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Hverdagens æstetik

Af Sanne Kofod Olsen

Overskridelsens kunst
Siden avant-garde-bevægelsernes tilsynekomst i slutningen af det 1-9.
århundrede har kunstneren altid prøvet at overskride sig selv ved at
overskride rammerne for kunstværket. Kunstneren har forsøgt at tage
kunstværket i nye retninger. Forsøgt at udfordre det kendte og
kons;tante. Hvis man kaster et blik udover den moderne kunsts
historie, eI det en historie, der handler om overskridelse,
forandring og forwandling. Nogle gange med små skridt og nogle gange
med store. I kunsten har man kunnet se jagten på Aet nye og på
fremskridtet symboliseret. Et fremskridt der har været drivkraften i
det moderne samfund.
Kunsten har altid fungeret som et pejlemærke for vores tid- Et
"Sted" hvor tendenser og ideer er blevet bearbejdet og har fået
fysisk form.
I det 2l-. århundrede opfylder kunsten stadig disse betingelser.
Selvom kritikere af samtidskunsten i en stor de1 af sidste halvdel
af det 20. århundrede har talt om eftermodernisme og gentagelser og
fornyelsens død el1er umulighed, er der andre, der mener, at kunsten
staciig her en samfr-rndsmæssig funktj.on og J-ndeholder fornyelsens
mulighed. Samtidskunsten har en nødvendighed i forhold til
samfundet, fordi den ind.eholder en afspejling af det samfund vi
lever i og dermed giver mulighed for reflektioner og erkendelser,
der vedrører vores private og almene liv.

Det er rlerfor nødvendigt, at vi som betragtere eller forbrugere af
kunst forstår dens potentiale og udtryksform. Man kan ikke læse og
forstå kunsten som ord i avisen. Forståelsen af kunsten kræver til
tj-der både et højt abstraktionsniveau og en god intuition, men ofte
er d.en meget direkte i sit budskab og kan opleves på Oe præmisser,
man selv Sætter. Samtidskunsten formuleres i et formsprog, som de
fleste ikke er så fortrolige med. I stedet for først at spørge sig
selv om, hvad kunstværket handler om, vil mange (måske) starte med
spørgsmålet om hvorvidt dette postulerede kunstværk er et kunstværk
e1ler ej. Og man kan selvføLge],jg godt begynde med det helt
grundlæggend.e spørgsmåI "hvad er et kunstværk", 'men så kommer man
nok ikke så langt i forhold til aflæsningen af det kunstværk, som
man står overfor. Man bør acceptere de udvidede præmisser for, hvad
et kunstværk er og kan være.

Kunsten har siden 1960'erne bevæget sig i mange retninger. I takt
med tiden og i takt med samfundet. I 1950'erne talte man om en



udvidelse af kunstværkets begreb. Mat udviklede adskillige nye måder
at udtrykke sig på: popkunqt, performancekunst, kropskunst, Iand art
(landskabskunst), proceskunst, konceptkunst, minimalistisk skulptur,
videokunst, instal-lationskunst, m.m. Kunstværket var ikke længere
først og fremmest en nydelsesgenstand, men et "sted" for nye
erkendelser. Det kunne relaterer sig ti1 vores fysiske oplevelse af
verden, være budskabsorienteret (som også tidligere tiders kunst har
været det). handle om det personlige og politiske, handle om

hverdagen og selvfølgelig handle om formen.
Popkunsten skj-ldrede forbrugskulturen; performancekunsLen/
happeningen og kropskunsten brugte kroppen som materiale og satte
dermed mennesket j- centrum, mens landskabskunsten brugte landskabet
som materiale. proceskunsten viste processen, og forskød således
kunstværket fra at være en fysisk genstand til at være en hændelse
e1ler handling. Konceptkunsten var id6baseret kunst, som enten kunne
have et skulpturelt eller tekstligt udtryk. Den minj-malistiske'
skulptur udfordrede skulpturens muligheder ved at lave skulpturen i
masseproducerede former. Videokunsten tog de dengang nye medier (tv
og video) i brug og eksperj-menterede med dem som en form for
materiale. Installationskunsten, som i 1950'erne kaldtes
"environmental", åbnede kunstværket fra den to eller
tredimensionelle genstand tit at være et rum, som man som beskuer
kunne befinde sig i.
Samtid.ig med at kunsten fik nye udtryksformer opsøgte man nye måder
at udstiJ.l:e/opføre kunsten på. Performancekunsten og den
konceptuelle kunst kunne finde sted på kunsthaller, teatre, i kæIdre
eller i det offentlige rum, mens landskabskunsten brugte store åbne
landskaber som scene for kunsten- Men kunsten udfoldede sig også
indenfor institutionerne, især i galleri-et, som fik en ny betydning
i forhold tiI formidlingen af den eksperimenterende kunst og dens
økonomiske værdi.
-O 

r O rpa oenne made satte man i 1960'erne nye dagsordener for kunsten, som
er fastholdt og udviklet siden. I dag kan kunsten have adskillige
udformninger og begrænses ikke nødvendj-gvis af fastlåste kategorier-

oet åbne værk
Med det udvided.e kunstfelt i 1950'erne fik man en tlrpe værker, der i
dereis form forsøgte at integrere betragteren i hø1ere grad end det
tidligere var set. Betragteren blev "inviteret" indenfor i værket;
han/hun kunne for eksempel befinde sig i selve værket
(installationen) e11er blive direkte addresseret af kunstneren bag
værket (plakat, video). Kunstværket blev en slags iscenesætte1se, €t
skuespil, hvor betragteren fik en central placering.
I L962 skrev den italj-enske tegnteoretiker Unricerto Eco om det åbne
værks poetik. Det åbne værk var en type værk, hvor udøveren bidrog
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ti1 den endelige udformning. Eco fqndt især denne type værker i
musikken (f.eks. musik af Stockhausen), men fandt det også delvist i
billedkunsten (som på dette tidspunkt endnu ikke for alvor havde
præciseret den åbne form i det udvidede værkbegreb). trco så det åbne
værk, som et værk i bevæge1se, og således noget, der i sig selv er
omskifteligt og påvirkeligt af det som kommer udefra. Eco skrev, åt
,,Kunstneren ti-lbyder t..I den fortolkende et værk, der skal bringes
til en afslutniflg".
I billedkunsten kan betragteren ikke - for det meste - bidrage til
værket, men i kraft af sin tilstedeværelse og aflæsning være med til
at give det betydning. At aflæse et værk i Eco'sk forstand kan
sammenlignes med d.et detektivarbjede som detektirrmunken i Eco's
berømte filmatiSerede roman "I rosen navn" fOretager. Munken
opklarer mysteriet ved at aflæse forskellige tegn på klosterområdet-
Eco er tegnteoretiker og han ser ethvert element som et tegn, der
har en betydning. At aflæse et kunstværk kan ses Som en slags
opklaring. Man samler betydningssporene som de fremstår i små dele
og står ti1 slut med en el1er flere betydninger. Parallelt med
kunstens udvikting i de sidste 40-50 år har man i kunstteorien
beskæftiget sig med tegnteori som en god metode tiI at afIæse
kunsten med.

At se kunstværket som aflæse1ig kommunikation har været en form for
praksis, der har været udbredt i hele det 20. århundrede, f.eks- i
dadaismen og surrealismen, hvor kunstnere lavede budskabsorienteret
kunst i cottager og i performancelignende teater. Tegnteorien og det
åbne værk satte på et teoretisk plan kunstværket som kommunikation
og dialog i centrum.
Ideen om det åbne værk blev i 1990'erne forstærket og kom som sådan
ti1 udtryk i en række værker, som i bogstaveligste forstand
inviterede beskueren til at medvirke i værket. Betragterens ro1Ie

' blev yderligere forrykket, fordi denne ikke længere blot var passivt
publikum, men aktiv deltager. Kunstværket var simpelthen ikke
færdigt før publikum indtog en aktiv rol1e. Kunstværkerne kunne være
aIt fra et karaoke anlæg, til et pudehiørne, ti1 interaktive
videoer, videoinstallationer eller installerede iscenesættelser-

ReLationel æstetik eIIer kunstværket som dialog
Den franske kurator og Leoretiker Nicolas Bourriaud døbte tendensen
"relationel æstetik" i forbindelse med udstillingen "Traffic" i
Bourdeaux i L995. Med "relationel æstetik" mente han ikke æstetik i
ordets gængse forstand, men en til tiden tilpasset æstetj-k, hvor
andre værdier end form og farve var dominerende og hvor netop
dialogen med betragteren var i centrum. Kunsten blev formuleret som

et konununikationsmiddel, hvor budskabet var mere elIer mindre



direkte. Bourriaud så den nye kunst.Fom en platform for
kommunikation, hvor den primære hensigt var at kommunikere. Han
betegnede tendensen som "kunst som social- udveksling" ogl
undersstregede herved mødet og dialogen mellem mennesker
(kunstner/publikum) som det centrale i den nye kunst.
på ,,Traf fic,, udstillingen deltog en de1 internationale kunstnere,
deriblandt Jes Brinchs og Henrik Plenge Jakobsens med projektet
,'Burn Out". Et af værkerne i Burn Out-serien, somi sagens natur ikke
var med på udsti115-ngen.. var projektet, hvor kunstnerne havde
iscenesat væltede og hærgede busser og personbiler på «ongens Nytorv
j- København i Lg94 (busser og biler var skrot). Ved åbningen tæskede
kunstnerne løs på biler og busser som en slags performance. Denne
',tilpassede æstetik" provokerede sjovt nok så meget, dt Københavns
Cityforening krævede "værket" fjernet pga. dets uskønhed. Og det
blev d.et. Kunstnerens primære hensigt var dog ikke kun at provokere,
men at gøre opmærksom på nogle tendenser i samfundet, som de ikke
syntes om. Værket var en samfundskritik mod pænheden og
ordentligheden og et forsøg på at ruske op i det forudseelige og det
almindelige. På udstillingen deltog blandt andet også kunstneren
Christine HilI, der senere lancerede projektet "Volksbutik"
(folkebutik), som var en slags genbrugsbutik/byttecentral;
kunstneren Jens Haaning, der viste plakater med arabiske vittigheder
i byrummet og kunstneren Rirkrit firavanija, som serverede mad for
fo1k, foruden mange f]ere. Der var pudehlørner, videoer og
installationer, der i deres kunstneriske intention kredsede omkring
individet både uden og indenfor værket.

Den relationelle æstetik er stad.ig meget karakteriserende for
samtidskunsten. Kunsten er et kommunikationsmiddel. Hvadenten det
handler om sociale og politiske spørgsmål e1ler alment menneskelige
forhold søger kunstneren via sit værk at etablere en dialog med sin

. omverden. Elan/hun ønsker at formidle budskaber, føLelser eller
tilbyde betragterne en oplevelse, der måske er udover det
sædvanlige. I d.et brede felt af udtryksformer, som vi må forholde os
ti1 i forhold til nutidens kunstr €r det ikke 1ængere formen, der
binder kunsten safltmen, men indholdet og metoden.
Den relationelle æstetik betegner en måde at producere kunst på, som
er åben, kommunikerende og indeholder et ønske om dialog-

Hverdagens praktik
Som føIge af denne åbenhed, er der et væld af temaer og motiver i
samtidskunsten i dag. Det gØr det svært at karakterisere kunsten
indenfor nogle få givne raflrmer. Man kan med en vis retfærdighed
karakterisere samtidskunsten gennem definitionen af nogle
hovedtendenser, som synes at være særligt dominerende på den



internationale og danske kunstscene.,.lige nu. I de sidste 5-10 år har
det kunstneriske fokus været tagt på; den rumlige kunst
(fænomenologisk); den sociale og politiske kunst; den
formorienterede kunst. Den rumlige kunst kan i sin form strække sig
fra en oplevelsesbaseret installation, hvor visuelle sansni-nger er i
fokus, tj-I videoinstallationen, hvor subjektet og fortællingen er
omdrejningspunktet. Den sociale og politiske kunst breder sig også
over et bredt fornunæssigt feIt. Det kan være aIt fra skilte og
plakater, ti1 installationer og skulpturerr fl.fr. Den formorienterede
kunst ses for det meste j-ndenfor maleri og skulptur, men kan også
have karakter af små objekter, installationer, tegni-ng€r, m.v.
Kunsten lader sig ikke begrænse.
Ser man på disse overordnede kategorier i forhold til enkelte
værker, viI det dog straks være klart at der ikke er tale om et
fæIlesskab i forhold til værkkategori. Af ren vane opdeler man
stadig kunsten i maleri, skulptur, grafik, video m.m. Det er dog
sjældent tilstrække1igt, når man ser på samtidskunsten.
Samtidskunsten er ikke bundet sammen i kraft af en kunstnerisk form
(f.eks. maleri), men snarere i kraft af de tematiske fæIlesskaber,
som kunsten kan siges at gruppere sig under.

Det er i højere grad temaerne end formen, der binder samtidskunsten
sammen. Siden midten af l-990'erne har man set en koncentration
omkring temaer som mennesket og hverdagen, hvor det for så vidt har
været det almindelige, der har interesseret kunstnerne. Kunsten har
på den ene sid.e kredset om kul-turell-e spørgsmåI; forstadsliv,
storbyliv, sociale forhold, integration, sociale vaner og
praksisser, m.v. på den anden side har kunsten fokuseret på aet
enkelte menneske, subjektet, og dets almindeligheder og psykologiske
forhold-
Man har i løbet af 1990,erne talt meget om vj-rkelighedens'tilbagevenden i kunsten som en al-tdominerende tendens i
samtidskunsten. En tendens med rødder tilbage i 19Go,erne.
Virkeligheden har fungeret som en rafllme om mere teoretiske begreber
som bevægeIse, rum og fortælting, som synes at være grundlæggende
elementer i kunsten i dag.
Den franske teoretiker Micher de certeau skrev i L974 bogen "The
practice of everyday life", som i et teoretisk sprog handler om,
hvordan mennesket bevæger sig igennem byen og oplever omverdenen fra
dette bevægelige udgangspunkt. Certeau teoretiserer iagttagelserne
af hverdagslivet og gør mennesket ti1 hovedrolleindehaver i dette
meget håndgribelige 1iv. Man kan sige, åt samtidskunsten i de sidste
år har lagt si-g op af denne teori, som er blevet synliggjort i
hverdagsobjekter og hverdagsskildringer i billedkunsten.
samtidskunsten formulerer sig som en hverdagspraksJ-s og' ,,sociar



udveksling", hvor det er den IiIle §cmmentar til det Iiv, som vi
kender, der gæIder. Kunsten er taget ned fra sin piedestal og
behøver ikke fremstå i museets ophøjede rum, men kan konrne
betragteren i møde på gaden, i parken, ved s-toget e11er på et andet
offentligt sted. En slags hverdagens æstetik.


