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Forord
Denne rapport er resultatet af et præ-doc-studie ved Danmarks Designskole, i foråret 2011.
Den faglige vejledning, i forbindelse med dette studie, er varetaget af forskningsleder Troels
Degn Johansson, og projektet er finansieret af Center for Designforskning.
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1 // Indledning
I de senere år har ideen om den oplevelsesbaserede udstilling, og det oplevelsesbaserede
museum i det hele taget, vundet udbredt genklang inden for både det museologiske
forskningsfelt og inden for museumsbranchen selv. Man løsriver sig fra mere traditionelle,
kategoriserende ophængnings- og organiseringsprincipper, idet opfattelsen af museet som
simpel ‘kulturarvsbeholder’ forlades, til fordel for et mere integreret museumsprojekt, hvor
relationen til det omgivende samfund søges styrket, og hvor museets succes i høj grad
tillægges dets evne til at aktivere samlingernes ‘livløse’ genstande, og herved gøre dem
mere vedkommende for den besøgende og det liv der leves uden for museets tykke mure. I
denne forbindelse har formidlingsmæssige begreber som iscenesættelse, narrativitet,
performativitet og interaktion vundet stor indpas i forhold til museernes udstillingsstrategier,
idet man her finder midlerne til den effektfulde og medrivende musemsoplevelse, som så
ofte efterspørges. Begreber der imidlertid ofte synes at ‘naturaliseres’, uden egentlige
definitioner og afklaring omkring, hvad de henviser til, og hvordan de kommer til udtryk i
praksis, og som derfor risikerer at forblive abstrakte termer, der ganske vist klinger godt, når
det gælder behovet for nye og innovative formidlingsstrategier, men som ikke desto mindre
synes at mangle den nødvendige forankring i udstillingspraksis. Sagen er den, at hvis
eksempelvis et narrativt formidlingsprincip skal gennemføres, så må dette, fra en
udstillingsdesigners synspunkt, ske på baggrund af formgivningen af en art materiale. Og
måske skyldes den manglende forankring i praksis netop, at dette materiale i høj grad er
forblevet en diffus størrelse; at man har søsat en række udviklingsmæssige tiltag, men uden
nødvendigvis at sikre deres forankring i forhold til udstillingsmediets helt grundlæggende
præmis: mødet mellem publikum og udstillingsobjekt – et møde der i reglen vil afhænge af
et udstillingsrum. I udstillingsproduktionen kan dette rum da enten forstås som en
nødvendig, men irrelevant præmis for mediet – som en simpel beholder – eller det kan
omvendt betragtes som en væsentlig faktor i forhold til udstillingens betydningsdannende
proces. Vælger man det sidste, markeres imidlertid nødvendigheden af, ikke bare
forståelsen af dette rum, men også muligheden for at kunne udvikle og formgive dets
design; muligheden for at betragte rummet som udstillingsdesignerens materiale. Således
rejses to centrale spørgsmål: Hvad karakteriserer udstillingens rum? Og hvordan kan man
som designer arbejde med, udvikle og formgive dette rum? Omfattende spørgsmål, der ikke
vil kunne besvares til fulde inden for rammerne af nærværende tekst, men som ikke desto
mindre skal betragtes som udgangspunkt for følgende undersøgelser.
Hvis udstillingen betragtes som et medie, så er det langtfra et homogent et af slagsen, og
som udgangspunkt kan det diskuteres, hvorvidt det overhovedet giver mening at tillægge
udstillingen medie-betegnelsen. Udstillingsbegrebet kan knyttes til museal formidling, såvel
som til messestande og butiksdisplay, og dets rum kan udfolde sig i folkeskolens
gymnastiksal, såvel som i royale paladser. Desuden kan udstillingen, ud over at betragtes
som et medie i sig selv, også ‘indeholde’ andre medier, som eksempelvis touchscreens og
film, hvilket i så fald vil kræve betegnelsen multimedie. Og sidst, men ikke mindst, så
oplever vi i disse år en udvidet forståelse af museers udstillingspraksis, idet også
internettets virtuelle rum tages i brug. En udvikling, som for alvor udfordrer den
grundlæggende opfattelse af udstillingen som en præsentation af materielle objekter i et
materielt rum. Alligevel synes man i kraft af dette materielle rum – fordi mødet mellem
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udstillingsobjekt og beskuer forudsætter en form for mødelokalitet – at kunne udpege en
fællesnævner. Et forhold der leder videre til en forståelse af udstillingen som en
formidlingsform, der ganske vist varierer i forhold til kombinationen af ‘aktiverede materialer’
– dvs. om udstillingen eksempelvis benytter sig af film, plancher, katalog, digital platform,
etc. – men som alligevel i reglen vil have ét materiale til fælles: rummet. Dermed synes det
muligt, på trods af markante forskelligheder, og ud fra en tilgang, hvor det der foranlediger
mediebetegnelsen ikke så meget handler om en fælles udsigelsesposition, eksempelvis at
udstillingen er forankret i et museum eller en anden form for etableret udstillingssted, at
forstå og benytte mediebetegnelsen som en indikator for en grundlæggende
materialemæssig enhed. En forståelse, som desuden skal ses i tilknytning til denne
forsknings fokus på udstillingsmediets design, hvortil idéen om rummet som mediets
gennemgående ‘stof’, og som det materiale udstillingens design nødvendigvis må tage
udgangspunkt i, viser sig særligt relevant. Medieforståelsen giver således anledning til en
afgørende skelnen mellem rummet som et produkt – dvs. udstillingsrummet som et på
forhånd defineret sted – og rummet som et formbart materiale, og det er netop denne
forståelse, som udgør forskningens grundlæggende og helt centrale omdrejningspunkt.
Når udstillingens rumlige karakter her fremhæves, er det imidlertid ikke fordi dette aspekt
ellers overses i forbindelse med samtidig udstillingspraksis og -teori. Snarere tværtimod.
Ofte vil snakken omkring innovative udstillingskoncepter netop inddrage rummet som en
vigtig faktor, og eksempelvis resultere i betegnelser som oplevelsesrum, socialt rum og
narrativt rum, ligesom også nye teknologiers digitale og virtuelle rum bliver mere og mere
relevante. En begrebsbrug, der imidlertid risikerer at udvikle sig til en form for ‘rummets
inflation’, idet flere og flere potentielle rumligheder tillægges udstillingen, men uden at et
grundlæggende rumbegreb udredes og knyttes til praksis. Når jeg, trods mangfoldigheden i
udstillingstyper og -praksis, finder det relevant at benytte mediebetegnelsen, er det fordi
idéen om udstillingen som et medie netop opfordrer til en sådan udredning. En udredning af
den mediemæssige præmis for formidlingen mellem udstillingsobjekt og beskuer, og dermed
en udredning af udstillingens rum. Hermed ikke sagt, at dette rum nødvendigvis opfører sig
ens på tværs af forskellige udstillingstyper, og uanset om man benytter mediebegrebet eller
ej, så peger udstillingens sammensatte felt samtidig på behovet for en forskningsmæssig
tilgang, der formår at håndtere dets grundlæggende kompleksitet, så nuancer og
tvetydigheder bevares, samtidig med, at afklaring og begrebsdannelser nås. Mit håb er, at
en sådan tilgang vil kunne udfoldes, dels ved en forening af den designpraktiske
rumforståelse og -bearbejdning og den kritiske teoridannelse, og dels ved en relevant
afgrænsning af forskningens empiri. Udstillingens særlige rum og rumdannelser vil derfor
blive belyst på baggrund af analyser af én specifik udstillingstype: kunstudstillingen. Og for
at være endnu mere præcis: udstillingen af de permanente samlinger på Statens Museum
for Kunst (SMK).
Årsagen til at netop denne udstillingstype udpeges som særlig relevant i forhold til en
forskning omkring udstillingens rumlige dimension er dels, at kunstudstillingen, nu som
tidligere, markerer en væsentlig udfordring i forbindelse med det til tider ‘anspændte’ forhold
mellem det autonome kunstværk og dets rumlige kontekst, og at kunstudstillingen derfor kan
siges at udfolde udstillingsmediet i dets allermest komplekse form; ”No other category of
exhibition so clearly demonstrates the special characteristics of exhibitions and stretches
their possibilities to the outmost limit.” Museolog Marc Maure peger her på kunstmuseets
særlige 'helliggørelse' af publikums rituelle og asketiske møde med kunstværket, der ikke
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synes at fordre nogen form for mediering eller formidlingsmæssig assistance, og på
kunstværkets totale isolation fra den levede verden uden for museets mure. (Maure
1995:166). Hvad angår mediering og formidling af det udstillede kunstværk, så synes der
netop at være delte meninger. Skal værket have lov at ‘tale for sig selv’, eller er det derimod
en fordel at understøtte denne ‘tale’ gennem bl.a. udstillingsdesign, for derved at forstærke
oplevelsen af værkets udsagn? Der er ingen tvivl om, at kunstudstillingen benyttet som
forskningsmæssigt genstandsfelt, markerer en række udfordringer i forhold til en
designpraktisk tilgang. Først og fremmest fordi kunstudstillingens design må udvise en
særlig grad af sensibilitet i forhold til de udstillede værker. Men samtidig kan en
beskæftigelse med kunstudstillingens særligt komplekse rum og rumdannelser netop ‘sætte
tingene på spidsen’ og udfolde en både nuanceret og kritisk undersøgelse af
udstillingsmediet og dets design.
En væsentlig årsag til, at kunstudstillingens rum kan synes særligt komplekst og
sammensat, er fordi de udstillede værker, i sig selv, kan betragtes som rumdannende
konstruktioner. Det figurative maleri kan eksempelvis opleves som en art ‘vindue til en
anden verden’ og udfolder derved illusionen om et rum, som kan siges at ligge helt uden for
udstillingens fysiske rum, mens både skulptur og installation optager og benytter sig af
udstillingens reelle rum i skabelsen af særskilte rumlige relationer inden for udstillingens
rum. Først og fremmest rejser denne sammensatte rumlighed spørgsmålet om, hvorvidt
udstillingens rum begrænser sig til en rent materiel rumlighed, eller om andre mere
immaterielle rum også gør sig gældende? Og i så fald følger spørgsmålet om, hvordan man,
som designer, kan tilgå dette rum? Ud fra den betragtning, at udstillingen grundlæggende
kan betegnes som et rumligt medie, samt den følgende påstand: at udstillingsdesign først og
fremmest må dreje sig om at kunne manøvrere i, udvikle og formgive udstillingsrummets
komplekse rumlige sammenhænge, er det hensigten at undersøge kunstudstillingens
særlige rum, for derved at belyse den sammensatte rumlighed, som synes at karakterisere
udstillingsmediet som sådan.
Fordi selve kunstværkets rumdannelser således anerkendes som et afgørende
udgangspunkt for kunstudstillingens design – ikke blot fordi en udstillings form og indhold
vanskeligt lader sig adskille, og at en forskning omkring design af kunstudstillinger
derfor nødvendigvis må tage ‘kunsten’ i betragtning, men også fordi kunstnerisk
nytænkning ofte har udgjort en væsentlig drivkraft inden for udstillingsdesign – vil denne
undersøgelse være baseret på analyser af forskellige værktypers rumdannelser, samt
disses relation til både det omgivende rum og til beskueren. Det skal imidlertid bemærkes, at
empirien disse analyser markerer, langt fra vil kunne afdække alle rumlige relationer som
kunstudstillingen vil kunne tænkes at udfolde. Relationer der ikke bare afhænger af
værktype, men som også kan variere inden for samme værktype, eksempelvis i tilknytning til
motiv eller fysisk udstrækning, og som derfor i princippet kan variere i det uendelige.
Derudover har også udstillingsrummets særlige arkitektur, og dermed selve
udstillingsstedet, en afgørende betydning for rumdannelserne, og en kunstudstillings
specifikke rum – det rum, man som udstillingsdesigner har at arbejde med – vil altså være
vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at afdække til fulde. Hvad der imidlertid tegner sig som
en realitet, er muligheden for at udpege særlige rumkategorier, som tilsammen udgør
udstillingens sammensatte rum, og hvis indbyrdes relationer, om end disse varierer, vil
kunne danne udgangspunkt for forståelsen af det ‘rumlige’ materiale, som det er
udstillingsdesignerens opgave, for ikke at sige udfordring, at formgive. Undersøgelserne vil
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således, på baggrund af en indledende opridsning af kunstudstillingens umiddelbare rumlige
problematikker, foretage en udredning af disse rumkategorier, for siden at implementere
dem i de empiriske analyser. Analyser der starter ud med at se på forskellige ophængninger
af det figurative maleri – særligt perspektivmaleriet – og de rum der her udfoldes. Dernæst
på det skulpturelle objekt og dets position i forhold til det omgivende rum, og efterfølgende
på installationen som en værktype, som dels sætter forholdet mellem værket og det
omgivende rum på spidsen, og som desuden vil blive inddraget, på baggrund af dets
umiddelbare mulighed for at belyse udstillingens særlige rumlige sammensathed. Et forhold,
der vil blive yderligere undersøgt i forbindelse med tekstens afsluttende analyse, hvor der
igen gøres brug af det figurative maleri – denne gang portrætmaleriet – og hvor muligheden
for at indtænke beskueren som rumdannende aktør i udstillingens design, afprøves og
udfoldes. Det skal imidlertid understreges, at når kunstværker her analyseres, vil der ikke
være tale om egentlige værkanalyser. Fokus vil primært være rettet mod værkets
særlige rumdannelser og vil hele tiden knytte sig til udstillingssituationen, og derfor først
og fremmest tage spørgsmål om ophængning, installering, samt beskuerposition i
betragtning.
På trods af denne forholdsvist skarpt definerede metode, hvis udgangspunkt – de analytiske
rumkategorier – vil blive uddybet i det efterfølgende afsnit, markerer forskningen som
udgangspunkt en grundlæggende paradoksalitet, der formentlig vil tegne sig som et
forstyrrende, men forhåbentlig også som et produktivt element gennem de samlede
undersøgelser. En paradoksalitet, der knytter sig til helt grundlæggende spørgsmål om
rumlig formgivning, og som, kort fortalt, markeres ved det faktum, at skabelsen af rum
nødvendigvis må dreje sig om formgivningen af den ‘masse’ som definerer rummets
grænser, men at det samtidig er mellem disse grænser, at det egentlige rum befinder sig.
Dette forhold rejser desuden spørgsmålet om, hvorvidt udstillingens rum skal betragtes som
materielt eller immaterielt; og problematikken skærpes yderligere, idet udstillingens design,
som før nævnt, forudsætter en form for materialetænkning. Et materiale, der da i sidste ende
kan vise sig at være immaterielt. Det er først og fremmest denne paradoksalitet, tekstens
analyser har til hensigt at belyse, og som på et teoretisk plan vil tage udgangspunkt i dels en
arkitekturteoretisk beskæftigelse med rumbegrebet, hvortil en fænomenologisk tilgang til den
rumlige perception ofte er blevet knyttet, og dels en mere snæver kunstteoretisk tænkning,
hvor en semiotisk tilgang til ‘værkets rum’ udfoldes. Denne sammensætning af den
fænomenologiske og den semiotiske tænkning kan på mange måder betragtes som
modsætningsfyldt, men ikke desto mindre er det mit håb, at det ‘tvedelte’ teoretiske
udgangspunkt netop vil formå at favne rumbegrebets immanente dialektik, samt den
sammensatte og komplekse rumlighed, som udstillingen netop synes at markere.
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2 // Rummets grænser – og det imellem
Begrebet rum er langtfra en entydig og afgrænset størrelse, og kan som ord betegne en
bygnings rum, eksempelvis en stue eller et værelse, det kan henvise til Rummet, forstået
som atmosfæren eller universet, og endelig kan det knytte sig til det temmelig flydende
fænomen, som måske bedst begribes som en form for ‘mellemrum’ – det der befinder sig
mellem en bygnings vægge, mellem to bygningers facader eller mellem to personer. Når vi
taler om udstillingsrummet, vil det der henvises til typisk være selve bygningens rum. Et
rum, der kan beskrives ud fra dets størrelse, proportioner, lys, farver, etc. – dvs. ud fra
visuelle og materielle kategorier. Men i virkeligheden er det man beskriver jo ikke rummet –
det er nærmere rummets yderkanter. Det der ganske vist definerer rummets karakter og
dermed rumoplevelsen, men som i virkeligheden består af fysiske elementer som mursten,
puds og glas. Og når rumbegrebet her benyttes i forhold til udstillingsdesign, så er det netop
dette fysiske materiale, man først og fremmest vil betragte som designerens arbejdsområde
og -redskab, idet udstillingsdesignerens umiddelbare opgave vil være at organisere og
udfolde et reelt materiale og derved give udstillingen form. Men ved at gøre dette – ved
eksempelvis at tilføje en væg – da opstår rum, som ganske vist er afhængige af denne
materielle formgivning, men som i sig selv kan betragtes som immaterielle. Kort sagt: den
materielle markering af eksempelvis væggen er altså nødvendig, men væggen i sig selv
udgør ikke et egentligt rum. Et forhold, der netop kan ses som en grundlæggende
problematik ved det moderne rumbegreb og den arkitektoniske praksis, og som, helt tilbage
i 1901, blev beskrevet af Alois Riegl således: ”bygningskunstens opgave falder i to dele, der
nødvendigvis supplerer og betinger hinanden, og som netop derfor står i et ganske bestemt
modsætningsforhold til hinanden: Skabelsen af rum som sådan og skabelsen af
rumgrænser.” (Riegl, 1997: 49). Men selvom det synes at være det ‘mellemliggende’ rum,
som rumbetegnelsen grundlæggende dækker, idet det er her ‘rummet som sådan’ opstår, så
er det ikke desto mindre langt nemmere at begribe rummet på baggrund af dets plastiske
yderkanter, og når det gælder den formgivende praksis – i modsætning til den rent
analytiske – så er det ofte her, man vil fokusere sin energi. Herved risikeres imidlertid en
forsimpling af begrebet, som på sin vis kan siges at være særlig symptomatisk for
kunstudstillingens rum, idet dette rum netop har en tendens til at forvandle sig til en simpel
beholder. For at undgå dette må rummet, som det forstås her, beskrives og defineres en
anelse mere specifikt – og produktivt – end blot som et 'mellemrum'. Bauhauskunstner
László Moholy-Nagy har formuleret det således:

Space is a reality. (…) we know that space is a reality of sensory experience. It is a human
experience like others; it is a means of expression like others. Other realities, other materials.

Oplevelsen af rum er en oplevelse af virkelighed, og denne virkelighed opstår på
baggrund af en relation mellem fysiske elementer;

Space is the position relation of bodies. (Moholy-Nagy, 1947:57)
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Denne definition af begrebet ‘rum’ benytter sig først og fremmest af en fænomenologisk
tilgang til ‘den levede verden’, og dernæst vidner den om Moholy-Nagys profession som
udøvende kunstner, idet rummet dels betragtes som et materiale, og dels som en relation
mellem volumener. Dvs. et materiale, der kan bearbejdes og forandres, og ikke som en
konstant, hvilket den simple forståelse af ‘rummet som beholder’ kunne synes at antyde.
Fordi også denne forskning tager udgangspunkt i den udøvende praksis, i det at udvikle og
formgive udstillingens rum, vil det synes hensigtsmæssigt ligeledes at tale om rumlige
relationer, for i forhold til det før benyttede mellemrum, så markeres her en langt mere
dynamisk, og ikke mindst integreret, rumforståelse og -brug. En forståelse af et sammensat
rum, hvor volumener kan relatere sig til hinanden på kryds og tværs, og hvor rummet ikke
blot tænkes, som noget der udfylder den tomme plads mellem vægge, værker og beskuer,
men derimod som noget der aktiverer denne plads.
Når dette er sagt – når det diffuse mellemrum således er fyldt op af egentlige materielle
genstande som designeren kan flytte rundt på – så kunne man måske sætte
spørgsmålstegn ved, om denne beskrivelse af rummet virkelig formår at anskueliggøre
rummet på optimal vis; om rummet på baggrund af denne beskrivelse, får den nødvendige
karakter af noget ‘håndgribeligt’ og derved designbart. For selvom designet af udstillingens
rum da kan forstås som en positionering af materielle objekter, nemlig værkerne, samt en
programmering af beskuerens bevægelser i forhold hertil, så synes rummet som begreb
samtidig at miste en væsentlig del af dets eksistensberettigelse. Rummet betragtes af
Moholy-Nagy, ikke som noget der opstår på baggrund af relationer, men derimod som noget
der er relationer, og da synes det implicit, at rummet ikke længere besidder en eksistens i
sig selv. En problematisk situation, hvis man, som det er denne forsknings udgangspunkt,
betragter rummet som et egentligt materiale. Imidlertid skal det i denne forbindelse
understreges, at der nødvendigvis må skelnes mellem materiale som noget man bygger
med, dvs. som noget der tilføjes den formgivende proces, og materiale som noget allerede
givet, der i designprocessen tager form. Et materiale der, så at sige, designes frem. I denne
forbindelse påpeger Moholy-Nagy:

Space creation is not primarily a question of the building material. Thus a present-day space
creation is not a compound of heavy building masses, nor the formation of hollow bodies, nor
the relative positions of well-arranged volumes; nor an arrangement, alongside of one another,
of single cells of the same or of a different volume content.
Space creation is an interweaving of the parts of space, which are anchored, for the most part,
in clearly traceable relations extending in all directions as a fluctuating play of forces. (Ibid: 62).

Igen støder vi imidlertid på det problem, at hvor byggematerialet er ganske ligetil at forstå og
benytte, så forbliver ‘rummet som relationer’ en noget udefinérbar størrelse. Og det, uanset
om man giver det betegnelsen materiale, eller man, som i ovenstående citat, understreger
den rumlige konstruktions ”clearly traceable relations”. Moholy-Nagy beskriver her
rumskabelsen som en sammenfletning af rumlige elementer, frem for som et spørgsmål om
dannelsen af ensartede og velarrangerede formationer, og betragter yderligere denne
sammenfletning som ”a fluctuating play of forces”. Og selvom en sådan formulering netop
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kan ses som udtryk for den skabende designproces, så formår den samtidig ikke helt at
anskueliggøre kunstudstillingens rumlige relationer på tilstrækkelig og konstruktiv vis. En
anskueliggørelse der er nødvendig, hvis disse relationer skal gå fra at være ren abstraktion,
til at kunne betragtes som udgangspunkt for en egentlig praksis, men som imidlertid kan få
brug for at løsne begrebet materiale en smule, og måske ligefrem ændre dets fortegn. For
selvom den ovennævnte positionering og programmering af rumlige relationer mellem værk
og beskuer kan betragtes som en materiel formgivning, så er det langtfra sikkert, at de
rumskabende elementer, som udstillingsdesigneren har at gøre med, i praksis opfører sig
som et egentligt, konkret materiale. Skal udstillingens rumlige materiale da i højere grad
betragtes som immaterielt? Et spørgsmål, som er ganske centralt for denne forskning, og
hvis besvarelse vil blive indledt i det følgende, hvor kunstudstillingens rum og praksis
omkring dets formgivning, tages nærmere i betragtning.
Måske er det, der gør det så svært at begribe kunstudstillingens rum, at kunstinstitutionerne
har fremelsket rum til udstillingen af deres værker, som dyrker blikket frem for kroppen, og
hvor man derved ikke involveres i den form for brug, som ellers kan gøre et rum begribeligt,
og ikke mindst håndgribeligt, for os. Arkitekturteoretiker Jonathan Hill beskriver forholdet
således:

The contemplation of art is primarily a form of visual awareness, of a single object by a single
viewer, in which sound, smell and touch are as far as possible eradicated. Placed in a hermetic
enclosure and protected against decay, the artwork is seen and not used. The viewer leaves no
trace or mark because touch would undermine the artwork's status as an idea and connect it to
the material world. In contrast everyday use brings the buildings materiality to the fore. (Hill,
2006: 51)

Kunstudstillingen har traditionelt udfoldet, og gør det ofte stadig, et særligt asketisk møde
mellem værk og beskuer, hvor intet må forstyrre det optimale kontemplative blik, beskueren
retter mod værket, hvilket vil sige, et rum der som udgangspunkt ønskes dematerialiseret.
Når man i stadig højere grad benytter sig af vægfarver andre end den hvide, og forsøger sig
med formidlingsmæssige greb, som involverer sig mere direkte i den kontemplative situation
– og måske ligefrem bryder blikkets linje fra beskuer til værk – så kan det ses som et forsøg
på at slippe fri af kunstudstillingens asketiske spændetrøje, og synes på sin vis at markere
sig som en form for rematerialisering. En art ‘tilføjelse af materiale’, som imidlertid oftest
knytter sig til rummets grænser, dvs. væggene (eksisterende såvel som de, der oprettes i
tilknytning til den enkelte udstilling), hvor kulører, tekst og fotostater tilføjes, for på denne
måde at skabe en mere ‘aktiv’ baggrund for værkerne, end den vi kender fra den hvide
kube. Men udgør denne rematerialisering en egentlig udnyttelse af det rumlige potentiale
som udstillingen markerer? En udnyttelse af det rum, som skal forstås i kraft af
tilstedeværende elementers indbyrdes relationer og ikke bare i kraft af en ydre grænse.
Ganske vist vil en nytilført væg kunne ses som udtryk for en designmæssig intention i
forhold til beskuerens blikretning og bevægelse mellem de udstillede værker, men idéen om
at tilføje en væg kan lige såvel være opstået ud fra et simpelt behov for mere vægplads,
eller for helt konkret at afgrænse udstillingens forskellige tematikker i forhold til hinanden.
Under alle omstændigheder, så synes der ofte at være tale om en form for ’sminkning’ af det
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allerede eksisterende udstillingsrum, og i forhold til Riegls rumbegreb, synes denne situation
at markere en klar prioritering af skabelsen af rummets grænser, frem for skabelsen af
rummet som sådan. Dvs. en praksis, der synes at underkende det dialektiske
modsætningsforhold som den rumskabende praksis, ifølge Riegl, nødvendigvis må tage
udgangspunkt i. En simpel grund til dette kan måske ses i det faktum, at tilføjelsen af et
fysisk materiale er lettere at håndtere, end manipulationen af et allerede eksisterende
materiale, hvis egentlige rumlige potentiale kommer til udtryk i kraft af dets enkelte
elementers mere immaterielle relationer. En anden årsag kan være en manglende forståelse
for, at en afgørende nødvendighed for, at disse relationer kan tages i betragtning og
udfoldes i overensstemmelse med den kuratoriske intention, er, at der i udviklingsstadiet
arbejdes med egentlige tredimensionelle visualiseringsformer. Hermed ikke sagt, at den
tredimensionelle model ikke gør sig gældende i forbindelse med museers udstillingspraksis,
men ofte synes ‘opstalten’, dvs. en todimensionel gengivelse af væggen, hvorpå
reproduktioner af værkerne i et givent skalaforhold kan påklistres, at blive benyttet i, måske
lidt for, udstrakt grad. Her bliver det eksempelvis vanskeligt at overskue rummets hjørner, og
når det gælder installationen af mere skulpturelle, tredimensionelle objekter, er situationen
helt håbløs.
En helt tredje, og langt mindre praksisorienteret årsag, kan ses i tilknytning til en overordnet
splittelse i samtidens synsmåder, der ifølge kunsthistoriker Lise Bek, manifesterer sig i
henhold til to sideløbende modeller. Den ene knyttet til postmodernismens afmaterialiserede
fladekonstellationer, der reducerer rummet til tegn; ”Det er den postindustrielle storbykulturs
og de elektroniske mediers forvandling af ting til billedtegn og af rummet til cyber space og
virtual reality, denne synsmåde afspejler.” Og den anden udtryk for en videreførelse af
modernismens projekt; ”en fænomenologisk forståelse af det perciperende jeg som
værende midt iblandt og bevægende sig omkring mellem sine omgivelsers håndgribelige
ting. Rummet bliver derved en funktion af disse, ikke omvendt.” (Bek, 1997:33). Hvor den
første model knyttes til en form for transparens og ”gennemskuelig uigennemskuelighed”, så
har den anden at gøre med det håndgribelige og nærværende, og dette kunne umiddelbart
lede til en karakteristik af henholdsvis en immateriel og en materiel rummodel. Men sagen er
ikke nødvendigvis så simpel. Hvis vi vender tilbage til den førnævnte praksis, hvor
udstillingsdesign udfolder sig som en formgivning af rummets grænser, så synes der på den
ene side at være tale om skabelsen af fladekonstellationer, dvs. i henhold til et postmoderne
informationssamfunds dematerialiserende æstetik, men samtidig benytter man sig af meget
håndgribelige strategier, som tilføringen af nyt materiale markerer, hvilket peger på, at
synsmåder, rumopfattelse og -design ikke helt lader sig kategorisere og opdele på så enkel
og entydig vis. Og i forhold til Beks anden model, synes det samme at være tilfældet;

Symptomatisk er det imidlertid, at genstandene har fået et fornyet nærvær, ikke som form, men
som de fænomener, de er, som fortætning af stof, så at sige, i det rum, hvori både de og
beskueren har sikkert fodfæste, og som på sin side er garant for den indbyrdes sammenhæng
dem imellem. Det sete får derigennem rumfylde, ikke i kalkulerbar forstand, men med rummet
som klangbund for elementernes samspil som sanset helhed. (Bek, 1997:33).
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Her er der ganske vist tale om en materiel fortætning af stof, men ikke som en afgrænset og
kalkulerbar form. I stedet er det mere diffuse betegnelser som ”klangbund” og ”sanset
helhed” der træder i forgrunden, og som synes at knytte sig til et mere immaterielt rum, hvor
det ikke så meget er de afgrænsede materielle former, som det er de immaterielle relationer
mellem dem, der er i centrum. Det synes altså ikke som udgangspunkt at være muligt, at
knytte idéen om udstillingens materielle rum til en fænomenologisk tilgang på den ene side,
og det immaterielle rum til en semiotisk tilgang på den anden. Og spørgsmålet er, om
optikken omkring udstillingens materielle og immaterielle rum overhovedet tegner sig som
en simpel dikotomi, eller om der snarere er tale om en langt mere kompleks situation, hvor
det materielle og immaterielle, genstand og tegn, objekt og subjekt relaterer sig til hinanden
på kryds og tværs. For at komme nærmere en udredning af dette krydsfelt, vil det på dette
tidspunkt være nødvendigt at inddrage de egentlige empiriske analyser. Men først en
opridsning af de rumkategorier, som danner udgangspunkt for den analytiske metode, og
som netop skal ses som et forsøg på at håndgribeliggøre de relationelle rumlige
mekanismer som udstillingen udfolder og derved bane vejen for en mere integreret
formgivning af udstillingens rum, frem for en designmæssig praksis, som udelukkende
beskæftiger sig med dets grænser.
Udstillingsrummet kan som udgangspunkt betragtes som det rum, værket befinder sig i. Men
der er også et rum i værket, eller værket optager et rum, ligesom man kan tale om at
beskueren indtager rummet og på denne måde er medskabende i den rumdannende
proces. Når udstillingssituationens rumdannelser her analyseres, kan det derfor være
relevant at skelne mellem de forskellige rumkategorier, som kan siges at udgøre
udstillingens samlede rumlige konstruktion. Herved tegner der sig yderligere en mulighed
for, i tråd med Moholy-Nagys idé om rummet som relationer, men også som en
videreudvikling derfra, at anskueliggøre udstillingens forskellige ‘volumener’, ikke som klart
afgrænsede enheder – dvs. som et materiale sammensat af kalkulerbare delelementer –
men derimod som overlappende og, i hinanden, indgribende felter, hvis afgrænsninger er
både flossede og udflydende; som mindre rumlige enheder i en større rumlig sammenhæng.
Da imødekommes rummets grundlæggende diffuse karakter, samtidig med, at en konkret
skelnen mellem udstillingens relationelle aktører kan håndgribeliggøre dets sammensatte
natur, og herved udpege det materiale, som udstillingsdesigneren har at arbejde med. Et
materiale, der vel at mærke tillægges immaterielle, såvel som materielle værdier.
Som udgangspunkt skelnes der i analysen mellem det arkitektoniske rum og udstillingens
rum, hvor det første henviser til det rum, som værk og beskuer befinder sig i, og det andet til
den rumlighed, som opstår og udfoldes i relationen mellem disse. For at kunne begribe og
udrede disse relationer, vil det desuden være nødvendigt at skelne imellem de rum, som
værk og beskuer hver især udfolder og markerer, og hermed har vi at gøre med 4
rumkategorier: det arkitektoniske rum, værkets rum, beskuerens rum og udstillingens rum.
Hvor de analytiske udgangspunkter, som de første tre kategorier markerer, har til hensigt at
belyse og udrede den fjerde. Helt konkret vil dette ske ved, at rumkategorierne det
arkitektoniske rum, værkets rum og beskuerens rum positioneres som analytiske par,
hvorved der først fokuseres på relationen mellem det arkitektoniske rum og værkets rum, og
efterfølgende på relationen mellem værkets rum og beskuerens rum. Det vil imidlertid ikke
være muligt helt at fastholde disse konstruerede analytiske blikke, hvor kun to rumkategorier
belyses ad gangen, idet kategoriernes indbyrdes relationer i høj grad udgør et komplekst og
sammenfiltret felt. Men den ‘stramme’ analytiske tilgang kan imidlertid ses som et
15/39
Copenhagen Working Papers on Design // 2011 // No. 1

nødvendigt udgangspunkt for at kunne manøvrere i og udrede det komplekse felt, som er
der, hvor udstillingens rum opstår og befinder sig. Vi starter med at se på relationen mellem
det arkitektoniske rum og værkets rum.

Fig. 1 // Pieter Jansz Saenredams: Uddrivelsen af templet 1636, SMK. Foto: Ane Pilegaard
Sørensen
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3 // Rummet på væggen
Forholdet, og ikke mindst forskellen, mellem udstillingens arkitektoniske rum og værkets rum
synes umiddelbart let begribeligt, når der er tale om figurativt maleri. Og måske særligt når
motivet genkendes som et rumligt perspektiv, som det er tilfældet med Pieter Jansz
Saenredams Uddrivelsen af templet (Fig. 1). Her markeres et klart defineret rum som
beskueren kan afsøge med et enkelt fastfrosset blik, og som desuden er skarpt afgrænset
fra det omgivende arkitektoniske rum; en afgrænsning, der skærpes af billedets særligt
brede ramme. Kunstteoretiker Brian O'Doherty har udtrykt det således: ”...the easel picture
is like a portable window that, once set on the wall, penetrates it with deep space. (…) The
eye is abstracted from an anchored body and projected as a miniature proxy into the picture
to inhabit and test the articulations of its space.” (O'Doherty (1976), 1999: 18). At kigge på
maleriet bliver altså som at kigge gennem et vindue og ind i et andet rum; et rum, der ligger
langt fra det rum, som udstillingens fire vægge markerer. Men denne rumlige ‘forskydning’ –
oplevelsen af, at rammen udpeger et felt i væggen, hvor et andet rum befinder sig, og som
beskueren ‘aflæser’, for derved at kunne forestille sig at indtage det, i kraft af en art kropslig
projektion – gør den sig gældende for alle figurative malerier?
Et eksempel, der kan belyse dette, er Gerrit Houckgeests tromp l'oeil (fig. 2), hvor der opstår
et ganske anderledes forhold mellem væggens flade og værkets rum. Her ligner motivet på
mange måder det i fig.1, idet der også her er tale om en afbildning af et hvidkalket, gotisk
kirkerum. Men en afgørende forskel er forhænget i billedets forgrund, der så at sige afslører
maleriets motiv. Houckgeests maleri benytter sig af den såkaldte tromp l'oeil-teknik, hvor
maleriet udfoldes som en optisk illusion, og hvor der i dette tilfælde ligeledes leges med
forholdet mellem ‘virkelighed’ og afbildning. Uden at gå ind på de nærmere detaljer omkring
tromp l'oeil-traditionen og dens teori, skal det blot bemærkes, at der netop her opstår en
særlig rumlig relation, der med fordel kan belyse det komplekse rumlige forhold, som
relationen mellem værkets rum og udstillingens arkitektoniske rum markerer. Her mødes
form og indhold på særlig vis, idet maleriet udfolder billedets illusion, med alt hvad det
bringer af indholdsmæssige referencer, men samtidig kommenterer dets form – at maleriet
markerer en anden verden, vi som beskuer kigger ind i. Den kropslige projektion, som
O’Doherty taler om, synes her at blive forhindret, idet maleriet så tydeligt understreger dets
egen karakter som optisk flade. Man kan måske ligefrem sige, at det punkterer sin egen
illusion. Men hvad vigtigst er; maleriet skaber en bro mellem væg og billedplan – mellem det
arkitektoniske rum og værkets rum – og dette ligeledes på et rent formmæssigt plan.
Ganske enkelt, fordi forhænget i billedets forgrund er i plan med væggens flade, hvilket
betyder, at der peges på maleriet som et fladt objekt på væggen, og dermed som et fysisk
formelement, der ikke kan undslippe den direkte relation til de resterende fysiske
omgivelser. Og her nærmer vi os en første pointe i forhold til kunstudstillingens æstetik og
design: Uanset om værket (i dette tilfælde det figurative maleri) udfolder illusionen om et
rum der ligger uden for udstillingens egentlige rum, hvorved man kan tale om en total
opdeling og afstand mellem værkets rum og det arkitektoniske rum, så ligger der, i kraft af
værkets objektkarakter, en mulighed for, at en relation mellem de to rumkategorier kan
opstå. Indtil videre har fremkomsten af en sådan relation været tilknyttet selve værkets
motiv, men også gennem udstillingens design vil forholdet mellem det arkitektoniske rum og
værkets rum kunne påvirkes og justeres.
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Fig. 2 // Gerrit Houckgeest: Det indre af Sint Gertrudiskerk i Bergen op Zoom, 1655. Foto: Ane
Pilegaard Sørensen

Et eksempel på en sådan designmæssig påvirkning af maleriets rum, eller rumlige illusion
om man vil, ses i forbindelse med den særlige gulv-til-loft-ophængning, som er benyttet i én
af museets store sale (fig. 3). Her er malerierne grupperet i forhold til motiv og hængt op i
store sammenhængende felter, der tilnærmelsesvis dækker rummets hele vægge. I forhold
til den typiske horisontale ophængning, hvor malerierne fordeler sig hen over væggen som
punktvise perler på en snor, og hvor hvert enkelt billede, så at sige, markerer sit eget
centrum, så er resultatet af ophængningen her, at mængden af malerier udgør en samlet
flade, der synes at lægge sig uden på væggens flade, og som derved understreger
værkernes tilnærmelsesvis todimensionelle objektkarakter.
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Fig. 3 // Gulv-til-loft-ophængning, SMK. Foto: Ane Pilegaard Sørensen

Sammen med det faktum, at mange af værkerne er vanskelige at se, fordi de ganske enkelt
hænger for højt oppe, så modarbejdes herved det figurative maleris førnævnte evne til at
pege ud af, eller rettere bagom, udstillingens arkitektoniske rum og til at udfolde sit eget
særskilte (illusions)rum. Oplevelsen af denne udstillingssal udgøres ikke af summen af
enkeltvise billeder, som blikket kan hvile på, ét efter ét, men konstitueres nærmere af
publikums møde med ét sammenhængende billedfelt. Et billedfelt, der på et
indholdsmæssigt plan præsenterer beskueren for en omfattende samling af malerier, samt
for de tekniske genrer og temaer denne samling kan opdeles i, og som på et formmæssigt
plan, gør dette på en måde, hvorved relationen mellem værkets rum og det arkitektoniske
rum konstrueres på ganske anderledes vis, end det er tilfældet ved den typiske ophængning
af malerier. Ikke fordi der som sådan er noget nyt i at hænge værker fra gulv til loft; et
ophængningsprincip der gjorde sig gældende frem til starten af 1900-tallet, og som typisk
går under betegnelsen salon-ophængning. Men hvor malerierne dengang fyldte væggen på
må og få, og hvor det styrende princip ganske enkelt syntes at have været at få plads til så
mange billeder som muligt, så er der her tale om et langt mere stramt og kontrolleret
æstetisk udtryk. Alle billeder holder sig inden for samme over- og underkant, og desuden
forholder de sig til hinanden på en måde, hvor det er rammekantens linjer, der fungerer som
styrende princip – i modsætning til det mere gængse ophængningsprincip, hvor billederne
centreres i forhold til hinanden. Resultatet er en ophængning, hvor malerierne tilsammen
skaber et nyt billedfelt – et felt der så at sige ‘rammes ind’ af ophængningens stramme over, under- og sidekanter – og som derved indgår i en samlet rumlig relation, uafhængigt af det
enkelte maleris særskilte motiv, og dermed også det rum der her måtte udfoldes. En sådan
ophængning vil typisk kunne opildne til debat omkring det enkelte værks autonomi i forhold
til en samlet udstillingsoplevelse, men dette er imidlertid ikke sagen her. Grunden til, at
SMKs gulv-til-loft-ophængning analyseres her, er, at den kaster et interessant lys på
spørgsmålet omkring kunstudstillingens sammensatte rum, idet den tydeliggør, hvordan
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ophængningens design kan påvirke og rykke ved de initiale forhold mellem værkets rum og
udstillingens arkitektoniske rum. Ganske vist er nogle malerier i denne sal mere
perspektiviske, og dermed mere ‘rumlige’, end andre, og således har eksempelvis
perspektivstykkerne unægtelig en mere markant evne til at bryde væggens flade, end de
mere todimensionelle stillebens. Men trods variationen i graden af tredimensionalitet, så
gælder det ikke desto mindre for perspektivstykket, ligesom for det mere flade stilleben, at
det enkelte maleris evne til at bryde ud af/bagom væggen og skabe sit eget rum,
modarbejdes af ophængningen. Eller i hvert fald, at der opstår en spænding mellem
maleriets tredimensionelle rum og ophængningens/væggens todimensionelle flade; en
spænding, der intensiveres jo længere væk fra væggen, og dermed det enkelte værks
rumlige illusion, beskueren befinder sig. Men hvis værkets rum, som i ovenstående tilfælde,
ikke længere kan siges klart at adskille sig fra det arkitektoniske rum, kan man da tale om en
form for sammenfletning, eller måske ligefrem et sammenfald, mellem de to rumkategorier?
Hvor ‘solo’-ophængningen i fig. 1 synes at understøtte værkets evne til at udfolde et eget
rum – en evne, der på et designmæssigt plan understøttes af den mørke vægfarves kontrast
til maleriets lyse farveholdning – så resulterer gulv-til-loft-ophængningen i en særlig
rumdannelse, hvor den skarpe skelnen mellem værkets rum og det arkitektoniske rum
opløses, og hvor en mere ‘integreret’ rumlighed opstår. Et rum, hvor værk og væg så at sige
understreger hinanden som fysisk materiale, idet værkernes ‘fladedannelse’ på væggen
understreger væggens form, som omvendt er udgangspunktet for, at en ‘flade’ overhovedet
kan dannes, samt, at værkets objektkarakter har mulighed for at træde frem. Herved synes
væggens funktion som simpel afgrænsning desuden at forlades, til fordel for en mere aktiv
position som rumligt element, og en art tredje rum, i forhold til de to rumkategorier, værkets
rum og det arkitektoniske rum, som vi har beskæftiget os med indtil nu, synes hermed at
manifestere sig. Er der da her tale om udstillingens rum?
Spørgsmålet kan måske virke tåbeligt, og svaret givet på forhånd, for selvfølgelig er dette
udstillingens rum. Fig. 3 viser et fotografi af en udstillingssal, og det rum, der her gengives,
kan selvfølgelig ikke kaldes andet, end udstillingens rum. Men igen støder vi ind i rumbegrebets udfordringer, for betegnelsen udstillingens rum kan selvsagt både henvise til
rummet som en rent fysisk størrelse – til den nødvendige arkitektoniske ‘beholder’ – men
kan også knytte sig til forståelsen af udstillingen som et mere dynamisk formbart materiale,
hvor rummet ikke blot er noget der er givet på forhånd, men derimod noget der designes
frem. Af samme grund har jeg netop valgt at skelne mellem det arkitektoniske rum, som
altså henviser til det, vi normalt betegner udstillingsrummet, og udstillingens rum. Det er
dette rumlige fænomen, der her forsøges indkredset og beskrevet, og det er som før nævnt,
langtfra et simpelt fænomen. Indtil videre har det analytiske blik været rettet mod det
figurative maleri og mod de særlige rumlige relationer, udstillingen af denne værktype kan
udfolde. Det er blevet tydeligt, hvordan det figurative maleri som genre besidder et eget
(illusions)rum, som udstillingens design enten kan arbejde med eller imod (fig. 1 og 3), men
også, at værkets motiv, i sig selv, kan bygge bro mellem billedflade og vægflade, og dermed
mellem værkets rum og det arkitektoniske rum (fig. 2). Et forhold der – om end på noget
anderledes vis – ville kunne gøre sig gældende i forbindelse med det abstrakte maleri, hvor
undersøgelsen af maleriets flade kan betragtes som et motiv i sig selv, men hvor
spændingen mellem det todimensionelle og tredimensionelle rum vil være langt mindre
markant. At benytte sig af og udfolde disse rumlige relationer kan da betragtes som
udstillingsdesignerens opgave, og ikke mindst udfordring.
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Men formgivningen af udstillingens rum drejer sig ikke blot om håndteringen af rum, der
relaterer sig direkte til væggens flade, som analyserne indtil videre har beskæftiget sig med.
Den har i høj grad også at gøre med det rum, der befinder sig mellem udstillingens 4
vægge, og hvor rummet forstået som relationelle afstande forskellige volumener imellem, for
alvor træder i kraft. I dette rum befinder skulpturen og installationen sig, og det er omkring
disse – og de særlige rum disse værktyper udfolder – at de følgende analyser vil bevæge
sig.

4 // Skulpturelle objekter som rum og i rum
Hvor maleriet kan siges at udfolde illusionen om et rum, så kan det skulpturelle objekt siges
at være i besiddelse af en langt mere materiel og reel karakter, som da udgør dets
rumdannende potentiale. Omtrent som det er tilfældet med arkitekturen omkring. Af denne
grund kan det som udgangspunkt synes langt vanskeligere at opretholde en egentlig
skelnen mellem værkets rum og det arkitektoniske rum, end det var tilfældet med det
figurative maleri. Desuden markerer det skulpturelle objekt – ganske vist i forskellig grad –
en art dobbelt rumligt forhold, idet skulpturens rum befinder sig inde i det arkitektoniske rum,
som det på én gang bliver en del af, samtidig med, at det udfolder sin egen rumlige æstetik.
Og denne dobbelthed er uden tvivl med til at vanskeliggøre en præcis afklaring omkring
grænser, og dermed også overskridelse af grænser, de forskellige rumkategorier imellem.
En afgørende forskel mellem maleri og skulptur er, at hvor maleriet befinder sig på væggen,
dvs. i den plastiske ‘yderkant’ af det arkitektoniske rum, så relaterer skulpturen sig til gulvet,
og dermed til det rum, som udfolder sig mellem rummets vægge. En placering, der i højere
grad knytter værket til den ‘rumlighed’, som ganske vist defineres af væggenes, gulvets og
loftets materielle markeringer, men som også kan karakteriseres som en form for immaterielt
‘ingenting’; som den tomme plads, der fyldes op af henholdsvis kunstværker og museets
besøgende. En rumlighed hvis indbyrdes relationer, som før nævnt, netop synes at markere
et overset felt i udstillingsmediets designpraksis. Ikke desto mindre vil de to rumkategorier –
det arkitektoniske rum og værkets rum – også her relatere sig til hinanden, om end på en
måde, hvor den indbyrdes ‘påvirkning’ fungerer på lidt andre præmisser, end vi før har set.
Eksempler herpå ses i forbindelse med SMK's udstilling af Henrik B. Andersens skulpturelle
objekt (fig. 4) og Elisabeth Toubros Metamorfoseskulptur 2 (fig. 5), som jeg her vælger at
analysere sideløbende, idet de to værker og deres position i forhold til det omgivende rum, i
sammenligning, belyser et væsentligt aspekt omkring udstillingens rumlige forhold;
spørgsmålet omkring skala. Et aspekt, der i høj grad synes at have indflydelse på, hvordan
– og ikke mindst om – vi som publikum oplever et skulpturelt værks tredimensionelle rumlige
karakter.
Når udstillingssituationerne i fig. 4 og 5 sammenlignes, så er det netop forskellen i
størrelsesforholdet mellem værk og arkitektonisk rum, der først og fremmest træder frem.
Hvor Henrik B. Andersens skulptur er placeret i et forholdsvis lille rum, og derved synes at
‘fylde rummet ud’, er Elisabeth Toubros værk placeret i det langt større rum, som udgør
museets Skulpturgade, hvorved den omvendte situation opstår; det arkitektoniske rum
omfavner og ‘dominerer’ det skulpturelle objekt.
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Fig. 4 // Henrik B. Andersen: Uden titel, 2001, SMK. Foto: Ane Pilegaard Sørensen

Fig. 5 // Elisabeth Toubro: Uden titel, Metamorfoseskulptur 2, 1992, SMK. Foto: Ane Pilegaard
Sørensen
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Hvor værket i det lille rum så at sige ‘opløses’ i det omgivende rum, hvortil det ikke er muligt
at drage nogen egentlig grænse, så markerer værket i skulpturgaden en langt mere
afgrænset enhed. Forholdet mellem dette rum og det arkitektoniske rum antager da en art
babushka-effekt, idet det skulpturelle objekt, i mødet med det omgivende rums udstrakthed,
lukker sig om sig selv og bliver et rum i rummet. Et forhold, der i virkeligheden kan siges at
have vidtrækkende konsekvenser i forhold til, ikke bare den umiddelbare værkoplevelse,
men også måden, hvorpå værket kategoriseres. På værkskiltet læses ‘titlen’
Metamorfoseskulptur 2, men på kunstnerens hjemmeside kategoriseres selv samme værk
som installation, og dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt værket opleves som skulptur – en
betegnelse, der typisk knyttes til objekter, der besidder en art formmæssig enhed, og hvis
rumdannende potentiale kan tilskrives dets markeringer ud i det omgivende rum – eller som
installation – en værktype, hvis primære betydningsgrundlag knytter sig til netop dets
rumdannelser, der i højere grad end skulpturens, omslutter det omgivende rum, eller i hvert
fald en del af det. Om værket kaldes det ene eller det andet er i virkeligheden ikke så vigtigt i
denne sammenhæng, men derimod er det væsentligt at lægge mærke til, hvordan værkets
position, i forhold til et omgivende arkitektonisk rum, vil kunne betragtes som afgørende for
en udlægning af værkets betydningsdannende rammer. Et forhold, hvortil en videre
belysning med fordel kan inddrage en tredje aktør – beskuerens krop – der ifølge kunster og
teoretiker Robert Morris kan betragtes som det ‘konstante‘ udgangspunkt for oplevelsen af
rumlige skalaforhold i udstillingssituationen:

The awareness of scale is a function of the comparison made between that constant, one's
body size, and the object. Space between the subject and the object is implied in such a
comparison. (...) A larger obejct includes more of the space around itself than does a smaller
one. It is necessary litterally to keep one's distance from large objects in order to take the whole
of any one view into one's field of vision. The smaller the object the closer one approaches it
and, therefore, it has correspondingly less of a spatial field in which to exist for the viewer.
(Morris (1966), 1995:231).

Morris' tekst, Notes on Sculpture, knytter sig til 1960'ernes minimalisme, hvor der netop
rettedes et særligt fokus mod objekt-subjekt forholdet; dvs. forholdet mellem værk og
beskuer, og hvor dette forhold typisk betragtedes ud fra en fænomenologisk tilgang til
værkets og beskuerens samtidige materielle og konkrete tilstedeværelse i rummet. Et
forhold der, selvom Andersens og Toubros skulpturelle objekter ikke ligefrem kan betragtes
som minimalistiske objekter, ikke desto mindre kan siges at gøre sig gældende i forbindelse
med ethvert møde mellem en beskuer og et materielt, skulpturelt værkobjekt. Det
interessante ved Morris’ udredning er imidlertid, at det rum som udfoldes i
udstillingssituationen primært knyttes til ‘afstanden’ mellem subjekt og objekt. For sagen er
den, at afstanden, og dermed muligheden for at tage ”the whole of any one view into one's
field of vision”, i høj grad afhænger af det arkitektoniske rum, idet dettes størrelse ganske
enkelt bestemmer, hvor langt det overhovedet er muligt for beskueren at træde tilbage, og
hermed skabe afstand til værket. Eller omvendt, hvor langt fra objektet beskueren som
udgangspunkt vil være, når han/hun træder ind i rummet. En faktor, der i høj grad gør sig
gældende i forbindelse med denne analyses to eksempler. For grunden til, at man som
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beskuer oplever Andersens gule metalkonstruktions evne til at fylde rummet ud, skyldes
først og fremmest, at det omgivende arkitektoniske rum er så lille, at beskueren tvinges helt
tæt på, og dermed heller ikke har mulighed for at betragte skulpturen med ét blik og rummet
med skulpturen i, med et andet. En mulighed, der i høj grad har betydning for relationen
mellem værkets rum og det arkitektoniske rum; for hvorvidt de to rumkategorier opfattes
som integrerede og måske direkte overlappende, eller om den førnævnte babushka-effekt
derimod opstår, dvs. hvor værkets rum opleves som en mindre rumlig enhed i det større
arkitektoniske rum. Hermed ikke sagt, at Morris helt overser det arkitektoniske rums
påvirkning af måden, hvorpå værket perciperes; en påvirkning han desuden tilskriver
rummets form og ikke bare dets størrelse, men stadigvæk er det værkets rum der betragtes,
eller i hvert fald efterstræbes, som den dominerende faktor i udstillingssituationen.

...the space of the room itself is a structuring factor both in its cubic shape and in the terms of
the kinds of compression different sized and proportioned rooms can affect upon the objectsubject terms. That the space of the room becomes of such importance does not mean that an
environmental situation is being established. The total space is hopefully altered in certain
desired ways by the presence of the object. (Morris (1966), 1995:233).

Hensigten her er ikke at afgøre, hvilken rumkategori der dominerer hvilken, for dette
magtforhold kan netop ikke betragtes som konstant, sådan som det synes at være Morris’
ønske. At der mellem objekt og subjekt udfolder sig et rum, som er afgørende for
beskuerens oplevelse af værket, er der slet ingen tvivl om, men skabelsen af dette rum
synes i høj grad afhængigt af den yderligere relation til det omgivende arkitektoniske rum.
Omvendt kan værkets egen karakter, og dermed dets evne til at optage og dominere det
omgivende rum, selvfølgelig have afgørende betydning for dette ‘magtforhold’ mellem
værkets rum og det arkitektoniske rum, og dermed for beskuerens oplevelse af værket. I
dette tilfælde kan man således argumentere for, at Andersens værk benytter sig af et
formsprog, der er mere ‘udfarende’ end Toubros, der omvendt synes at lukke sig om sig selv
og sit eget rum, hvilket i høj grad understøtter de rumlige relationer, som deres placering i
henholdsvis et lille og et stort rum synes at frembringe. Men ville skulpturen fra
skulpturgaden ikke netop virke mere ‘rumlig’, hvis den var placeret i et lille rum? Da ville
beskuerens første møde med værket være præget af en umiddelbar nærhed, hvorved en
mere direkte integrering af både det arkitektoniske rum med værkets rum, og af værkets rum
med beskuerens rum, bliver en mulighed. Frem for, som det er tilfældet med dets
nuværende placering i Skulpturgaden, at mødet mellem beskuer og værk konstitueres i kraft
af en gradvis tilnærmelse, der netop fastholder den før nævnte babushka-effekt. Der vil
ganske vist ikke være tale om en egentlig ‘deltagen’ i værkets rum, der ellers typisk vil
kunne betragtes som installationens varemærke, idet de rumlige ‘celler’, som værket er
bygget op af, ganske enkelt er for små til at kunne rumme beskuerens krop. Set fra dette
perspektiv, er det måske i virkeligheden snarere Andersens værk, der kan karakteriseres
som installation. Men da i høj grad grundet dets placering i en meget lille udstillingssal –
dvs. grundet udstillingens design – der understreger værkets evne til at indlemme
beskueren i dets udfarende rumlige konstruktion.

24/39
Copenhagen Working Papers on Design // 2011 // No. 1

Uden at indlede en udtømmende analyse af de to værker, og uden helt at nå frem til en
afgørelse omkring ‘skulptur vs. installation’-spørgsmålet, kan det hermed konstateres, at det
rum de hver især udfolder, adskiller sig væsentligt fra hinanden, hvilket desuden peger på,
at værkets initiale rum ikke blot afhænger af, hvilken værktype der er tale om, dvs. om der er
tale om eksempelvis maleri eller skulpturelt objekt, men sagtens kan variere inden for den
enkelte genre. Ligesom det også var tilfældet med de foregående analysers figurative
maleri, hvis rumdannede muligheder bl.a. knyttede sig til graden af perspektiv i motivet. Men
på samme måde som ophængningen af disse malerier havde betydning for
udstillingssituationens rumdannelser, så bliver det her tydeligt, hvordan det arkitektoniske
rum, hvori man vælger at udstille det skulpturelle objekt, ligeledes har indflydelse på værkets
rumdannelse, og dermed for relationen til det omgivende rum. Det er således afklaret,
hvordan det arkitektoniske rums størrelse kan have betydning for værkets rumlige
udfoldelse, og videre analyser af andre visuelle forhold som farve, form og linjer kunne
ganske givet lede frem til lignende konklusioner omkring det arkitektoniske rums påvirkning
af værkets rum – og omvendt. Eksempelvis kunne man undersøge, hvilken betydning det
har for udstillingssituationens rumlige relationer, at rummets ene væg er lavet af glas (som
det faktisk er tilfældet med begge analyseeksempler), hvilket kan siges at 'opløse' det
arkitektoniske rums klare afgrænsning. Eller man kunne se på, hvilken visuel relation der
opstår mellem former og linjer i henholdsvis værket og arkitekturen omkring; en analytisk
tilgang, der især kunne vise sig relevant i forhold til Toubros værks placering i den
komplekse arkitektur, som karakteriserer Skulpturgaden. En egentlig udtømmende analyse
af enhver mulig relation mellem udstillingens rumlige kategorier ligger imidlertid ikke inden
for denne forsknings formåen. En mere begrænset konstatering af, at forskellige værktyper
besidder forskellige rumlige kvaliteter, som kan relatere sig til udstillingens arkitektoniske
rum på forskellig vis, må derfor række i denne omgang, hvor det primært drejer sig om at
definere den særlige rumkarakter som knytter sig til udstillingen, og som det er designerens
opgave at udfolde og forme. En praksis, der da må huske at tage højde for de uendelige
variationer, som mulige kombinationer af værkers rum og arkitektoniske rum markerer.

5 // Blik og krop – installationens semiotiske og
fænomenologiske rum
I forhold til spørgsmålet omkring, hvorvidt Andersens og Toubros skulpturelle objekter
udfolder installatoriske træk eller ej, kan det endvidere påpeges, hvordan situationen, hvor
de netop kunne tænkes at fungere som installation – dvs. hvor de inddrager beskueren i
deres rum, og hvor en egentlig afgrænsning i forhold til det omgivende rum synes at opløses
– også er der, hvor de rumlige relationer bliver særligt problematiske at beskrive. For af en
eller anden årsag, er det lagt vanskeligere at tale om grænsebrud, end om grænsedragning.
Formentlig fordi grænsebruddet markerer en løssluppen og udflydende bevægelse frem og
tilbage, hvorimod en fastholdt grænse gør det muligt at bestemme nøjagtigt, hvad der
befinder sig på den ene side, og hvad der befinder sig på den anden. Udredningen af
udstillingens sammensatte rumlige relationer synes altså at kompliceres yderligere, når det
drejer sig om installationskunst. En værktype, som følgende analyse ikke desto mindre vil
give sig i kast med.
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Kunstteoretiker Anne Ring Petersen beskriver installationen som en værktype, ”hvor selve
rumdannelsen er værkets afgørende betydningsbærende element. En installation kan
dermed både være en organisering af elementer i og i samspil med rummet, men tillige en
organisering af rummet selv.” (Petersen, 2009:39). En beskrivelse, der i sig selv udtrykker
den enorme rumlige kompleksitet som installationen markerer, idet installationen skrives
frem som et rumskabende element, der både befinder sig i, relaterer sig til og som kan virke
direkte organiserende, og dermed formgivende, i forhold til det resterende rum. Herved
ledes der frem til en skelnen mellem installationer, der organiserer sine elementer i samspil
med det eksisterende rum og de mere arkitektoniske installationer, der udfolder deres egen
rumkonstruktion på udstillingsstedet ”som et rum i rummet”. (Ibid:170-171), men stadig
forbliver relationen mellem værkets rum og det egentlige arkitektoniske rum – og dermed
også udstillingens rum – en anelse ubestemmeligt. Formentlig fordi Ring Petersen primært
er optaget af installationens ‘interne’ æstetik, og dermed behandler det omgivende rum som
en kontekst, frem for, som det her er tilfældet, at fokusere på udstillingen som et samlet, om
end meget sammensat, rum. Der skelnes i ovenstående citat ikke direkte mellem værkets
rum og det arkitektoniske rum, og selvom en sådan skelnen da også synes vanskelig, er
den ikke desto mindre afgørende i forhold til at definere det særlige rum som er
udstillingens, og som det er udstillingsdesignerens rolle at udfolde og formgive. Ring
Petersens teori omkring installationskunsten besidder ikke desto mindre en række
interessante pointer omkring det formede rum, som kan vise sig særdeles relevante i forhold
til nærværende undersøgelse af udstillingens rum og dets designmæssige udfordringer, og
som jeg derfor vil vende tilbage til. Men først endnu et analyseeksempel, hvor det
udfordrende forhold mellem installationens værkrum og det arkitektoniske rum sættes
særligt på spidsen.

Fig. 6 // Elmgreen & Dragset: Please, keep quiet, 2003, SMK. Foto: Ane Pilegaard Sørensen.
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På vejen gennem SMK's udstillingssale støder publikum på en dør, der adskiller sig markant
fra bygningens øvrige arkitektur. En hvid svingdør med glasruder og metalbeslag, der peger
i helt andre retninger, end mod den gængse museumsæstetik. Og det samme gælder
rummet bag døren. Her er det nemlig ikke et rum med en række udstillede værker, der
møder beskueren, men derimod en fuldt udstyret og ganske virkelighedstro hospitalsstue
(fig. 6). Der er tale om installationen Please, keep quiet af kunstnerduoen Elmgreen &
Dragset, eller måske man hellere skulle bruge betegnelsen totalinstallation, idet den fylder
hele det pågældende rum og således ikke lader sit publikum iagttage den udefra, men
udelukkende tillader en værkoplevelse der udfolder sig inden for værkets rum. Her kan det
arkitektoniske rum altså siges at have undergået en total forvandling fra udstillingssal til
hospitalsstue, hvorved det arkitektoniske rum og værkets rum synes at være direkte
sammenfaldende. Men hvis de to rumkategorier i dette tilfælde knytter sig til ét og samme
rum, hvordan kan man da tale om en relation mellem dem? Og hvis der ingen relation er,
giver det da overhovedet mening at tale om et udstillingens rum, da det jo netop skulle opstå
og findes i denne relation?
Hvis udstillingens arkitektoniske rum, på trods af, at det som udgangspunkt har dannet
rammerne om installationen, har mistet sin identitet og relationen til værkets rum dermed er
ophørt, hvordan står det da til med beskuerens rum? Manifesterer det sig på egne vilkår og
skabes der herved en relation til værkets rum, hvori udstillingens rum kan finde plads? Både
ja og nej. Ja, fordi beskueren, gennem sine bevægelser, former sin egen oplevelse af
værkets rum, og på denne måde udfolder et individuelt udstillingsrum, og nej fordi dette rum
netop er individuelt og komplet styret af værkets interne rumlige relationer. Hvor
udstillingens rum netop kan betragtes som et rum, der er designet og intenderet, ikke af
kunstneren, men af ‘institutionen’, så er dennes intention, hvis man ser bort fra mærkatet,
der påpeger at rummet er videoovervåget, umiddelbart komplet fraværende. Desuden synes
selve beskuerens rum at begrænses på grund af det forhold, at rummet allerede er beboet –
ganske vist af voksdukker – men ikke desto mindre ‘optaget’ af andre, end beskueren selv.
Installationen kunne på denne måde minde om flere af George Segals værker fra 1960'erne,
der ligeledes benytter sig af menneskefiguren, og som O'Doherty beskriver således:

Since the environment is occupied already, our relationship to it is partly preempted by the
figures, which have the blush of life completely withdrawn from them. They – even in their mode
of manufacture – are simulacra of the living and ignore us with some of the irritating indifference
of the dead. Despite their postures, which signify rather than enact relationships, they also
seem indifferent to each other. There is a slow, abstract lapse between each of them and
between them and their environment. Their occupancy of the environment is a large subject.
But the effect on the spectator who joins them is one of trespass. Because trespass makes one
partly visible to oneself, it plays down body language, encourages a convention of silence, and
tends to substitute the Eye for the Spectator. (O'Doherty (1976), 1999:49-50)

Segals ‘mennesker’ er ganske vist lavet af gips og ikke voks, og grunden til, at de mangler
”the blush of life” skyldes først og fremmest materialet, og ikke, at de, som Elmgreen &
Dragsets personer, er mærket af sygdom. Men alligevel kan O'Dohertys beskrivelse på
mange måder siges at passe vældig godt på Please, keep quiet, der netop er gennemsyret
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af det ubehag og den følelse af ‘trespass’ som et hospitalsbesøg typisk markerer, og som
også titlen understøtter. Og da er det, man ikke kan undgå at tænke: er det ikke også netop
sådan det er at befinde sig i et udstillingsrum? Særligt et kunstudstillingsrum? Hvis vi vender
tilbage til Jonathan Hills beskrivelse af udstillingens sakrale rum, så er det også netop
nedtoningen af den kropslige tilstedeværelse der fokuseres på: ”Placed in a hermetic
enclosure and protected against decay, the artwork is seen and not used. The viewer leaves
no trace or mark because touch would undermine the artwork's status as an idea and
connect it to the material world.” (Hill, 2006:51). En beskrivelse, der stemmer ganske godt
overens med O'Dohertys analyse af Segals installationer, hvor ”the Spectator” erstattes af
”the Eye”, og hvor rummet bebos af distancerede kroppe, ligeglade med hinanden og
ligeglade med beskueren; en situation der, hvis man udskifter ordet krop med ordet værk,
lige såvel vil kunne finde sted i forbindelse med en kunstudstilling. Denne diskussion
omkring kunstudstillingen som et sted, hvor kroppen ikke har adgang, og hvor beskueren
derved reduceres til et kropsløst øje er langtfra ny, og O'Doherty påpeger selv det ‘ulige’
forhold mellem øje og krop som kunstudstillingen dyrker: ”Indeed the presence of that odd
piece of furniture, your own body, seems superfluous, an intrusion. The space offers the
thought that while eyes and minds are welcome, space-occupying bodies are not...”
(O'Doherty (1976), 1999:15). I virkeligheden kan Elmgreen & Dragsteds installation netop
betragtes som en kommentar til dette forhold, idet hospitalsstuen og kunstudstillingen jo
faktisk har en del tilfælles: det hvide, sterile rum og ‘beboerne’ – værker eller patienter – der
for alt i verden ikke må forstyrres. En kommentar, der i høj grad understøttes af det faktum,
at installationens hospitalsstue og udstillingssalen netop er et og samme rum.
Når diskursen omkring beskueren, som enten øje eller krop, er relevant i denne forbindelse,
er det fordi måden at tilgå museumsgæsten og dennes oplevelsesmodus i høj grad har
indflydelse på, hvordan man tænker udstillingsdesign. Man vil jo nok typisk betragte
kunstudstillingen som et medie, der opfordrer til et særligt visuelt fokus – ikke bare fordi
billedkunsten i sig selv er et visuelt medie, men også fordi udstillingstraditionen kræver den
‘optimale’ rumlige kontekst i forhold til at kunne fokusere på og kontemplere det enkelte
værk. Derfor de hvide vægge, fordi de nærmer sig en form for neutral baggrund, og derfor
de relativt store afstande, som typisk adskiller de udstillede værker. Udstillingssituationen
synes at opfordre til det frontale og opmærksomme blik, som arkitekt Juhani Pallasmaa
omtaler som focused vision, og som han knytter til den postmoderne arkitekturs dyrkelse af
det spektakulære og overtalende, men flade og skarpkantede billedfelt, og ikke mindst til
den fotografiske gengivelse, som typisk udgør det ligeledes flade felt, hvorigennem mødet
med de store arkitektoniske værker finder sted. (Pallasmaa, 2005:30-31). Som et modsvar til
dette fokuserede blik præsenterer han da begrebet peripheral vision: ” The very essence of
the lived experience is moulded by hapticity and peripheral unfocused vision. Focused vision
confronts us with the world whereas peripheral vision envelops us in the flesh of the world.”
(Ibid:10). Et blik han mener arkitekturen som udgangspunkt bør fremelske, på samme måde
som skovens ‘arkitektur’, hvis komplekse rumlige relationer formår at integrere kroppen; ”A
forest context, and richly moulded architectural space, provide ample stimuli for peripheral
vision, and these settings centre us in the very space.” (Ibid:13). Når Pallasmaas teori
omkring begrebsparret focused vision og peripheral vision inddrages i denne sammenhæng,
er det fordi det meget godt omfatter og belyser den splittelse mellem, hvad man måske kan
kalde udstillingens henholdsvis semiotiske og fænomenologiske rum. En splittelse, der på
den ene side kan eksemplificeres ved maleriet, og måske i særdeleshed det figurative
maleri, der kan siges at udfolde et stærkt semiotiseret illusionsrum – og på den anden side
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ved den minimalistiske skulptur, der som udgangspunkt knytter sig til den mere
fænomenologiske perception. Det synes imidlertid ikke muligt at oprette en egentlig skarp
skelnen mellem de to rumdannelser, idet også maleriet besidder en reel objektkarakter,
hvilket tidligere blev eksemplificeret ved bl.a. gulv-til-loft-ophængningen, og omvendt fordi
ethvert værk – uanset hvor ‘formelt’ det er i sit udtryk – uden tvivl vil kunne afkodes som et
produkt af kulturelle betydningskonstruktioner, og dermed som tegn. Og måske er vi netop
her fremme ved en væsentlig årsag til, at udstillingens rum er så komplekst som det er.
Samtidig med, at det er et reelt og virkeligt rum, så udfolder det også illusioner om rum, som
vi afkoder og erkender, uden at et egentligt møde finder sted – et slags fiktivt rum. En
kompleksitet, som installationen Please, keep quiet tydeliggør i særlig grad, idet det
semiotiske rum og det fænomenologiske rum her kan siges at være ét og samme. For
selvom det, i modsætning til maleriet, udfolder et rum, der i den grad er reelt og virkeligt, og
som vi kan indtage med hele vores krop, så er det samtidig et ‘fremmedgørende’ rum, hvor
vi ikke rigtig har lov til at være, og hvor kroppen derfor, paradoksalt nok, er bandlyst. Selvom
der er tale om en installation, der udfolder et virkeligt rum med fire vægge, et gulv og et loft,
så kan man måske alligevel se det som en form for tableau, som det O'Doherty, igen i
tilknytning til Segals værker, beskriver: ”With tableaux, the illusionistic space within the
traditional picture is actualized in the box of the gallery.” (O'Doherty (1976), 1999:49). Et
tableau, der først og fremmest kalder på beskuerens fokuserede blik. Og så igen; det
ubehag, som beskueren oplever i kraft af den ‘upassende’ indtrængen i patienternes
intimsfære, gør det ikke netop beskueren opmærksom på sin egen krop, fordi den skal
bevæge sig sagte og forsigtigt? Selvom installationen Please, keep quiet kan siges at
udradere beskuerens rum, såvel som det arkitektoniske rum, så kan man alligevel ikke
komme uden om en form for ‘fænomenologisk’ møde mellem beskuer og værk, hvilket taler
for, at beskuerens rum alligevel, på én eller anden måde, er intakt. Og i forhold til
udstillingens rum, selvom det er svært at få øje på i netop denne totalinstallation, så kan
installationen som værktype, fordi den synes at besidde en grundlæggende spænding, der
på mange måder ‘ligner’ udstillingens, måske netop inspirere i forhold til, hvordan
udstillingens rumlige relationer kan konstrueres og designes i det hele taget.

6 // Skala 1:1 – kroppen bag og foran billedfladen
Forholdet mellem det semiotiske og det fænomenologiske rum, som på særlig vis synes at
mødes i installationskunsten, er noget Anne Ring Petersen tildeler en væsentlig
opmærksomhed, og det interessante er her, at hun, frem for at se de to typer af
rumdannelser som uforenelige, i stedet lægger vægt på samarbejdet mellem dem: ”Et
karakteristisk og væsentligt træk ved installatoriske udtryksformer er netop samarbejdet
mellem fiktionens semantiske plan og det kropslige plan” (Petersen, 2009:200-201). Det
kropslige plan knytter hun til det grundtræk, at installationen, på baggrund af beskuerens
umiddelbare, sensoriske møde med installationens ofte hverdagsagtige genstande,
præsenterer et stykke af virkeligheden, samtidig med, at denne virkelighed repræsenteres, i
kraft af installationens fremmedgørende iscenesættelse. Og omvendt påpeger hun, at i
modsætning til fotografiet – og her tillader jeg mig at indskyde, vel også tilnærmelsesvis det
figurative maleri – er installationens virkelighedsrepræsentation forskudt fra værk til beskuer,
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og dermed fra repræsentation til reception. (Ibid:15,193). På denne måde kan installationens
rum altså betragtes som en fiktion, men en fiktion i kropslig skala, hvorved den, på
receptionsplanet, inddrager beskueren i et rum, der umiddelbart er virkelighed. Spørgsmålet
er da, om denne rumlige relation – denne fiktion i skala 1:1 – kan sige os noget om
udstillingens rum og måden, hvorpå det kan udfolde sig og designes? Kan udstillingens
rumlige kompleksitet tilskrives en lignende form for sammenfletning af virkelige og fiktive
rum; af rum, der både er materielle og immaterielle, og skal disse rum netop forstås som
integrerede og produktive relationer, frem for som uoverensstemmende modsætningspar?
Muligheden for at betragte udstillingen som en art installation, er noget Anne Ring Petersen
selv berører, idet hun påpeger, hvordan man kan skelne mellem den minimale og den
maksimale installation, hvor den maksimale kan gå hen og antage udstillingskarakter,
ligesom hun påpeger, hvordan udstillinger som eksempelvis Robert Wilsons Anna didn't
come home that night på Kunstindustrimuseet (København 2000) kan betragtes som en
”installatorisk totaliscenesættelse”. (Ibid:43-44). Men uanset, om en udstilling kan ligne en
installation eller ej, så synes installationen at besidde særlige karaktertræk, eller man kan
måske ligefrem tale om strategier, der på mange måder kan vise sig hensigtsmæssige i
forhold til designet af en udstilling. Ikke mindst når det gælder involvering af beskueren, eller
for at benytte sig af analysens dertil knyttede rumkategori, beskuerens rum. Ring Petersen
siger om installationskunsten: ”Det er den rumlige organisering der afstedkommer den
stærkere involvering af beskueren, ikke omvendt, som forestillingen om
beskuerinvolveringens altoverskyggende centralitet ellers synes at antyde.” (Ibid:171), og
hermed berører hun et emne, som netop fylder en del i forhold til samtidens
udstillingspraksis. Spørgsmålet om, hvordan man som museum formidler sine samlinger på
en måde, så publikum føler sig mere involverede i udstillingssituationen. En involvering, som
måske ofte har det med at fungere bedre i teorien, end den gør i praksis. Men hvis
installationen formår at organisere sit rum, så beskueren føler sig involveret, så burde
udstillingen vel også kunne gøre det? En formåen følgende analyseeksempel da også viser
tegn på.
Paradoksalt nok er det sted i museets permanente samlinger, som her benyttes i forhold til
at tale om muligheden for en udvidelse af beskuerens rum, samtidig det sted, hvor værkerne
er organiseret og ophængt på den måske allermest traditionelle måde. Her er malerierne
fordelt over de hvide vægge med jævn afstand og på en måde, så hvert værk får plads og
rum til at udfolde sig på egne præmisser. Værkerne er fra perioden 1500-1800, men måden
de er udstillet på, er sådan som vi kender det fra ‘det moderne museum’. Altså ikke
umiddelbart et særlig ‘installatorisk’ ophængningsprincip, der omvendt kunne tænkes at ville
dyrke værkernes indbyrdes relationer, for derved at skabe en umiddelbar visuel
helhedsoplevelse. Ikke desto mindre er dette sted i udstillingen valgt som analysemateriale,
hvilket ganske godt markerer, at udstillingens lighed med installationen ikke nødvendigvis
behøver at dreje sig om en direkte visuel lighed, men også kan være en lighed i forhold til
mere strategiske overvejelser omkring organiseringen af rumlige relationer. Igen med
henblik på Moholy-Nagys rumbegreb, hvor disse relationer afhænger af positionering, og
dermed af afstanden mellem de involverede ‘volumener’. Betragtes fig. 7 og 8 i
sammenligning, fremstår ligheden først og fremmest ved, at der begge steder er tale om
portrætmalerier, og forskellen ved, at man i fig. 7 er tæt på maleriet, mens man i fig. 8
befinder sig langt fra de ophængte værker.
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Fig. 7 // Jean-Honore Fragonard: Kvindeportræt, ca. 1780, SMK. Foto: Ane Pilegaard Sørensen

Fig. 8 // Bagerste væg: Peter Paul Rubens: Matthæus Yrsselius, abbed ved Sint-Michiels kloster i
Antwerpen, ca. 1624, SMK. Foto: Ane Pilegaard Sørensen
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En forskel, der ikke skyldes, at fotografen har valgt at stå henholdsvis tæt på og langt fra sit
motiv, men derimod, at de rumlige forhold har medvirket til, at det er sådan værkerne
umiddelbart ses og opleves. Portrættet i fig. 7 befinder sig i en smal korridor, som tvinger
beskueren helt tæt på, mens malerierne i fig. 8 hænger i et større rum, og hvis vi betragter
portrættet på den bagerste væg særskilt, befinder det sig længst væk fra døråbningen, som
nødvendigvis danner udgangspunkt for beskuerens ‘blik’ på udstillingssalen. Gældende for
både maleriet i fig. 7 og maleriet på den bagerste væg i fig. 8 er, at de begge portrætterer en
person i noget nær kroppens virkelige skala, og allerede her kan man tale om, at der opstår
en relation mellem værkets og beskuerens rum. En relation baseret på lighed, idet der på
begge sider af billedfladen befinder sig ‘en person i et rum’. Billedfladen kommer herved til
at fungere som en form for spejl, hvilket vel at mærke er langt mere udtalt i forbindelse med
fig. 7, hvor kvinden kigger ud på beskueren og møder dennes blik, end det er tilfældet med
fig. 8, hvor manden på billedet vender blikket til siden og dermed væk fra beskueren. Dette
forhold har uden tvivl at gøre med de portrætterede personers meget forskellige status –
borgerlig kvinde vs. gejstlig mand – ligesom det nødvendigvis hænger sammen med
forskellige perioders tradition inden for portrætmaleri. Men ikke desto mindre kan
ophængningen af de to malerier i sammenligning sige noget ganske relevant omkring
muligheden for at bryde billedfladens skarpe skel mellem værkets rum og beskuerens rum.
For selvom de to malerier på motivplan opfordrer til forskellige grader af ‘dialog’ med
beskueren, så er det samtidig en opfordring, der synes at være understøttet af deres
respektive ophængning. Portrættet af kvinden støder man nærmest ind i, på vej rundt om et
hjørne, og man kan føle sig helt overvældet af det pludselige og meget direkte møde, mens
man derimod langsomt og gradvist må nærme sig maleriet med den gejstlige mand, der dog
aldrig rigtigt besvarer tilnærmelsen og dermed fastholder distancen til sit eget ophøjede rum.
Spørgsmålet er da, om det er ophængningen – at malerierne er udstillet i en henholdsvis lille
og stor udstillingssal og henholdsvis tæt på og langt fra en indgang – der gør forskellen, eller
om muligheden for dialogisk relation mellem værkets og beskuerens rum udelukkende har
at gøre med, om den portrætterede person kigger ud af billedet eller ej. Hvis vi betragter
portrættet på den tilstødende højre væg i fig. 8, så kigger personen her faktisk ud på
beskueren, men igen betyder den skridtvise tilnærmelse, at mødet bliver knap så eklatant.
Man når ganske enkelt at ‘miste interessen’, inden man når frem til den placering foran
værket, hvor en egentlig dialogisk relation kunne finde sted.
Ligesom det var tilfældet med Henrik B. Andersens og Elisabeth Toubros skulpturelle
objekter, har rummets størrelse og måden man entrerer det på, altså betydning for
relationen mellem værkets og beskuerens rum, og dermed for, om man som i
installationskunsten kan tale om, at værk og beskuer tager del i samme ‘virkelighed’, omend
det er en iscenesat én af slagsen. Og måske har rummets størrelse ligeledes en direkte
betydning for, hvordan vi oplever vores egen krop i rummet. For hvor det store
udstillingsrum lader kroppen svæve ubemærket gennem dets rumlige vidder, så vil det
mindre udstillingsrum typisk tvinge publikum til en større bevidsthed omkring egne
bevægelser, idet man jo for alt i verden ikke må støde ind i noget. Det lille udstillingsrum
modarbejder så at sige det fokuserede blik, idet kun en meget begrænset del af rummet
åbenbarer sig ad gangen, og beskueren derfor ikke kan favne rummet med ét blik, men må
vende og dreje sig, kigge op og kigge ned. Ikke, at et stort rum nogensinde vil kunne
'overskues' med ét enkelt blik – noget vil altid befinde sig bag beskuerens ryg og dermed
uden for synsvidde. Men de bevægelser kroppen må gøre for at se det lille rum, synes
alligevel mere krævende, hvilket egentlig er paradoksalt, da et mindre rum jo burde være
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lettere at overskue, end et større. Måske, kan man netop tale om at det lille udstillingsrum
opfordrer til det perifere blik, der ifølge Pallasmaa jo netop knytter sig til en kropslig
involvering i den rumlige konstruktion og som derfor kræver andet og mere, end et enkelt
fokuseret blik.

7 // (Im)materielle strategier
Selvom det, på baggrund af foregående analyser, langtfra vil være muligt at udlede et
egentligt strategisk designapparat i forhold til udstillingspraksis, så tegner der sig alligevel
muligheden for en grundlæggende strategisk tænkning der, ligesom Pallasmaa efterlyser
det i forhold til arkitekturen, peger i retning af en mere bevidst udnyttelse af udstillingens
rumlige potentiale, hvor netop idéen om det perifere blik spiller en væsentlig rolle. Et blik,
der forudsætter ’installeringen’ af beskuerens krop i udstillingens rum, frem for, at der
udelukkende gøres plads til dennes øje, og som i denne forbindelse synes at fordre et reelt
og materielt rum. Traditionelt set har det, i kraft af den hvide kubes dematerialiserede rum,
netop været det fokuserede blik kunstudstillingen har udfoldet, og paradoksalt nok synes det
samme at være tilfældet i forbindelse med den nye ‘oplevelsesorienterede’
udstillingsæstetik, der vel som udgangspunkt skal betragtes som et brud med denne
tradition, men som ikke desto mindre har det med at fastholde rummets funktion som en
simpel ‘beholder’, bestående af 4 vægge, et gulv og et loft. Her er udstillingssalens vægge
ofte blevet benyttet som en række ‘informationsflader’, hvor formidlende tekst forholder sig til
billedværk, på samme måde som opslag i en bog, dvs. som en todimensionel flade, og dette
kan næppe siges at markere en egentlig udnyttelse af udstillingens tredimensionelle,
rumlige potentiale. Umiddelbart kunne man sige, at der her er tale om, at der designes til
blikkets læsning af semiotiske tegnsystemer, og at dette er en repræsentationsform der bør
undgås, fordi det her er fladen, frem for rummet, der dyrkes. Og at man i stedet bør designe
til kroppens fænomenologiske møde med ‘rummet som sådan’ – et møde, der afhænger af
et konkret materiale, men som baserer sig på dettes mere immaterielle relationer – fordi det
er her det involverede perifere blik kan folde sig ud. Men så enkelt er det imidlertid ikke. For
når jeg påpeger problematikken ved udelukkende at beskæftige sig med rummets ‘grænser’,
så er det ikke fordi denne del af udstillingens rum ikke er vigtig. Det er i høj grad i kraft af
disse, at det arkitektoniske rum kommer til udtryk, og hvad de foregående analyser også har
vidnet om, skal denne rumkategori netop betragtes som en væsentlig faktor i forhold til
udstillingens betydningsdannende proces, på lige fod med værkets rum og beskuerens rum.
Derimod er det ud fra ønsket om, at disse grænser netop inddrages i et mere relationelt
forhold til de resterende rumlige kategorier, hvorved muligheden for en designpraksis, der
ikke begrænser sig til en reducerende ‘materialetænkning’ opstår. Hvor materialet ikke
udelukkende betragtes som en afgrænset håndgribelig form, som eksempelvis en vægfarve
eller en ‘formidlingsstation’ (uanset hvor interaktiv den så end måtte være), men hvor andre
mere immaterielle rumligheder ligeledes tages i betragtning. Rumligheder, jeg i denne tekst
har forsøgt at indkredse, og som jeg i virkeligheden ikke behøvede at lede længe efter. For
selvom den gængse strategi i forhold til udstillingsdesign synes at være, at man for at skabe
en udstilling der er ‘rig på oplevelse’ og som folder kunsten ud på en ny og anderledes
måde, må tilføre udstillingsrummet et iscenesættende materiale – en strategi, der desuden
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risikerer at retfærdigøre visuelle løsninger alene ud fra deres spektakulære effekt – så er
denne forsknings empiri et ganske godt eksempel på, at udstillingen som udgangspunkt er
så rigt på ‘rumligt materiale’, at der ikke nødvendigvis behøver blive tilført noget som helst.
Her er det imidlertid vigtigt at bemærke, at når udstillingens fulde rumlige potentiale ikke altid
synes at blive sat i spil, så skyldes det ikke nødvendigvis en ‘reducerende’ tilgang fra
udstillingsdesignerens side, men i høj grad også, at det ofte først er i udstillingsproduktions
sidste fase at ‘formgivningen’ finder sted; dvs. at udstillingsdesigneren – eller
udstillingsarkitekten/scenografen, om man vil – først involveres i processen, når det
kuratoriske koncept for længst er udviklet, og værkernes placering er besluttet. Herved
tabes en afgørende og væsentlig mulighed for en mere integreret brug af udstillingens
rumlige potentiale ganske enkelt på gulvet, og det netop fordi en sådan brug – en udfoldelse
af rummet som et formbart materiale – som udgangspunkt vil kræve en arbejdsproces, hvor
spørgsmål omkring rumlige relationer, værk, beskuer og arkitektur imellem bør rejses,
sideløbende med udviklingen af udstillingens mere indholdsmæssige koncept, og ikke
efterfølgende. Hermed ikke sagt, at kuratoren, museumsinspektøren, eller hvad man vælger
at kalde den udstillingsansvarlige, ikke er i stand til at rejse disse spørgsmål uden en
udstillingsdesigners tilstedeværelse. Men når det gælder besvarelsen, dvs. udviklingen af
konkrete bud på, hvordan det indholdsmæssige koncept kan manifestere sig i den rumlige
realisering, så er den designmæssige tilgang afgørende. Og det først og fremmest, fordi
designeren er trænet i idéudviklingsprocessen, hvor forskellige løsninger afsøges og
afprøves, og fordi designeren er vant til at benytte de relevante visuelle skitseringsværktøjer.
I forhold til at nærme sig en egentlig strategisk tænkning i relation til udstillingens rumlige
betydningsdannelser, så synes det altså ikke at være et spørgsmål om at afgøre, hvorvidt
der bør designes på et fænomenologisk eller et semiotisk plan. Udstillingen har som medie
ganske givet brug for at bevæge sig på begge planer, og som i installationskunsten,
udelukker det ene ikke nødvendigvis det andet. Men hvis installationens kombination af
betydningsmodus skal omsættes til udstillingspraksis, er det ikke desto mindre afgørende,
ikke blot at se på, hvordan installationskunst og udstillingsdesign ligner hinanden, som i de
foregående analyser, men også hvordan de afviger fra hinanden. Først da, kan en strategi,
som knytter sig specifikt til udstillingens rum, gøre sig gældende. I installationen kan
samarbejdet mellem det fænomenologiske og det semiotiske plan, som Ring Petersen
pointerer, forstås i kraft af dets iscenesættende fremmedgørelse af genkendelige
hverdagsobjekter. Men kan det samme siges at gøre sig gældende i udstillingen? Her bliver
det selvfølgelig afgørende at definere, hvilken udstillingstype der er tale om, idet graden af
‘hverdagsagtighed’ i forhold til museumsgenstande varierer betydeligt, og i forhold til
nærværende undersøgelser, hvor der tages udgangspunkt i kunstudstillingen, bliver det i høj
grad vanskeligt, overhovedet at få øje på noget som helst hverdagsligt, idet den udstillede
kunst jo netop oftest vil insistere på egen autonomi og ophøjede status. Men kan man da
sige, at det omvendte forhold gør sig gældende; at det i museumsudstillingen i stedet
handler om at tage en genstand, der som udgangspunkt er fremmedgjort og derefter gøre
den ‘hverdagsagtig’? Udstillingsgenstanden kan netop siges at være fremmedgørende i sig
selv, og det, hvad enten der er tale om et ‘ophøjet’ kunstværk eller en helt anden type
museumsgestand, hvis oprindelige tilhørsforhold til ’hverdagen’ er ophørt, enten fordi den er
fra ‘gamle dage’, og derfor har forvandlet sig til et historisk fænomen, eller ganske enkelt
fordi genstanden er blevet en del af en museumssamling. En situation, der da vender
installationens strategi på hovedet, og hvor udstillingsdesign i stedet bliver et spørgsmål om
at trække genstanden tilbage ind i det levede liv. En bevægelse, der netop kan siges at
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afspejle en overordnet strategi inden for museumspraksis, hvor man i de senere år har rettet
fokus mod dels brugerinddragelse, og dels mere samfundsrelevante perspektiver, og som
derved peger i retning af en sådan ‘tilbageknytning’ til det levede liv. I denne forbindelse vil
udstillingsdesignerens primære opgave kunne tilskrives en ‘formgivning’ af udstillingens
rum, der er genkendeliggørende frem for fremmedgørende, og dermed en praksis, der tager
udgangspunkt i en fænomenologisk tilgængeliggørelse af et ellers semiotiseret rumligt
materiale. Men igen må det understreges, at en entydig insisteren på en fænomenologisk,
frem for en semiotisk strategi, risikerer at markere en begrænsning i forhold til udstillingens
rumlige betydningspotentiale, idet et fastholdt fokus mod beskuerens krop og dennes møde
med den udstillede genstand, vil risikere at overse ligeså væsentlige aspekter i forhold til
beskuerens afkodning af genstanden som tegn. I sidste ende er det langtfra sikkert, at
‘genkendeliggørelsen’ vil være den rette måde at formidle alle udstillingsobjekter, i alle
sammenhænge, på. Denne strategi kan ganske enkelt være i direkte modstrid med
udstillingens indholdsmæssige koncept, hvis der her findes en pointe i at opretholde en
særlig form for distance mellem objekt og beskuer.
En entydig strategi, hvor det ene betydningsplan forkastes til fordel for et andet, synes altså
ikke at være en holdbar mulighed. Igen er det samspillet og samarbejdet mellem det
fænomenologiske og semiotiske betydningsmodus der må understreges, og uden, at det
ene nødvendigvis vægtes højere end det andet. Da tegner sig muligheden for en
designmæssig tilgang, der frem for at ensrette udstillingsmediets betydningspotentiale,
udfolder en praksis, hvor det på bevidst og målrettet vis handler om at placere sig et sted
mellem de to betydningsmodus, og ikke mindst, om at overveje og realisere deres indbyrdes
samspil. Ikke blot som sideløbende spor, men som direkte samarbejdende, som det netop
eksemplificeres ved kvindeportrættet i fig. 8, hvor der, i det tætte møde mellem beskuer og
billedflade, opstår en særlig sammenflettet relation mellem det semiotiske og det
fænomenologiske betydningsplan. En relation, der umiddelbart kan tilskrives det forhold, at
beskuerens krop inddrages mere direkte i udstillingssituationen; at beskuersubjektet ganske
enkelt gøres bevidst om sin egen position i udstillingens rum og derved indgår i et 1:1
skalaforhold med det udstillede værk. Hvor der altså ikke blot er tale om øjets aflæsning af
billedfladens tegn, men ligeledes om en mere direkte kropslig involvering i perceptionen af
værket. Men samtidig en relation, hvor det ene perceptionsplan netop afhænger af og
underbygger det andet, idet ligheden i kropsposition udelukkende vil opfattes på baggrund
af maleriets billedtegn – at der er tale om en menneskefigur – og omvendt, at disse
billedtegns betydninger bliver til andet og mere, end blot noget der aflæses mentalt og
distanceret. Hermed en strategi, der tager udgangspunkt i formningen af et rumligt
materiale, hvor relationer opstår forskellige volumener imellem, og i tilknytning til rummets
grænser, såvel som til rummet som sådan. Et materiale, der nødvendigvis må erkendes og
aktiveres på baggrund af både materielle og immaterielle værdier, men som ikke blot skal
knyttes til henholdsvis den fænomenologiske og semiotiske betydningsdannelse. For selvom
den fænomenologiske betydningsdannelse opstår på baggrund af nærheden til et konkret
materiale, kan denne nærhed samtidig betragtes som en immateriel relation, og selvom den
semiotiske betydningsdannelse baserer sig på afkodningen af et immaterielt tegn, vil dette
tegn netop knytte sig til rummets egentlige materielle grænser.
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8 // Konklusion
Denne forskning har ikke blot betragtet kunsten som genstandsfelt, dvs. værket som et
hvilket som helst udstillingsobjekt, men har netop taget udgangspunkt i og ladet sig inspirere
af kunstværkets særlige rumdannelser. I denne forbindelse er installationskunstens rumlige
strategier blevet fremhævet som mulig inspirationskilde, og dette netop fordi installationen
synes at udfolde et sammensat og komplekst rum der, om end med omvendt fortegn, på
mange måder ligner udstillingens. Og det både i forhold til den overordnede integration af
semiotiske, såvel som fænomenologiske betydningslag, men også i forhold til muligheden
for mere praksisnære strategier omkring beskuerens konkrete deltagelse i disse
betydningsdannelser. Muligheder, der imidlertid langtfra er afsøgt til fulde, og som denne
forskning har angrebet fra en vinkel, der blot er en ud af mange mulige. Ikke bare kunne
man have benyttet sig af et helt andet genstandsfelt, som eksempelvis den kultur- eller
naturhistoriske udstilling, hvor rumligheder omkring objekt, beskuer og arkitektonisk rum på
samme måde kunne udfoldes, men man kunne ligeledes have undersøgt relationer internt i
de forskellige rumkategorier. Eksempelvis vil det i forhold til en kunstudstilling være yderst
relevant at se på, hvordan de enkelte værker forholder sig til hinanden, og dermed, hvordan
deres særskilte rumdannelser kan betragtes som volumener, der relaterer sig, ikke bare til
beskuer og det arkitektoniske rum, men også til værket ved siden af. En sådan
undersøgelse kunne da tage en yderligere dimension, som helt grundlæggende kan siges at
knytte sig til udstillingsmediet, i betragtning – tiden. Et aspekt ved udstillingen, som ganske
vist kan betragtes som en dimension i sig selv, men som samtidig knytter sig ganske tæt til
den rumlige dimension, fordi det netop er bevægelsen gennem udstillingens rum, der
udfolder udstillingens tid, og omvendt, at det er det skridtvise møde, bundet i tid, der
nødvendigvis må danne udgangspunkt for beskuerens udstillingsoplevelse. Forhold, hvis
undersøgelse ikke har fundet plads i nærværende forskning, men hvis betydning i relation til
udstillingens formgivning, ikke desto mindre kan betragtes som ganske væsentlig.
På trods af indledende udredninger af relevante tilgange til rumbegrebet, samt en opstilling
af analytiske rumkategorier, kan denne tekst alligevel siges at have bedrevet en noget løs
omgang med begrebet rum. I stedet for at tage udgangspunkt i ét skarpt defineret
rumbegreb – hvis sådan et overhovedet er muligt – har jeg derimod benyttet mig af flere
forskellige måder at tænke og tilgå begrebet rum på. En strategi, der har vist sig
udfordrende i forhold til at fastholde en entydig tilgang til rummet som begreb, men som i
kraft af dets flersporede forløb, ikke desto mindre har medført afgørende resultater i forhold
til en udfoldelse af det sammensatte rum, som karakteriserer netop udstillingen. Overordnet
set, har der været tale om et begrebsmæssigt spænd, der har strakt sig hele vejen fra det
virkelige rum til det fiktive rum, og af denne grund har analysens argumentationer for rumlige
relationer altså bevæget sig på ikke bare ét, men adskillige planer. Eksempelvis har den
påviste relation mellem beskuerrum og værkrum været langt mere ‘tænkt’ i forhold til
portrætmaleriet, end i forhold til det skulpturelle objekt, hvor beskuer og værk rent fysisk
befinder sig i ‘samme rum’. Et forhold, der imidlertid blot synes at understrege udstillingens
grundlæggende karakter og ikke mindst, hvad det er udstillingsdesign handler om. At der
både skal formgives på et materielt og et immaterielt plan.
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Ud over dette overordnede spænd mellem semiotikkens fiktive og fænomenologiens reelle
rum, har det, i forbindelse med de empiriske analyser, ligeledes været nødvendigt at bøje
rumbegrebet i mere end én retning. Således har de fremanalyserede relationer mellem
udstillingens forskellige rumkategorier, i første omgang udspillet sig på væggen, hvor det
figurative maleri placerer sig – dvs. i rummets ydre grænse. Dernæst på gulvet mellem disse
grænser, hvor det skulpturelle objekt befinder sig, men hvor de rumlige relationer i høj grad
også afhænger af netop grænserne, eller rettere sagt, afstanden dertil. Og efter en tur
omkring totalinstallationens komplette overlap af rumkategorier, hvor hverken grænser eller
afstande kunne drages, har analysen igen rettet blikket mod væggen. Denne gang ud fra en
større bevidsthed omkring det rum, der befinder sig ikke blot på og bag dens flade, men
også foran denne, og som først og fremmest defineres af beskuerens tilstedeværelse og
bevægelser. Der er således blevet lagt vægt på dialektikken mellem rummets grænser og
rummet som sådan, men samtidig er også en mere entydig rumopfattelse blevet udfoldet,
idet de analytiske rumkategorier i høj grad har fungeret som særskilte og enhedsprægede
volumener. En entydighed, der kan siges at være noget ‘tvungen’, idet rumbegrebet jo ellers
er skrevet frem som en netop sammensat og kompleks størrelse, men som ikke desto
mindre har været nødvendig i forhold til en håndgribeliggørende materialetænkning, i forhold
til udstillingens designpraksis. Ved at anskue værk, beskuer og arkitektonisk rum, som
volumener der relaterer sig til hinanden, og derved danner det sammensatte rumlige felt
som udgør udstillingens rum, er en sådan materialetænkning blevet mulig, og selvom denne
anskuelse på nogle punkter kan siges at have markeret en noget løs omgang med
rumbegrebet, så har det ikke nødvendigvis tegnet sig som et godt udgangspunkt for at
begribe og tilgå udstillingens særlige rum.
I forhold til undersøgelsernes empiri, skal det endvidere bemærkes, at der ikke har været
tale om en analytisk case der er blevet udvalgt, fordi den på forhånd har syntes at markere
en særlig innovativ eller på anden vis, anderledes rumlig formgivning. Derimod er analysens
eksempler opstået på langt mere tilfældig vis, og ud fra idéen om, at enhver udstilling er i
besiddelse af et væsentligt rumligt potentiale, og at enhver udstillingssituation vil markere en
specifik udfoldelse af dette. Helt konkret er indsamlingen af disse eksempler resultatet af en
noget nær ‘formålsløs’ spadseretur i SMKs udstillinger, hvor forskellige ophængninger og
installeringer umiddelbart har peget på væsentlige perspektiver i forhold til udstillingens rum
og derved har kvalificeret sig til at forme analysens undersøgelser. Således har det heller
ikke været et spørgsmål om at afgøre, hvorvidt udstillingen af de permanente samlinger på
SMK er udtryk for ‘godt udstillingsdesign’, ligesom det heller ikke har handlet om at finde ud
af, hvordan dette specifikke design er grebet an, og om de rumlige konstruktioner som her
er analyseret frem, rent faktisk også har været hensigten fra museets side. I stedet har det
handlet om at finde frem til det rumlige materiale, som udstillingen som udgangspunkt
besidder, dvs. uafhængigt af et specifikt design. Og selvom enhver ophængning eller
installering af et udstillingsobjekt nødvendigvis må være udtryk for en bevidst, og dermed
designmæssig, handling, så håber jeg alligevel, i kraft af den tilnærmelsesvis tilfældige
tilgang til udvælgelsen af analyseeksempler, samt den ‘manglende’ interesse i
designmæssige intentioner fra museets side, at denne forskning, i en eller anden grad, har
formået at udrede dette grundlæggende rumlige materiale. På denne måde er rummets
uhåndgribelighed som designmateriale forsøgt omgået, ikke ved at insistere på dette
materiales udelukkende fysiske kvaliteter, men derimod ved at erkende dets sammensatte
natur, som rummets mere immaterielle værdier peger på. Måden, hvorpå denne
sammensathed er grebet an, har da været ved at opstille en række analytiske
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rumkategorier, som først og fremmest har ‘opdelt’ udstillingens samlede rum i en mængde,
om ikke klart afgrænsede, så i hvert fald identificerbare enheder. Et greb, der både har gjort
det lettere at manøvrere i og, ikke mindst, at tale om udstillingens diffuse rum, og som
desuden peger i retningen af det specifikke rumlige materiale, som udstillingsdesigneren har
at arbejde med. Et materiale, hvis betydningsdannelser imidlertid kan fungere på flere
planer, og hvor en tilknyttet designstrategi først og fremmest kan betragtes som den
bevidste aktivering og, ikke mindst, integrering af disse.
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