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INDLEDNING 

 

Jeg tænker ofte på hvor meget jeg går glip af eller aldrig vil kommer til at forstå . Der findes så 

meget viden, så mange systemer og logikker, som jeg aldrig vil have tid til at sætte mig ind i eller  

undersøge kritisk. Der er så mange ting man tager for givet eller bare vælger at stole på blindt.  

Der findes dårligt tid til at standse op og reflektere. Vi skal rationalisere og effektivisere vores 

kærlighedsliv, vores økonomi,vores fritid. Der skal være kontrol på alting, så at man kan nå det 

hele. 

På dansk findes der et udsagn som lyder  ”jeg har styr på tingene”, jeg har ofte spekuleret over 

denne sætnings egentlige betydning. For mig handler dette udsagn om kontrol, om at stræbe efter at 

kontrollere alting. Det komplette/ perfekte menneske har styr på alt sit følelsesliv, sin karriere, 

opvasken...  alt er under kontrol. Sætningen er ladet med en positiv ladning, men er det 

nødvendigvis ønskværdigt at stræbe efter at have kontrol over alting? 

 

Jeg har valgt at arbejde med temaet kaos og orden. Mit tema findes både i min fortælling og i min 

praktiske metode. I mit arbejde anvender jeg mig af hverdagsobjektets logik til at skabe en fiction. 

Jeg vil i min rapport derfor kigge nærmere på hverdagsobjektets logik, som jeg undersøger i 

afsnittet hverdagsobjekt, hvori jeg også ser på kaos og orden udfra et hverdagsperspektiv.  

I afsnittet praktisk metode vil  jeg gøre rede for, hvordan jeg undersøger kaos og orden  igennem 

min praktiske metode. Jeg har valgt udelukkende at beskrive min process, hvori jeg deformere 

tallerkenerne og kopperne, da dette er en direkte formundersøgelse af kaos og orden. 

 

Derudover vil jeg beskrive min egen arbejdsmetode samt supplere denne med refleksioner omkring 

mit arbejde. I afsnittet refleksion har jeg inkluderet dele fra Louise Mazanti´s Ph.d-afhandling 

”Superobjekter” for at understøtte min egen analyse af mit projekt. Efter at have gjort research på 

mit arbejde og skrevet  dele af min opgave, blev det klart for mig at hendes forslag om et udvidet 

æstetik begreb, (for at kunne begrebsligøre konceptuelt kunsthåndværk), er ganske beskrivende og 

behjælpeligt i forståelsen af  mit eget arbejde. Det er altså helt bevidst, at dette teori-afsnit ligger til 

sidst i opgaven. 
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HVERDAGSOBJEKTET 

 
Jeg er generelt optaget af menneskets måde at organisere sig og opbygge systemer på. Mennesket 

har et klar behov af at systematisere og organisere alting. I dette vil jeg påstå, at der ligger en slags 

frygt for kaoset. Jeg har altid været interesseret i politik og hvilke værdier, der ligger til grund for  

hvordan man strukturer og organisere et samfund. Da jeg startede med at arbejde med 

keramik/skulptur, begyndte jeg at se verden igennem objektet og blev optaget af helt almindelige 

hverdagsobjekter. 

Pludselig indså jeg at alle de objekter, som jeg omgav mig med i min dagligdag rummede værdier, 

som spejlede samfundet. Jeg syntes det er fascinerende, hvor mange objekter vi  benytter os af i 

vores dagligdag uden at tænke over, hvorfor de findes eller uden at spekulere over hvilke værdier, 

der egentlig ligger gemt i tanken bag dem.  

 

I vores hverdag omgiver vi os med en masse objekter, som vi anvender os af uden at tillægge 

objekterne særlig betydning udover objektets funktionelle nytte. 

Det er næsten som om disse objekter altid har eksisteret, uden man tænker over at disse objekter 

faktisk er menneskeskabte og rummer en idé om nogeting i samfundet. Man  anvender sig ofte af 

disse objekter uden at tænke nærmere over hvilken ladning eller hvilke hensigt, der ligger skjult 

bagom objektet. 

”Insatta i ett instrumentelt och praktiskt sammanhang har tingen en benägenhet att bli osynliga.  

De finns där visserligen för handen men detta sätt att vara drar sig tillbaka och överskyls av deras 

uppgift att vara till hands. Snickrar vi med en bra hammare som ligger väl i handen så funderar vi 

inte på hur den ser ut. Men om verktyget går sönder eller inte ligger på sin vanliga plats, framträder 

det plötsligt som främmande och dess förhanden-varande börjar överskugga vad som nyss självklart 

var till hands, låt vara att det fortfarende behåller egenskapen av don.”1       

I hverdagsobjektet findes en genkendelighed og en indlært forventning til hvad objektet er og 

hvordan man interagere med objektet. Fra barns ben af lærer vi hvad en kop er og hvad den er til 

for, vi lærer endda hvordan man skal omgås med den. Det er ikke før objektet træder ud af sin 

sammenhæng, at vi undrer os over hvad det egentlig er for en ting. 

 

Vores hverdag er forbundet med en masse daglige ritualer, hvori hverdagsobjekterne omkring os 

fungere som vores rekvisitter. 

En kop er en kop vil mange påstå. Koppens eksistens er berettiget igennem dens formål, den er till 

                                                
1 Cornell 1997, s. 54 
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for at gøre det nemt og hygiejnisk for mennesket at transportere væske til kroppen. Vi har dog visse 

forventninger, som vi forventer at indfrie når vi anvender os af koppen, set igennem disse øjne er en 

kop ikke bare en kop.” En kopp är inte bara en kopp. Den är också uppfordran til prat, en invit til 

samvaro, en signal om förväntningar. Koppen regisserar umgänget på ett sätt, vinglasset på ett annat 

, huvudrättstallriken på et tredje. ” 2 

 

 

Der findes en helt koreografi bag vores daglige anvendelse af objekter. Denne koreografi bliver til 

en indlært vane/ritual, som vi dårligt nok tænker over, at vi udfører. En stor del af vores hverdag 

tilbringer mennesket på at holde orden på ting og rum. 

Vi laver mad, vasker op og sætter tingene på plads igen hvor de hører til. Vi bruger uendeligt meget 

tid på at gøre rent og rydde op på de pladser og steder, som vi opholder os . 

 

I sin bog ”Everyday aesthetics ” beskriver Yuriko Saito, hvordan mennesket forholder sig til orden 

og kaos på et dagligdags plan ”An office desktop becomes disorderly by the end of a workday with 

pappers scattered and books piled up; our garden looks messy after we come back from a vacation 

because of overgrown grasses and bushes;and toys no longer look organized after children take 

them out of the toy chest and play with them. Our Reactions to these appearances of mess ,disorder, 

and filth prompt us to “clean,” “straighten out,” or “tidy up” the objects and spaces.”3 

Yuriko Saito  beskriver menneskets hverdagssysseleri som en tilsyneladende endeløs kamp, da 

faktum er, at rod og snavs altid kun forsvinder  midlertidigt. Det er umuligt for os  at udrydde og vil 

altid vende retur til vores dagligdag lige meget hvor meget, vi end forsøger at organisere og 

kontrollere det.4 

 

 

I vores daglige benyttelse af objekter findes et uskreven  regelsystem, som er afgørende for vores 

adfærd omkring og med et objekt. Udfra  tillærte normer klassificere vi og organisere vi systematisk 

objekter . 

Dette bliver afgørende for på hvilken måde vi sortere objekter (i forhold til hinanden) og hvor vi   

vælger at placere  objekter i forhold til de rum, som vi opholder os i. En kop hører til i et 

køkkenskab eller på et bord, men skal helst ikke stilles på gulvet. Det bliver dog endnu mere 

komplekst i selve brugen af objektet, hvor også vores ideer om hygiejne spiller ind.  

                                                
2 Danius  2006, s. 56 
3 Saito 2007,  s. 150 
4 Saito 2007, s. 150 
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Derudover er konteksten også af afgørende rolle for, hvordan vi opfatter den pågældende situation. 

”There is nothing dirty about ketchup, unless it is on my shirt. Mud on our kitchen floor is dirty, but 

not outdoors on a rainy day or in a dwelling with a mud floor. A pile of clothes in the laundry 

basket or a cleaner´s counter does not invoke the notion of mess, but the same thing in the middle of 

a living room floor would.”5 

Som førnævnt er mange af disse uskrevne regler baseret på rent praktiske eller hygiejniske 

foranstaltninger. Jeg syntes det er interresant at kigge på disse tilsyneladende ligegyldige og 

”uskyldige” hverdagshandlinger, der da ligger en masse vurderinger og værdier gemt i disse 

handlemåder. Disse små hverdagssyslerier beskriver hvordan vi forholder os til kaos og orden på et 

hverdagsplan. Som Yuriko Saito selv konkludere er det dog vigtigt at pointere,  at idéen om, 

hvornår man opfatter noget som  ”rod”  eller ”snavs” er kontekstafhængig og kulturelt bestemt.6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Saito 2007, s. 155 
6 Saito 2007, s. 154 
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PROJEKTET/UNDERSØGNING 
 

Problemstilling: hvordan kan man ved brug af umiddelbare genkendelige hverdagsobjekter 

udtrykke komplekse ideer? 

 

Alle mine tidligere værker har på den ene eller anden måde kredset omkring temaet kaos og orden i 

form af forskellige iscenesættelser af tab af kontrol eller total kontrol.  

Jeg har valgt at  arbejde  videre med dette tema. Jeg vil skabe en fiction en historie om objektet, 

som definere sig selv. En verden hvori mennesket ikke længere har kontrol over tingene/objekterne 

omkring sig. Jeg vil iscenesætte en scene fra hverdagen hvori den ”virkelige” verdens orden er 

brudt. 

  

Jeg arbejder først og fremmest med fortællinger. Når jeg får en idé, ser jeg for mit blik et billede, 

som jeg derefter tegner og siden hen skaber 3- dimensionelt. Jeg ser helt enkelt på mine keramiske 

installationer som 3-dimensionelle billeder. Fra starten af havde jeg en idè om, at jeg i mit projekt 

ville anvende mig af  hverdagsobjektets logik til at fortælle min historie, men vidste ikke helt på 

hvilken måde. Ved at  benytter mig af  hverdagsobjektets logik,mener jeg at bevidst anvende mig af 

de forventninger, som vi møder hverdagsobjektet med.  

Med mit tema kaos og orden i bagtankerne, begyndte jeg derfor at skitse frem idéer om forskellige 

fortællinger. Alle mine skitser rummede en forestilling om objekter/systemer, som enten blev 

deformeret, opløste sig selv eller opførte sig utilregneligt. Det blev klart for mig at det, jeg ønskede 

at iscenesætte, var en scene fra hverdagen, hvori den ”virkelige” verdens orden er brudt. 

Der udfoldede sig en fiction i mit hoved. Tænk hvis man vågnede en morgen og man ikke længere 

kunne stole på, at en kop var en kop eller for den  sags skyld, at en tallerken er en tallerkenen. 

Dette førte mig til idéen om et køkkenskabet, hvori indeholdet; tallerkenerne og kopperne, begynder 

at definere sig selv (se skitse 1). Derudover fik jeg en idé til en bog, hvis indehold flyder ud  

(se skitse 2) og et system af ledningerne, som har viklet sig sammen i et uoverskueligt kaos 

 (se skitse 3). 
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              Skitse 1: køkkenskab hvori kopperne og tallerkerne begynder at definere sig selv. 

                             koppen nægter at være en kop/bryder sin oprindelige form. Det samme 

                             sker med tallerkenerne.   

 

                                                                        

     

                          

                    

                       Skitse 2. Bogen som skal rumme et fast indehold flyder ud/opløser sig selv. 
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                   Skitse 3: ledningerne som har til formål at tilføre strøm til noget andet opfører sig 

                                   utilregneligt og nægter at udføre deres egentlige funktion.                                                        

   

 

Jeg forestiller mig at køkkenskabet og ledningerne kommer til at indgå i samme installation  

og at bogen kommer til at fungere som et selvstændigt værk for sig selv. 
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PRAKTISK METODE 
 

Jeg undersøger  mit tema kaos og kontrol igennem et praktisk udforskende af hverdagsobjektet. 

Ved at arbejde med at deformere kopper og tallerkener,  undersøger jeg at bryde en orden.   

I deformationen ligger allerede en slags kaos i og med at man bryder objektets oprindelig form. 

 

 

Egentlig betyder deformation misdannelse og referere altså til nogenting, som er mislykket med at 

blive dannet. Deformitet forbinder vi mest med misdannelse af den menneskelige krop.  Her er 

dannelse lig med form/orden og en misdannelse er noger der ligger udenfor den ”normale” orden. 

Den menneskelige form for deformitet er næsten tabubelagt og  lagt for afsky af det resterende 

samfund, samtidig med at de fleste mennesker dog alligevel bliver draget og fascineret af dette 

fænomen. Men hvad sker der når man deformere et objekt? 

 

Deformation af koppen 

 

Jeg tager form på en  ganske almindelig forekommende industrikop. Jeg laver afstøbninger, som jeg 

tager ud af formen lidt før matrialet er helt stabil, så at jeg kan deformere objektet.  

Jeg tester forskellige tekniker som kan letgøre deformationen. Jeg forsøger med lufttryk, vand og 

ryster formen med objektet indeni. Alt handler om den helt rette timing og den rette mængde.  

Hvis jeg ryster formen for meget, går objektet i stykker. Hvis jeg putter for meget vand på 

objektet sprækker det eller kolapser fuldstændigt. Når jeg blæser med lufttrykkeren, er jeg nødt til at 

være ekstra forsigtig og ikke anvende for meget tryk, for at objektet ikke bliver beskadiget. 

 

Jeg tænker over absurditeten i at stå at bruge så meget energi og tid på at lave den perfekte form for 

at senere hen deformere resultatet. 

Støbning er noget jeg selv forbinder med perfektion, man skal være utrolig nøjagtig for at kunne 

lave en god anvendelig form. Jeg nyder at få lov til at dyrke det imperfekte, at ikke have 

fuldstændig kontrol over objektets skæbne, men at lade tilfældigheden råde til en vis grad. 
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At lave afstøbninger har altid mindet mig om analog foto. Når man tager en afstøbning på et objekt 

bliver det aldrig 100 procent det samme objekt, som kommer ud af formen, men til gengæld kan du 

skabe utallige kopier af det nye objekt. Jeg syntes det er fascinerende, hvordan man kan overføre 

information  og transformere et objekt på denne måde. Hvis man skal sammenligne min process   

med analog foto, så er det fremkaldelses processen som at jeg går ind og forstyrrer.  

Hvis jeg bare  lod matrialet være i formen, indtil det var stabilt og havde tørret, ville jeg få masser 

af kopier af den samme kop, men i og med at jeg går ind og forstyrrer selve ”fremkaldelses” 

processen, får jeg hver gang forskellige udfald og versioner af det samme udgangspunkt. 

 

Under forløbet med at støbe kopperne ligger jeg hurtigt mærke til en finurlighed. Når jeg opstiller 

de deformerede kopper ved siden af hinanden, opfatter man deformationerne som forskellige stadier 

af en og samme kop. Det er som om, at man pr. automatik læser en historie ind i  objektet. 
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Lige meget hvor meget jeg forsøger at deformere koppen, forbliver det stadig et billede på en kop, 

men objektet besidder ikke de egenskaber, man normalt forbinder med en kop.  

Dette syntes jeg er et interresant spændningspunkt. Ved at skabe deformationer af et objekt, opstår 

naturligt spørgsmål omkring objektets oprindelige form og betydelse. Hvor  meget kan man 

deformere end kop for at koppen stadig opfattes som en kop?  

 

Jeg syntes det er sjovt og interresant at tænke på hvad er det der gør, at jeg tænker, at jeg ved at en 

kop er en kop. Hvordan kan jeg egentlig stole på denne antagelse?Hvordan forholder objektets 

betydelse, benævnelse, tegn og billede sig til hinanden? 
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RESULTAT /PROJEKTET 

 

 

 

 

 

Her er et skitse forslag på hvordan jeg tænker mig at bunken af ledningerne kommer til at se ud. 

Dette er dog et billede af hvordan objektet ser ud ubrændt, efter brændningen kommer farven på 

objektet at være mere hvid. 
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Køkkenskabet med kopperne og tallerkenerne kommer ikke til at bestå af et rigtigt køkkenskab. 

Den sorte baggrund med de to hylder skal mere fungere som et billede på et køkkenskab. 

Dette gør også at man ikke definere eller diktere et special slags hjem, men at idéen om  

køkkenskabet bliver mere abstrakt. Dette understreger, at der er tale om en fiction som næsten  

bærer præg af surreallistisk karakter. 

Den sorte baggrund mod det hvide porcelæn frembringer en grafisk effekt, som påminder om en  

scene eller en 3- dimensionel tegning/maleri.  

I mit arbejde benytter jeg mig af en masseproduceret kop og en masseproduceret tallerken, da  jeg 

vil have, at objekterne skal opleves så almen som muligt. 

Koppen skal opfattes som en repræsentation for koppen, det samme gælder tallerkenen.    

Jeg er mest optaget af hvordan man kommunikere igennem form, på denne måde  bliver objekternes 

udformning vigtigt  for fortællingen og det bliver objekterne som kommunikere historien. 

 

Jeg har valgt at arbejde med hverdagsobjektet, fordi der findes en genkendelighed i 

hverdagsobjektet og en indlært forventning til hvad objektet er og hvordan man interagere med 

objektet. Det bliver for mig et fortællertrick at tage noget genkendeligt og skabe en ugenkendelig 

situation. På denne måde anvender man sig af beskuerens egen erfaring/forventninger og beskueren 

kan let identificere sig med objektet. Ved at tage det genkendelige og sætte det i en ugenkendelig 

situation, skaber man pr. automatik også opmærksomhed omkring det som allerede er og ofte bliver 

taget for givet. 
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REFLEKSION 

 

Jeg har igennem min rapport undersøgt og beskrevet, hvordan vi i vores hverdag  forholder os til 

hverdagsobjektet. I  afsnittet hverdagsobjektet beskrives, hvordan vi forholder os til kaos og orden 

på et hverdagsplan. Jeg har i dette afsnit forsøgt at beskrive, hvad der er baggrund for vores 

handlemåder omkring og med hverdagsobjektet.   

I mit arbejde anvender jeg mig af  hverdagsobjektets indbyggede forventning til at skabe en fiction. 

De objekter som indgår i mit arbejde består af tre slags katagorier af hverdagsobjekter. 

En tallerken og en kop er objekter, som vi direkte interagere med og vores redskaber for at opnå 

noget andet. Ledningen er også til for at tjene et formål  for noget andet, men er ikke et redskab. 

Bogen er ikke helt i samme objektkatagori, som de andre objekter jeg anvender mig af, da bogen 

rummer et indehold i sig selv. Det er dog stadigt et objekt, som indgår i vores hverdag og dermed 

tillægges en vis forventning. 

I min fiction optræder koppen og tallerkenen som en slags sandhed. En kop ved man hvad er og 

hvad man kan forvente af. En kop er en kop. 

Denne sandhed tager jeg og vender på hovedet. Hvad hvis en kop lige pludselig ikke længere var, 

hvad man forventede, at den skulle være. Jeg har valgt at afslutte min rapport med dele fra Louise 

Mazantis afhandling  ”superobjekter”, da hendes begrebsliggørelse af det hun kalder et udvidet 

æstetikbegreb, kan bidrage til en forståelse af mit koncept. 

 

 

Det udvidet æstetikbegreb 
 

I Louise Mazanti`s Ph.d-afhandling ”Superobjekter ” forsøger hun at begrebsdefinere konceptuelt 

kunsthåndværk teoretisk ud fra et samtidskulturelt perspektiv. 

 

Afhandlingens fokus er at udforske et teoretisk set marginaliseret aspekt ved kunsthåndværket, 

herved betydningen af dets formtypologiske relation til designbegrebbet og dermed til den materiale 

kultur. ”Det er afhandlingens tese, at kunsthåndværkets udgangspunkt i funktionsorienterede eller 

materialtkulturelt orienterede formtyper udgør en særlig position, som forholder sig til billedkunst 

og design, men som rummer et eget oppositionsæstetisk potentiale. Dette forhold træder særlig 

tydligt frem i det nutidige, konceptuelle orienterede kunsthåndværk”7 

Med dette mener Louise Mazanti, at i og med kunsthåndværket har en naturlig kobling til 

                                                
7 Mazanti 2006, s. 80 
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hverdagen, fungerende som design, men samtidig kan fungere som et autonomt objekt i et 

udstillingssammenhæng, ligger der her en mulighed for at kunsthåndværket kan kommentere på sig 

selv, det vil sige kommentere  på sin egen logik og baggrund. Igennem at anvende 

kunsthåndværkets kobling til hverdagen, findes der her et potentiale for at kunne kommentere på 

hverdagens virkelighed. 

 

For  bedre at kunne forstå og kontekstualisere det nutidige konceptuelle område af kunsthåndværket 

foreslår Louise Mazanti et udvidet æstetikbegreb. 

”Ved at bringe det æstetiske på banen er det muligt at introducere en tilgang til objektet der ikke 

udelukkende er socialkonstrukvistisk, men som samtidig hellere ikke abonnerer på den modpol 

genstandsforskerne operere med, nemlig det autonome æstetiske objekt. Vi har dermed at gøre med 

to modsat rettede opfattelser af objektet;den socialkonstrukvistiske opfattelse af et transparent 

objekt , der tilskrives sociale objektiviseringer og betydninger, og en æstetisk(fænomenlogisk-

perceptionsteoretisk) opfattelse der ser på , hvordan objektet påvirker menneskelig erkendelse og 

dermed handlemåder.”8 

Hun beskriver videre hvordan disse  to modsatrettede opfattelser af objektet kan supplere hinanden.  

”Ved at fastholde momenter af den kunstteoretiske æstetik i et udvidet æstetikbegreb åbner der sig 

således muligheden for ikke kun at  ̒ påvirke vores syn på verden ̓;dvs. ikke kun at fungere som 

orienteringspunkter ud fra etiske formovervejelser, men samtidig at se objekterne som symboler på, 

hvad man kunne kalde en ̒ æstetisk frirums-logik ̓  der indeholder muligheden for alternative 

virklighedskonstitueringer”9 

 

Med ʻæstetisk frirums-logikʼ henviser Louise Mazanti til en fænomenologisk-perceptionsteoretisk 

opfattelse af objektet og herigennem menneskets erkendelse af verden, inden den tillægges 

magtstrukturelle forhold. Dette angår den konkrete æstetiske oplevelse og indebærer dermed, 

hvordan det sanselig er med til at påvirke vores opfattelse af verden. 

 

Mine objekter indgår ikke i en hverdaglig situation, da det jo ikke er produkter. Med ved at anvende 

mig af det link til hverdagen som kunsthåndværket automatisk besidder, hermed hverdagsobjektets 

logik, skaber jeg en fortælling om en anden virkelighed.  

Kopper og tallerkener kan i den ”virkelige”verden ikke definere sig selv og ledninger har hellere 

ikke deres egne vilje, men i den ”virkelige” verden er virkeligheden  måske heller ikke altid, som at 

man tror den er. 

                                                
8 Mazanti 2006, s. 106 
9 Mazanti 2006, s. 109 
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Hvis en kop i den virkelige verden begyndte at definere sig selv, ville jeg ikke længere vide, 

hvordan jeg skulle forholde mig til den. Jeg ville altså skulle redefinere min erkendelse af tingens 

”virkelighed” og derigennem min egen erfaring af verden. 

Jeg vil påstå, at der i menneskets evige katagorisering af alting omkring os, går nuancer tabt. 

Men hvis man engang imellem ville tage sig tid til at vende op og ned på koppen eller bare sætte 

spørgsmålstegn ved det, som at man tror at man ved, så findes der måske en åbning til en større 

”virkelighed”.   
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