøres af den 
formtypologiske relation til materialkulturen. Hele det fænomenologisk orienterede 
fokus på materialets sanselighed som indgang til livsstilsobjektets fokus på ’tid, 
ro og fordybelse’ fremtræder dermed som en tidstypisk afledning af en refleksiv, 
oppositionsæstetisk position.
Livsstilsobjektet kan således ses som en måde at gøre den oppositionsæstetiske 
position ’spiselig’ mens det, på konsumkulturens præmisser, opererer ’indefra’ med 
at skabe refleksive rum. Samtidig er livsstilsobjektets designmæssige aspekter så 
fremtrædende, at der reelt ikke er nogen grænse mellem objekternes definitoriske 
status som hhv. ’kunsthåndværk’ eller ’design’. 

Hermed er der en direkte forbindelse mellem det konceptuelle objekt og den 
mere kommercielle designrelaterede praksis. Det skal netop opfattes på den 
måde, at der ikke eksisterer noget modsætningsforhold mellem den konceptuelle, 
kritiske praksis, over livsstilsobjektet til det anonyme designprodukt. Det er 
netop pointen at glidningen imellem kategorierne er så uproblematisk, at den 
semiautonome position rent faktisk eksisterer indenfor livsstilsobjektets og dermed 
designobjektets diskurs. Ved at den konceptuelle praksis netop med ’muligheden for 
at tænke frit’ (jvf. Gopingpong) kan være et skridt før produktniveauet og dermed 
rykke formsproget, fungerer det samtidig som ’tænketank’ for den innovation, der 
til stadighed efterspørges, når kunsthåndværket diskuteres i erhvervsøkonomiske 
sammenhænge. Netop ved at eksistere som musealt ’superobjekt’ træder det ind 
i den rolle, der oprindeligt var tilskrevet kunstindustrimuseerne; nemlig at tjene 
som æstetisk privilegerede rollemodeller for den industrielle produktion. At 
industriens krav har ændret sig fra tilskrivningen til klassiske æstetiske værdier 
til krav om innovation; til stadighed at bryde med etablerede tænkemåder, betyder 
derfor at netop den konceptuelle tilgang rummer muligheder for at bibringe 
designproduktet de eftertragtede merbetydninger (jvf. Attfields designdefinition 
”Things with an attitude”) som gør dem særligt egnede i den identitetskonstruktion, 
konsumptionsforskerne påpeger som helt afgørende for forbrugsmønsteret.

At glidningen mellem ’oppositionsæstetik’og ’innovation’ kan foretages 
indenfor den samme skala - indenfor kunsthåndværkets diskurs - betyder således 
i avantgardeteoretiske termer at ’kunst’ og ’livspraksis’ findes indenfor samme 
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diskurs. Det vil med andre ord sige, at netop kunsthåndværket repræsenterer 
muligheden for at formidle de med Ligos begreb ’kulturelt-eksistentielle’ eller 
kritisk-reflekterede betydninger til et produktniveau, hvis kulturelle cirkulation 
lader det oppositionsæstetiske potentiale implementere som en uadskillelig del af 
hverdagsvirkeligheden.
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KAPITEL 7
KONKLUSION

7.1.1. En formtypologisk baseret teori
Et helt grundlæggende udgangspunkt for afhandlingen er spørgsmålet om, hvilken 
position kunsthåndværket indtager i samtidskulturen. Praksisformen er underlagt nogle 
genrehierarkiske fordomme der rækker tilbage til den position, kunsthåndværket indtager 
i modernismen. Med de aktuelle, konceptuelle værker kan der imidlertid iagttages et 
brud med den modernistiske begrebshorisont til fordel for betydningslag, der sig mod en 
værkekstern virkelighed. Dette brud kan enten opfattes som et tegn på kunsthåndværkets 
opløsning til fordel for en hybrid praksis, eller - som det er afhandlingens udgangspunkt 
- som et tegn på at der mangler en gennemgribende teoretisk definition, der kan integrere 
den historiske og aktuelle praksis.

Et særligt træk ved det konceptuelle kunsthåndværk er, at betydningsindholdet bryder 
med modernismens formelle-æstetiske orientering, og samtidig tager disse betydningslag 
uomgængelig udgangspunkt i en formtypologisk relation til hverdagens funktionelle 
objekter. Hermed er der er tale om en praksis, der ikke lader sig definere indenfor de 
eksisterende institutionelle og diskursive positioner: Hverken den angloamerikanske 
tendens til at definere kunsthåndværket som en (miskendt) kunstnerisk praksis eller 
den danske tendens til at underordne praksisformen under designbegrebet synes at være 
istand til at rammesætte de betydningslag, det konceptuelle kunsthåndværk rummer. 
For begge gælder det nemlig, at vægten i overvejende grad lægges på det, jeg har betegnet 
som ’maker-perspektivet’; et fokus først og fremmest på materialets historik, potentialer 
og æstetisk-formelle forhold eller på det forhold, at praksisformen udgør et håndlavet 
alternativ til produktkulturen. Min pointe er her, at man overser et væsentligt forhold, 
nemlig betydningen af kunsthåndværkets formtypologiske relation til den materielle 
kultur. Her lokaliserer jeg, både historisk og aktuelt, en væsensforskellighed fra kunst 
og design, der kan sammenfattes i mit begreb om kunsthåndværkets identitet som 
’superobjekt’.

7.1.2. Kunst/liv-dikotomi og avantgarde
Det er afhandlingens hovedargument, at kunsthåndværket indtager en position i kunst/
liv-dikotomien, der er unik: Kunsthåndværket befinder sig på forhånd i det mellemfelt 
mellem kunst og virkelighed, som de radikale tendenser indenfor både billedkunst og 
design til stadighed stræber efter at indtage. Pointen er, at denne position ikke engang er 
ny for kunsthåndværket: Lige siden praksisformens etablering i sin moderne form med 
den britiske Arts and Crafts-bevægelse, har kunsthåndværket indtaget denne position. 

Ved netop at se tilbage på den adskillelse mellem kunstarterne der initieres med 
æstetiskbegrebets opkomst i det 18. århundrede er det muligt at vise, hvordan denne 
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’Great Division’ (jvf. Shiner) har haft gennemgribende konsekvenser, både for kunst og 
kunsthåndværk. Praksisformerne splittes i kunst/liv-dikotomien, og kunsthåndværket 
opstår dermed, udfaset at kunstbegrebet. Samtidig betyder den fremspirende modernitet, 
at arbejds- og produktionsvilkårene ændres drastisk, defineret først og fremmest af Karl 
Marx’s begreb om fremmedgørelsen. 

Udfra disse to forudsætninger initieres Arts and Crafts-bevægelsen: I opposition til 
den autonomisering af kunstbegrebet, kunst/liv-dikotomien betyder, og i opposition til 
industrialiseringens fremmedgørelse. Bevægelsen søger ganske vist et autenticitetsbegreb 
bagom ’the Great Division’; i middelalderens helhedslige formbegreb men samtidig, ved 
at være et ’politizised response to modernisation’ (Greenhalgh), skrives bevægelsen 
ind i en oppositionsæstetisk akse, der indbefatter ’Dadaismen, Duchamp, pop- og 
konceptkunsten’ (Shiner), og som dermed placerer Arts and Crafts i slægtskab med de 
kunstneriske avantgardebevægelser og i modsætning til modernismen.

Denne position er ganske central fordi der her viser sig et andet kunstnerisk slægtskab 
end dét, der dels bliver praksisformen til del i den designhistoriske positionering som 
’proto-modernisme’; dels i den billedkunstneriske som det studiobegreb, der stadig sætter 
sig dybe spor i den måde, kunsthåndværket opfattes; både institutionel og diskursivt-
teoretisk.

Med Arts and Crafts-bevægelsen lokaliseres muligheden for at kunsthåndværket 
ikke nødvendigvis er født til at indtage en position som studiobegrebets: Potentielt kan 
den oppositionsæstetiske kunst/liv-dikotomi udgøre et afsæt for en praksis, hvis mål 
er reintegreringen mellem kunst og liv, og som dermed ikke abonnerer på et æstetisk 
autonomt kunstbegreb. Netop her genfinder vi det konceptuelle kunsthåndværk. I 
bruddet med modernismens formalisme findes objekternes kunstneriske slægtskab 
snarere i avantgarden end i studiobegrebet. Der er ganske vist langt fra nutidens kritiske 
refleksive betydningslag til Arts and Craft-bevægelsens skønhedssøgen, men det der 
binder dem sammen er netop dels afstanden til et kunstbegreb, der er autonomt; dels 
den akse der tegnes via avantgarden fra Arts and Crafts til konceptualiteten. 

7.1.3. ’Maker-perspektivets’ dominans
I udgangspunktet er der ikke noget misforhold mellem Bernard Leach’s videreførelse 
af Arts and Crafts-intentionerne, og det studiobegreb, han dermed initierer. Imidlertid 
er det, som Peter Dormer påpeger, her der sker et skift fra kunst/liv-reintegreringen til 
privilegeringen af det æstetiske objekt, der netop ender med at abonnere på et autonomt 
værkbegreb. Med 1930ernes endelige udskillelse mellem et radikalt modernistisk 
kunstbegreb og et masseindustrialiseret designbegreb placeres kunsthåndværket i den 
kulturelle periferi. Vejen tilbage går således tilsyneladende gennem studiobegrebets 
alternative position, mens det imidlertid viser sig, at det er via kunstbegrebet, 
praksisformen forsøger at legitimere sin eksistens.

Forholdet er dog ikke entydigt: Som det er vist kan der skelnes mellem  en hhv. ’dansk’ 
og ’international’ diskurs, der adskiller sig ved  netop at relatere til hhv. design- eller 
kunstbegrebet. Jvf. Lise Seisbøll kan det synes som om, den danske diskurs endnu ikke har 
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tilpasset sig en international tendens for at anerkende kunsthåndværk som kunst: Som vi 
har set hersker der en stor usikkerhed indenfor feltet om kunsthåndværkets status, mens 
det overordnet institutionelt figurerer som en underkategori til designbegrebet. I dette 
tilfælde er således tale om en videreførelse af Arts and Crafts og Bernard Leach, ikke i en 
autonomt æstetisk, men i en funktionsrettet legitimering af praksisformen.
Her er det værd at bemærke, at begge eftervirkninger; både det internationale 
studiobegreb og den nationale brugskunst, trækker på Leach’s begreb om ’straight-
forward, un-selfconscious workmanship’, idet forestillingen om kunsthåndværkets ’tavse 
viden’, selv i nutiden, udgør den centrale underliggende reference for både design- og 
kunsttilknytningen. I national sammenhæng kommer det eksempelvis til udtryk i den 
måde kunsthåndværket markedsføres som særlige, håndlavede produkter, der ’signalerer 
tid, ro og fordybelse’ (jvf. Danish Crafts); internationalt er det kunsten som ’the new art 
form’; kunsthåndværkets sanselighed i modsætning til billedkunstens konceptualisering, 
der trækkes frem (jvf. The Guardian). Processens betydning og materialets formelle og 
æstetiske udtryk er således stadig en dominerede faktor i den betydning, praksisformen 
tillægges. 

Denne tendens har jeg betegnet som ’maker-perspektivet’ idet kunsthåndværket 
teoretisk-diskursivt begrebsliggøres udfra netop materialehåndteringen og 
fremstillingsprocessen. Med til maker-perspektivet hører altså et fokus på værkernes 
visuelle og sanselige æstetiske kvaliteter, og uanset om den funktionsorienterede 
formtypologi er omdrejningspunktet eller ej, er det forestillingen om en særlig 
fremstillingsproces; den ’tavse viden’, der er det implicitte udgangspunkt for hovedparten 
af den eksisterende teoretiske diskurs omkring kunsthåndværket. 

7.1.4. Modernisme-revisionismen
En sådan diskurs, formet omkring fokuseringen på kunsthåndværkets særlige 
materialebaserede æstetiske modus fremstår i hovedtræk som modernisme-revisionistisk: 
Udgangspunktet er en kunsthierarkisk revurdering af den særlige variant af 
modernismen, kunsthåndværket indtager, med henblik på at udvide det eksisterende 
kunstbegreb med kunsthåndværkets karakteristika. I kølvandet af postkolonialismens 
socialkonstruktivistisk inspirerede opgør med alle former for fremherskende - 
universaliserede, naturaliserede, (Vestlige) - forestillinger, er det således spørgsmålet om, 
i hvor høj grad det giver mening at ekskludere en praksis der reelt fremstår som fuldgyldigt 
kunstnerisk, kun kunsthåndværks-relateret ved at indskrive sig i et disciplinhistorisk 
betinget ’genrekonsortium. 

Denne utvetydige positionering i forhold til kunstbegrebet mener jeg imidlertid 
ikke i tilstrækkelig grad får øje på betydningen af den formtypologiske reference til 
hverdagslivet. I ’genrekonsortiet’ og i den modernisme-revisionistiske position bliver 
den formtypologiske reference reduceret til et formelt, genrehistorisk betinget forhold, der 
tilfældigvis kendetegner objekterne, men som - via modernismerevisionen - ikke anfægter 
deres kunstneriske integritet. De forbliver i en dialog med kunstbegrebet, der ophæver 
deres identitet som kunsthåndværk.
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At rette blikket mod kunsthåndværkets formtypologiske betydning har imidlertid 
været denne afhandlings udgangspunkt. Hverken modernisme-revisionismen eller 
genrekonsortiet synes nemlig fuldt ud at afdække betydningen af fremkomsten af 
de konceptuelle værker. I den forbindelse er det ikke tilfældigt at afhandlingens 
fokus er nationalt. Brugskunsttraditionen og dermed relationen til designbegrebet 
har stor betydning, selv for den nutidige praksis, og de værker, der er afhandlingens 
omdrejningspunkt befinder sig ikke entydigt i en kunstnerisk kontekst. De er hybride; ikke 
ved at blande kunstneriske genrer, udvide kunstbegrebet og ophæve kunsthåndværkets 
identitet, men ved netop at fremhæve den. 

Ved netop at betragte praksisformens historiske dimension helt tilbage til den etableres 
med Arts and Crafts-bevægelsen træder der således nogle forhold frem, der overses i 
den modernismerevision, der ’blot’ vil genindskrive kunsthåndværket i kunstbegrebet. 
Hermed overser man efter min mening betydningen af kunst/liv-dikotomien og af den 
oprindelige avantgardistisk akse, der netop forsøgte at gøre op med dikotomien til fordel 
for en sammensmeltning mellem kunst og liv.

7.1.5. Paralleleksistens - avantgarde - materialkultur
Af præcis denne årsag kan det argumenteres, at kunsthåndværksbegrebet så centralt. Med 
kunsthåndværket aktualiseres nemlig en position og mulighedsbetingelse, der er unik i 
det kulturelle felt. Denne position gælder kunsthåndværket generelt, men fremtræder 
med særlig tydelighed i de konceptuelle værker. Pointen med de konceptuelle værker er at 
de rummer kritisk-refleksive betydningslag, der placerer dem som en oppositionsæstetisk 
praksis, hvis kunstneriske reference er avantgarden, men hvis formtypologiske reference 
er hverdagslivet. Hermed lader de w ikke placere i en autonom position, men overkommer 
netop det skel, der initieres med kunst/liv-dikotomien. Ganske vist er der tale om 
udstillingsobjekter, hvis formtypologiske reference til hverdagslivet kun er potentiel; men 
stadig er udstillingssammenhængen ikke entydigt kunstnerisk: Kunstindustrimuseet, 
Dansk Design Center, Biennalen etc. ’underminerer’ den kunstneriske udsigelsesposition 
til fordel for en diffus position mellem kunst og designbegreb. Samtidig er der i en stor del af 
tilfældene tale om, at de enkelte kunsthåndværkere sideløbende med udstillingsobjekterne 
fremstiller mere serielle produkter, så referencen til materialkulturen bliver eksplicit, ikke 
kun på værkniveau, men også hvad angår institutionel og kommerciel kontekst.

Imidlertid er det naturligvis på værkniveau, den endelig betydning udfolder sig. 
Her viser det sig, at den formtypologiske reference er central, i sammenfaldet mellem 
et operativt og et symbolsk funktionsniveau (jvf. Niedderer). Værkerne besidder 
således en art paralleleksistens i forhold til den materielle kulturs hverdagsgenstande: 
Det konceptuelle objekt besidder en tvetydighed, et fravær af fast definerbar identitet, 
der via forventningsbruddet anfægter den ellers funktionelle formtype. Hermed bliver 
betydningsindholdet samtidig metaforisk (jvf. Astfalck) i den forstand at metaforen 
frasiger sig ’the standard vision of reality’ til fordel for en alternativ logik: Værkerne 
indtager positionen som en metaforisk refleksion over materialkulturen.

Hermed indtager objekterne samtidig en kritisk position, men det er vigtigt at 
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understrege, at det er en kritisk position, der ikke så meget rummes i det enkelte værks 
betydningsindhold, som i praksisformens status som modkultur. Hver for sig indtager 
værkerne en i Cummings’ forstand ’alternativ grammatik’; et ’verfremdungsbaseret’ brud 
med de etablerede forestillinger om virkelighedens konstituering ved netop at reflektere 
over materialkulturen: Kunsthåndværket udvider opfattelsen af det eksisterende ved 
netop at skabe en parallel virkelighed, frigjort fra hensigtsrationaliteten. 

Dette forhold gælder vel at mærke både de traditionelle, materialeæstetisk baserede 
værktyper og de konceptuelle. Mens de materialeæstetiske imidlertid sublimerer 
oppositionsæstetikken i, hvad der let kan ende i den modernistiske autonomisering af et 
studiobegreb der abonnerede på et modernistisk kunstbegreb tager det konceptuelle et 
andet kunstnerisk slægtskab op, nemlig avantgardens. Ved, i modsætning til sublimeringen, 
at bryde med eksisterende koder via verfremdungseffektens dekonstruktion af det kendte, 
bliver positionen kritisk. 

7.1.6. Oppositionsæstetisk frirum
En vigtig pointe er i den forbindelse at præcisere, hvori det kritiske befinder sig: Med det 
konceptuelle betydningslag; den betydning der rækker ud over objektets formelle grænse, 
er værkerne baseret på en form for kritisk position, der er baseret på kunstbegrebet. 
Forskellen er imidlertid, at kunsthåndværket på forhånd befinder sig i mellempositionen 
mellem kunst og liv, og det betyder, at kunsthåndværket ikke ’blot’ ’mimer’ en 
billedkunstnerisk betydningsproduktion i forsøget på at opnå kunstnerisk status. I stedet 
er kunsthåndværkets position unik ved at videreføre et kunstnerisk slægtskab, der ikke 
oprindeligt fordrede kunstens autonome position. At billedkunstens modernistiske 
modtræk; avantgarden, således til stadighed forsøger at overkomme kunst/liv-
dikotomien betyder, at kunsthåndværket i dette tilfælde indtager en privilegeret position: 
Det eksisterer således på forhånd i det oppositionsæstetiske frirum, Foster efterlyser, 
og som Bourriaud til stadighed forsøger at etablere. Det konceptuelle kunsthåndværk 
udgør således en særlig variant af avantgarden som netop bliver interessant i overgangen 
mellem avantgarde og genstandsforskning: Som Highmore bemærker, repræsenterer 
kunstavantgarden en ’begrænset avantgardeøkonomi’ hvis svaghed er, at positionen 
overser det oppositionelle potentiale, der rummes i hverdagsbegrebet: Hverdagslivet 
er ikke noget der skal ’befries’ af kunsten, men indeholder sine egne oppositionelle 
potentialer.

Ved netop at rette blikket mod materielle kulturstudier er det således muligt at få øje 
på ’hverdagsvirkelighedens andethed’; i de små forskydninger, der med Cummings netop 
bliver til via brugen: Brugsreferencen indskriver kunsthåndværket i en bestemt ’syntaks’; 
der enten kan være med eller mod den herskende magtinstrumentelle logik. Pointen er 
at det konceptuelle kunsthåndværk, netop i metaforens potentielle brug eller reference 
til hverdagslivet, hermed indskriver det sig i en anden - materialkulturel - version af 
avantgarden end den billedkunstneriske neoavantgardes institutionskritik. Ved netop 
at tage udgangspunkt i materialkulturens genstandsformer og funktionsniveauer 
indtager kunsthåndværket istedet et oppositionsæstetisk frirum, der fungerer som en 
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art paralleleksistens til hverdagsvirkeligheden. Via Fribergs udvidede æstetikbegreb viser 
det sig, hvordan erkendelsen netop konstitueres af det æstetiske; det æstetiske påvirker 
det sociale, som den ’fiktionalisering, der soner det moderne samfunds erfaringstab’. 
I den forbindelse er kunsthåndværkets særlige position som paralleleksisterende, 
oppositionsæstetisk frirum central fordi det - via de materielkulturelle referencer 
- udgør en fiktionalisering; en metafor, der peger tilbage på den materialkulturelle 
hverdagsvirkelighed. Som refleksioner over den materielle kulturs hverdagsgenstande indgår 
de konceptuelle værker som en del af en forskydningspraksis, og uanset at forskydningen 
foregår på værkniveau, er der derfor en direkte reference til dén tidlige avantgarde, hvis 
mål det var at sone kunst/liv-dikotomien; ikke modernismens æstetiske sublimering, 
hvori studiobegrebet endte. 

7.1.7. Den semiautonome, kritiske friktion
Kunsthåndværket kan dermed genpositioneres i den semiautonome position, det 
ret beset har indtaget lige fra starten. Semiautonomien er dermed ikke en position, 
kunsthåndværket møjsommeligt må tilkæmpe sig (jvf. den billedkunstneriske 
neoavantgarde), men er praksisformens naturlige udgangspunkt. Superobjektet (jvf. 
Buchli) er dermed et begreb, det giver god mening at applicere på kunsthåndværket: 
Fra historisk at have fungeret som ’objectifications of authorative knowledge’ kan man 
nu sige, at kunsthåndværket som superobjekt stadig repræsenterer et bagvedliggende 
- paralleleksisterende - værdisystem, blot med omvendt fortegn: Oppositionsæstetikkens 
rolle er at udgøre et magtinstrumentelt frirum, der repræsenterer en alternativ virkelighed. 
Kunsthåndværket eksisterer i et særligt ’rum’, der hverken er materialkultur eller kunst; 
det fremstår som et ’superobjekt’ fordi det udsigelsesposition er privilegeret i forhold til 
materialkulturen, med en agenda der er kritisk og refleksiv.

Pointen er, at kunsthåndværket netop fastholder den kritiske friktion i 
udstillingsobjektets semiautonomi ved ikke at glide sømløst ind i forbrugscirkulationen 
og dermed miste kritikkens mulighedsbetingelse. Herfra kan diskussionen om skønhed, 
æstetik, materiale, humor, konceptualitet etc. begynde - dvs. om hvordan; om det er 
som modernistisk sublimering eller som avantgardistisk forskydning, at refleksionen og 
kritikken udøves. På den måde bygges der bro imellem det traditionelle studiobegrebs 
oprindelige, alternative livsformsvisioner og konceptualiteten: Modstandspositionen er 
grundlaget for begge; forskellen er, på hvilken måde, intentionerne forsøges realiseret. 
Først med den konceptuelle praksis er denne pointe imidlertid tydelig, idet studiobegrebet 
har været tynget af underlægningen under en modernistisk æstetik, hvis formelle forhold 
tydeligvis har været særligt attraktive for et materialebaseret kunsthåndværk.

7.1.8. Kunsthåndværk er ikke kunst
Denne pointe betyder samtidig, at der kan etableres en skillelinje mellem kunst, 
kunsthåndværk og design. Seisbølls beklagelse over manglen på anerkendelse af 
keramikken som en kunstart er i den forbindelse helt reel. Den værkform, hun 
beskriver, mener jeg nemlig heller ikke klassificerbar som kunsthåndværk. På baggrund 
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af afhandlingens pointer er det muligt at argumentere for, at kunsthåndværket netop 
indgår en ganske særlig alliance med hverdagsvirkeligheden, der ikke er forenelig med et 
autonomt kunstbegreb. I det øjeblik kunsthåndværkeren derfor bevæger sig helt væk fra 
de materialkulturelle, formtypologiske referencer, transformerer værket til kunst. 

Positionen kan dermed ikke siges at afvise Greenhalghs i øvrigt paradigmatiske definition 
af ’genrekonsortiet’, men at præcisere den: Når Greenhalgh betinger kunsthåndværkets 
identitet til et ’set of materials and practices’ er det således en formel definition, der netop 
kun forklarer hvorfor nogle praksiser betegnes som kunsthåndværk, mens de ligeså godt 
kunne anerkendes som kunst. En indholdsbestemmelse af kunsthåndværket som uafvigeligt 
relateret til materialkulturen og dermed til designbegrebet, vil tilsvarende overkomme 
den barriere, der fordrer en modernismerevisionistisk position ved netop ikke at søge 
anerkendelsen som kunst. Når den billedkunstneriske avantgarde - hvis kunstneriske 
rødder kunsthåndværket deler - således samtidig forsøger at bryde med kunstbegrebet (jvf. 
neoavantgardens institutionskritik og Bourriauds relationelle æstetik), forekommer det 
således ikke som en logisk position at insistere på, netop at indtage denne problematiske 
position.

7.1.9. Superobjektet
Af samme årsag kan det derfor konkluderes, at kunsthåndværket udfylder en central rolle 
i samtidskulturen, og at det derfor er vigtigt at fremskrive positionen: Kunsthåndværk er 
ikke kunst, heller ikke design, men eksisterer på forhånd i en semiautonom mellemposition, 
hvortil de øvrige praksisformer tilgrænser i deres mest eksperimenterede former. Denne 
mellemposition er central fordi den upåagtet op gennem det 20. århundrede har bevaret 
et oppositionsæstetisk frirum, der i konceptualitetens brud med studiobegrebet endelig 
folder sig ud som en uundværlig position. 

Med den konceptuelle praksis bevæger kunsthåndværkerne sig radikalt ud på nyt 
land; i en praksisform, som hverken billedkunsten eller design har betrådt. Deres praksis 
har hverken faste institutionelle-diskursive rammer eller aftagere, men netop, med denne 
hverken-eller-praksis, er det muligt at overkomme nogle af de institutionelle-diskursive 
barrierer, der stadig kendetegner samtidskulturen. Hermed står kunsthåndværket 
centralt i den brydning, der kan ses i de øvrige praksisformer i den stadig tættere dialog 
med hverdagsvirkeligheden: Det er så at sige kunsthåndværkets semiautonome ’rum’ 
eller ’position’, de øvrige praksisformer tilnærmer sig. I den forbindelse har jeg brugt 
begrebet ’superobjekt’ som billede på den rolle, kunsthåndværket indtager: Det forholder 
sig til den materielle kultur, men repræsenterer et bagvedliggende værdisæt - det 
oppositionsæstetiske frirum, der ellers ikke kan lokaliseres. Her optræder på een gang 
forbrugskulturens begærsobjekt, men samtidig og netop derfor, muligheden for en andethed. 
Netop her er der altså mulighed for en uproblematisk glidning mellem kategorierne, som 
ingen af disse besidder i deres kerneidentitet. 

Med denne teoretiske begrebsramme skal det altså ikke forstås sådan, at det 
konceptuelle kunsthåndværk bryder med praksisform som sådan: Jeg tilslutter mig ikke 
den opfattelse, at det kulturelle felt er så meget i opløsning, at det ikke længere giver mening 
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at tale om faglige identiteter; eller at det konceptuelle kunsthåndværk udgør alt det, det 
traditionelle, materialeæstetiske, formelle kunsthåndværk ikke er. Diagnosticeringen af 
et brud rækker efter min overbevisning ikke ud over et formelt plan. Det konceptuelle 
kunsthåndværk tydeliggør en oppositionsæstetisk position, kunsthåndværket har indtaget 
siden dets opkomst som selvstændig praksis. Det repræsenterer et frirum i forhold til den 
materielle kultur, som netop kun er garanteret ved, at kunsthåndværket abonnerer på en 
kunstnerisk autonomi. Om denne position varetages æstetisk eller konceptuelt er i bedste 
fald et spørgsmål om smag. Når kunsthåndværket fungerer som design og livsstilsprodukt 
er det således frirummets semi-autonome ’autenticitet’; dets ’uafhængighed’, det trækker 
på, og når det fungerer som kunst, er det de materialkulturelle referencer, der fastholder 
praksisformens identitet. Det er denne centrale pointe, det konceptuelle kunsthåndværk 
ridser op, og dermed forbinder nutiden med de historiske bevægelser, det har været svært 
at få øje på for modernismens næsten altomfattende fokusering på materialets æstetiske 
potentiale. Æstetikken etablerer relationen til autonomibegrebet, ligesom konceptualiteten 
gør det i den aktuelle praksis. Men pointen er, at det er den semiautonome position - 
superobjektets position - der overhovedet konstituerer kunsthåndværkets identitet.
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KAPITEL 8 
PERSPEKTIVERING - 
FORBRUGSDIMENSIONEN

Når jeg i afslutningen af afhandlingens konklusion skriver at det konceptuelle 
kunsthåndværk ikke har nogen ”institutionelle-diskursive rammer eller aftagere”, er 
det ikke helt rigtigt. Som det også er beskrevet, arbejder de fleste kunsthåndværkere 
enten sideløbende med kommercielle produkter eller en rent kunstnerisk karriere. Det 
stiller naturligt det spørgsmål, hvordan fremskrivningen af den konceptuelle praksis skal 
opfattes i det samlede billede for kunsthåndværk. Positionen som semi-autonom, kritisk 
friktion synes i den forbindelse ikke umiddelbart omsættelig i ”virkelighedens verden”. 
 I Danmark og den vestlige verden i øvrigt udflyttes produktionsorienterede arbejdsplader 
i stigende grad udflyttes til lande med lave lønomkostninger.  Det gælder i ligeså høj grad 
livsstilsproduktet, dvs. kunsthåndværk-som-design, som alle andre ydelser og produkttyper. 
Videns- og oplevelsesøkonomien lanceres i stedet som de fremtidsorienterede begreber 
der sættes i stedet for produktionsøkonomien.294 I den forbindelse har kunsthåndværket i 
Danmark, først og fremmest via Danish Crafts, gennemgået en professionaliseringsproces 
for at tilpasse sig de ændrede betingelser. I denne proces er kunsthåndværket blevet 
fremhævet som formgivningens ”avantgarde” på den ene side295 og som livsstilsobjekter 
der ”signalerer tid, ro og fordybelse” på den anden. Her lægges der særlig vægt på den 
autenticitet der kan tilskrives kunsthåndværket, som (oprindeligt) håndlavede, unikke 
produkter. Forbrugsforskere lokaliserer netop produkters signalværdi som essentiel, og 
her er kunsthåndværket særlig godt rustet til at opfylde forbrugsmæssige immaterielle 
behov.296 Det samme gælder kunsthåndværk-som-kunst, hvor praksisformen lanceres 
som ”the new art form” der byder på sanselighed og taktilitet (den samme autenticitet som i 
designproduktet); her blot, kunne man kalde det, i superudgaven af livsstilsproduktet. 
  I forhold til den teoretiske begrebsramme jeg har lanceret, er der imidlertid ikke noget 
modsætningsforhold mellem at lægge vægt på kunsthåndværkets sanselighed og autenticitet, 
og den kritiske friktion med materialkulturen, afhandlingen lægger op til, tværtimod. Jeg 
mener netop, at denne relancering af kunsthåndværket i høj grad trækker på kunsthåndværkets 
kritiske friktion, og det er udfra den betragtning, at den konceptuelle praksis bliver central. Som 
det er afhandlingens pointe med at føre avantgardeteorien over i materialkulturelle studier - 
og dermed i forbrugsforskningen - kan der netop via brug og forbrug lokaliseres et kulturelt 
modstandspotentiale; kunsthåndværket trækker på en anden ”logik” end den herskende . Det 
er dette modstandspotentiale jeg mener går igen, når kunsthåndværket bliver forbrugsobjekt, 

294  Erhvervs og Byggestyrelsen (2006). Rapport fra udvalget om styrkelse af dansk design.
295  Danish Crafts afholdt i foråret 2006 en konference med titlen ”Avantgarde - Innovativt samarbejde mellem kunsthåndværk 
og erhvervsliv”.
296  Se eksempelvis Henrik Vejlgaard (2004). Forbrug i designersamfundet. København: Børsens Forlag.
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enten som kunst eller livsstilsprodukt. Groft forenklet kan man sige, at det ganske sikkert 
er rigtigt at forbrugsmønstre er styret af en tidstypisk ”individualiseringskult”, men bagved 
dette ønske om at distancere sig fra mængden kan ligeså vel findes et mere dybfølt ønske om at 
tilskrive sig andre værdier end de fremherskende. Dermed bliver forbruget af kunsthåndværk 
ikke bare et spørgsmål om livsstilssignaler, men om at markere et oppositionelt værdisæt. En 
vigtig pointe er således, at kunsthåndværkets funktionsrum netop er hverdagsvirkeligheden: 
Det er tilgængeligt, både økonomisk og kulturelt, og dermed er det netop som både 
begærsobjekt og som oppositionsæstetik, at dets position kan defineres. 

Modstandspotentialet er samtidig essentielt i den innovationstænkning, kunsthåndværket 
også indskrives i, når eksempelvis designkritikeren Henrik Most skriver at: ”[...] kunsthåndværk 
kan udfordre industridesigns konventioner og højne produktdifferentieringen ved at tilføre 
nyskabende æstetik og skabe en fornyet relation til tingsverdenen.”297  Synspunktet trækker 
i høj grad igen på kunsthåndværkets position som ”frirum” der kan bryde med eksisterende 
koder.
 En lignenede rolle kan iagttages indenfor det såkaldte Critical design, der især er blevet kendt 
gennem det Londonbaserede designfirma Dunne and Raby. I bogen Hertzian Tales. Electronic 
products, aesthetic experience and critical design beskriver medindehaver Anthony Dunne hvordan 
design kan være ”para-funktionelt” ved at bruge funktionsniveauet til at fremkalde refleksive 
(”poetic”) betydningslag. Dunne og Rabys praksis retter sig mod fremstillingen af elektroniske 
produkter, og det er interessant, at Dunne opererer med betegnelsen ”estrangement” som 
det greb, der skaber ”para-designets” ”poetiske” betydningsindhold. 298 Her er vi tilbage ved 
Brechts ”verfremdungs-greb”; det samme der kendetegner det konceptuelle kunsthåndværk, 
og med det samme udgangspunkt i brugsfunktionens erkendelsesmæssige potentiale. Her 
kan man altså iagttage 
hvordan den radikale designpraksis fletter sammen kunsthåndværkets operationsrum.

Et sådant slægtskab peger samtidig på afhandlingens videre forskningsmæssige 
perspektiver. I forlængelse af indkredsningen af kunsthåndværkets særlige, semi-autonome 
position synes det at pege på muligheden for at udforske de øvrige praktikker, der betjener 
sig af forbrugssamfundets formsprog og distributionskanaler, men som indholdsmæssigt 
udgør en form for modstandstænkning. Som en modvægt til den nyere designforsknings 
begreber som ”brugerdreven innovation” etc., der betjener sig af målgrupper og konkrete 
behovsanalyser, kunne det være interessant at se på den formgivningspraksis, der er drevet 
af modstandstænkning. En mulighed kunne være, at det ”frirum” eller ”operationsrum”, som 
kunsthåndværket så tydeligt indtager, i høj grad er et centralt omdrejningspunkt for både 
kunstneriske og designmæssige praktikker. Udfra det udgangspunkt vil det samtidig være 
muligt at begrebsbestemme de forskydninger mellem praksisformerne, der kan iagttages på 
den samtidskulturelle scene. Som superobjekt repræsenterer kunsthåndværk en særdeles 
vigtig position.

297  Henrik Most (2005). “Skal vi komme sammen?”. Kunstuff, vol.7, p. 21.
298  Anthony Dunne (1999). Hertzian Tales. Electronic products, aesthetic experience and critical design. London, Cambridge, 
Massachusetts: The MIT Press, 2001, p. 42ff.
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ENGLISH SUMMARY

This doctoral thesis is entitled SUPER-OBJECTS. A Theory of Contemporary, Conceptual Craft. 
It focuses on a conceptual tendency that emerged from the middle of the 90s, first and 
foremost characterized by a radical breach with the traditional, formal aesthetics of craft 
in favour of a more ‘external’ agenda. In this new, conceptual craft society is addressed, 
questioned, commented upon and gently mocked by objects that possess reflective layers 
of meaning. A common trait is the way meaning is produced first and foremost through 
the form typology of the objects. This point is crucial: It is the point of departure for the 
thesis, that instead of constructing meaning via formal relations based on the aesthetic 
potential of a specific material, the conceptual layers of meaning are based in a specific 
relation with material culture.

Here we find a practice that can neither be defined in the common Danish conception 
of craft as a (hand-made, ‘authentic’, aesthetically concerned) part of design practice, nor 
in the international tendency to conceptualize craft as “an artistic practice equal to all 
others”, quoting Barbara Tober, chairwoman of the Museum of Arts and Design, New 
York. For both these ways of conceiving craft, emphasis is put on what I have labelled the 
‘maker’s perspective’; an aesthetic-technical practice, that especially Peter Dormer has 
promoted via his conception of the ‘tacit knowledge’ of craft. (Dormer 1997). In response 
to this conception of craft, the thesis investigates more profoundly the form typological 
relation to material culture. Here I find - both historically and comtemporarily - an 
essential difference from both art and design, that can be conceptualized in my definition 
of craft as a ‘super-object’.
 It is one of the main arguments that craft takes up a unique position in the so-called art/
life-dichotomy: A main characteristic of craft simply is that it exists in a special position 
between art and life, that is strived for by both art and experimental design. 
This position is not new: Since the British Arts and Crafts-movement initiated craft 
as a modern practice, craft has been positioned here. Arts and Crafts has mainly been 
received as an aesthetically oriented “politicized response to modernisation” (Greenhalgh 
2005) that reacted against the alienation of the Industrial Revolution by trying to bring 
back aesthetic sensibility and pleasure. In the thesis, another aspect is investigated: The 
reaction of the Movement on the autonomization of visual art caused by “the Great 
Division” of the arts. (Shiner 2001). 

Instead of following the well known artistic axis that goes from Arts and Crafts, 
through Bernard Leach and into the raising artistic autonomy of the Studio Movement, the 
thesis points to the apparent paradox: Arts and Crafts initiated an oppositional response 
to the art/life-dichotomy, but ended up as a studio practice claiming artistic autonomy; 
subscribed to a modernistic, formal language of the expressive potential of the ‘tacit 
knowledge’. Starting off from this paradox, the thesis develops another line of artistic 
affinity; namely that of the avant-garde. By drawing on the concepts of Richard Murphy; 
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“aesthetic” versus “an-aesthetic” avant-garde (Murphy 1999) it can be maintained that 
the seminal role of Arts and Crafts was not necessarily predisposed to develop into a 
radical formal artistic language. Instead, Arts and Crafts can be placed in line with later 
avant-garde movements as “Dada, Duchamp, pop and conceptual art” (Greenhalgh 2005); 
a line that Greenhalgh however does not develop, maybe because he fails to recognize the 
point of Murphy, that an avant-garde practice has two different attitudes. By placing Arts 
and Crafts as an avant-garde movement, the role of studio craft can be questioned as to 
how ‘natural’ a position, the mostly accepted hegemony of studio crafts is. 

The appearance of conceptual crafts revives this question, as this practice does 
obviously not relate to the formal artistic language of studio crafts. The conceptual practice 
is instead characterized by a relationship to material culture. Existing form types (in the 
analyzed cases tableware, vases, a boat, sanitary devices, furniture, military ribbons etc.)  
are transformed into semi-autonomous objects that comment and reflect upon material 
culture. 

This semi-autonomous position is stressed as one of the most important features of 
craft. Drawing on the avant-garde theoretical discourse initially defined by Peter Bürger, the 
thesis follows the art/life-dichotomy as it is discussed, revised and reinvented by Richard 
Murphy, Andreas Huyssen, Hal Foster and Ben Highmore. This discourse is characterized 
by the search for a position from where it is possible to overcome the art/life-dichotomy 
and instrumentalize an artistic practise to influence on everyday life. For Bürger and 
especially for Foster, a semi-autonomous position seems to be the only possibility for 
maintaining a critical position that does not turn into an affirmative adaptation to the 
art institutionalization: Foster explicitly by searching for a “running room” in a culture 
that has been taken over by aestheticization. (Foster 2002). For Huyssen and Highmore, 
however, this position is ambiguous. Huyssen reveals the viewpoint that the avant-garde 
has succeeded only in mass culture, while Highmore points to the fact, that the conception 
of everyday life as something that should be released by art is a “restricted avant-garde 
economy” (Highmore 2002a). Everyday life, argues Highmore, possesses its own critical, 
subversive potential. Here Highmore takes the avant-garde discourse into the field of 
material culture studies. 

In continuation of the avant-garde discourse, the thesis therefore develops an axis 
that follows some positions within material culture studies. Judy Attfield’s conception of  
“wild things” that gain their meaning only in a social context (Attfield 2000) is coupled 
with Arjun Appadurais politically based “regimes of value” (Appadurai 198�). Here is found 
a possibility for objects to circulate in the chain of consumption; still revealing their own 
meaning, though determined by some fundamental systems of value. Neil Cummings 
sums up this potential by pointing to the “grammar of consumption”, which could be 
revealed as the possibility to create another logic order than the intended. (Cummings 
1993). This means that it is through breaching with the existing order; the systems of 
value, from within use itself, that a critical position is possible. 

This theoretical frame is very useful when applied to conceptual craft. The relation to 
material culture is revealed as crucial in the way that the practice actually materializes this 
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position of an ‘alternative grammar’. The established logic is confronted with reflective 
objects that suggest alternative visions, but  - as a crucial fact - from within material 
culture itself. This position is neither autonomous nor purely heteronymous; it is a purely 
semi-autonomous position that inhabits this space as its natural position. 

In this way an artistic relationship is sketched out that is opposed to the modernistic 
formal, material features. It is important to stress, however, that the conceptual practice 
is maybe seen as a breach with tradition, but not with the identity of craft: Conceptual 
craft elucidates a practice of aesthetic opposition that craft has been taking ever since 
its emergence as an independent practice. It represents the ‘running room’ of material 
culture, guaranteed by its semi-autonomous position, and thereby guaranteed by a critical 
friction that neither visual art nor design possesses in their core definitions. The question 
about this ‘running room’ being carried out as a formal (historical, modernistic, aesthetic) 
or a conceptual (current) practice is thereby revealed as a matter of artistic affiliations and 
taste. 

The concept of the ‘super object’ therefore functions as a good indicator of the role, 
that craft plays in contemporary culture. According to Victor Buchli’s historical definitions, 
the ‘super object’ grew out of the Wunderkammer and the privileged aesthetic object of 
the 19th century World Exhibitions. It represented different underlying systems of values 
while it also contained a social agenda about materializing ‘good form’. (Buchli 2002). 
Craft relates to material culture in much the same way: It functions as privileged objects; 
the objects of desire of consumer culture, at the same time as it materializes a logic that 
goes behind the established systems of value, first and foremost characterized by the critical 
friction of the semi-autonomous ‘running room’. Hereby the concept of the ‘super object’ 
facilitates an understanding of craft as an interpretation of material culture. Material 
culture is revealed via the form typological displacements of conceptual craft into a 
“denial of the standard vision of reality” in order for “old and tired formulas to be made 
new”. (Astfalck 2003). Neither as art nor as design it inhabits a position that is essential 
in contemporary culture.
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