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Chaplins pind undersøger 
hvordan kunst bliver til, fra 
kunstnerens hånd og i hovedet 
på modtageren. 

Chaplins pind handler mest om 
litteratur, men også om anden 
kunst og om forholdet mellem 
kunst og kreativitet.

Chaplins pind er vokset ud 
af mange års undervisning i 
kreativ skrivning, den udgør et 
refleksionsrum omkring det at 
skrive og læse.

Chaplins pind består af 23 korte 
essays der tager fat i hver deres 
flig af skriveprocessen og af 
tilblivelsesprocesserne.

Chaplins pind er selv et spor 
efter en skriveproces og en 
tilblivelsesproces.

Chaplins pind handler om 
hvordan den andens bevidsthed 
i kunstværket overvælder os 
med sin rigdom.

OM ÅRSVÆRK

”Vil man forvisse sig om, at den nære læsning af 
værker fra et belæst menneske i kød og blod stadig har 
en værdi, kan netop Årsværk varmt anbefales … 
I den skriver Ringgaard om alt det, han læste på et år. 
Fyndigt, let og indsigtsfuldt.” (berlingske)

”Dan Ringgaard kombinerer i sit nye værk rejsedagbog 
og læsenoter til en overbevisende helhed, båret af 
glæden ved litteratur.” ( information) 

OM STOLELEG

”Leths stemme er rimeligt nok en særdeles central 
aktør i Ringgaards temmelig fremragende – fordi 
sensibelt nærlæsende og nærlyttende, nærseende 
og nærtænkende, og helt simpelt: velskrevne – 
monografi.” (weekendavisen)

”Hvis Dan Ringgaards forrige bog om litterære steder, 
Stedssans (2010), kunne læses som litterære essays, 
kan hans nye bog læses som en essayistisk roman.” 
(kristeligt dagblad)

dan ringgaard (f. 1963) er professor 
i nordisk litteratur ved Aarhus Universitet

OM LIT TERATUR

”Denne bog er en lille sag på 60 sider, som alle 
litteraturelskere simpelthen må læse … Det er 
tænksomt og fremragende gjort. Tilmed let at læse.” 
(kristeligt dagblad) 

OM STEDSSANS

”Vidende, velskrevne og charmerende essays om 
steder og deres fascination, forførelse og farlighed.” 
(politiken)

”Ringgaard formår at destillere kortfattede pointer 
ud af store værker og gøre dem relevante i forhold 
til læsning af stedsorienteret skønlitteratur såvel som 
sine egne stedsoplevelser … Kortfattet, prægnant, 
tankevækkende.” 
(weekendavisen)

OM NORDBRANDT

”… intet mindre end forbilledlig … 
den giver overblik og indsigt.” 
( information)

”… fornuftig, klar og fintfølende …” 
(weekendavisen)
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AF SAMME FORFAT TER

Årsværk. En kritikers dagbog (2017)

Litteratur (Tænkepauser, 2014)

Stoleleg. Jørgen Leths verdener (2012)

Stedssans (2010)

Nordbrandt (2005)

Digt og rytme. En introduktion (2001)

Den poetiske lækage. Sophus Claussens lyrik, rejsebøger og essayistik (2000)

Striden og skønheden. Analyser i Sophus Claussens lyrik (1994)

50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen 

(med Jakob Ladegaard og Mads Rosendahl Thomsen, 2018)

A Comparative History of Nordic Literary Cultures: Place (med Tom Dubois, 2017)

Poetry, Mediatization and New Sensibilities (med Stefan Kjerkegaard, 2017)

Danish Literature as World Literature (med Mads Rosendahl Thomsen, 2017)

Litteratur. Introduktion til teori og analyse (med Lasse Horne Kjældgaard,  

Lis Møller, Lillian Munk Rösing, Peter Simonsen og Mads Rosendahl  

Thomsen, 2012 – svensk 2015, engelsk 2017)

Sted (med Anne-Marie Mai, 2010)

Verdenslitteratur. Nye tilgange (med Mads Rosendahl Thomsen, 2010)

litteraturDK (med Brian Andreasen, Mette Jørgensen og 

Svend Erik Larsen, 2009)

Ophold. Om Giorgio Agambens litteraturfilosofi 

(med Stefan Iversen og Henrik Skov Nielsen, 2003)

Emil Aarestrups Udvalgte digte (1999)
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På tærsklen

Denne bog er et forsøg på at svare på spørgsmålet: 
Hvor kommer det fra, eller hvordan bliver tingene til? 
Den handler om tilblivelsesprocesser i kunst og især  
litteratur, dem som går forud for værkerne, og dem 
der foregår i den som oplever dem. På den ene side det 
kunstneriske arbejde hen imod et værk, på den anden 
kunstoplevelsen som en oplevelse af at noget folder sig 
ud foran én. Bogen, kan man sige, er en undersøgelse af 
den kreative proces og den æstetiske erfaring under ét.

Efterhånden som de 23 korte essays faldt på plads, 
begyndte jeg at tænke mig bogen som fire udstillings-
rum en suite. En suite fordi rummene ligger i ubrudt 
forlængelse af hinanden. Ved indgangen til det første 
rum står der, hugget i marmor, et ord på græsk: Poie-
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sis. Det betyder frembringelse eller tilblivelse og kom-
mer af verbet poiein: at bringe noget frem, at lade noget 
blive til eller komme til syne. Poiesis er at blotlægge væ-
ren, at bringe det som findes, frem i lyset. Det er passa-
gen fra det der ikke er, til det der er, og en afdækning af 
sandheden. 

Teksterne i det første rum begynder med de ufær-
dige former – fraklip, skitser, torsoer, fragmenter – og 
deres særlige evne til at lade noget komme til syne, og 
fortsætter med at undersøge hvad det overhovedet vil 
sige at noget bliver til. Under hvilke betingelser bliver 
sådan noget som kunst og litteratur til? Og hvori be-
står den frihed man fornemmer når man står over for et 
kunstværk? Kunstværket er ”den andens bevidsthed der 
overvælder os med sin rigdom”, skriver den amerikan-
ske digter og litteraturforsker Susan Stewart i sin bog 
Digterens frihed. Det er den erfaring denne afdelings 
tekster kredser om. Inklusive skyggesiderne, ødelæg-
gelsen, leden, kedsomheden. Poiesis-rummet ud gøres af 
afdelingerne ”Fraktur” og ”At skabe”. Den første afde-
ling spreder, den anden samler.

Ved indgangen til det næste rum står endnu et 
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græsk ord: Praxis. Ordet kommer af verbet prattein som 
betyder at gøre. Det betegner en viljeshandling, noget 
som realiseres på baggrund af en mangel. Hvis poiesis 
handler om oplevelsen af at noget bliver til for øjnene af 
én, retter praxis opmærksomheden på hvordan det gik 
til, hvilke handlinger som gik forud, og dermed imod 
fremgangsmåder og hensigter. Hvordan man gør no-
get. Det handler om kunstnerens arbejde. 

Ruten i Praxis-rummet begynder med emnet im-
provisation som i lighed med kedsomhed kan være en 
skabende tilstand, vel nærmest indbegrebet af sådan en. 
Begge tilstande er fælles om at begynde med en mangel: 
at kede sig er at være døv for verden, improvisation be-
tyder at være blind for hvad der kommer. Ordet kunst 
kommer af kunnen, men synes i lige så høj grad at bero 
på det modsatte, på en utilstrækkelighed af en slags. 
Som Samuel Beckett siger det i en bog hvis titel måske 
kan oversættes med Videre værstover: ”Nogensinde prø-
vet. Nogensinde fejlet. Lige meget. Prøv igen. Fejl bed-
re.” Efter den blinde kunst følger en række tekster som 
alle undersøger den særlige form for tilblivelse som det 
er at skrive, og hvordan man gør det, om svimle, syge 
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og sande sætninger, om kuldsejlede romaner, kopiens 
kunst og om mellemrummet som et skabende princip. 
Praxis-rummet udgøres af afdelingerne ”Improvisati-
on” og ”At skrive”.

Hvor poiesis virker som noget man lader ske, og 
praxis er noget man gør af egen fri vilje, så er arbejdet 
det som er nødvendigt at gøre hvis et menneske skal 
overleve. Arbejdet er som det laveste i hierarkiet ikke en 
fri handling, men den nødvendige produktion af værdi. 
I essayet ”Poesis og praxis” diskuterer den italienske fi-
losof Giorgio Agamben de tre ords betydning og histo-
rie og konkluderer at deres rangorden er blevet vendt på 
hovedet. For det moderne menneske er al aktivitet, også 
kunst, et arbejde. Derfor står Arbejdet bøjet i neon ved 
indgangen til det tredje rum. I arbejdets rum møder vi 
ordet kreativitet. Kreativitet er en kunnen som produk-
tionsapparatet efterspørger. Betragtet som arbejde, som 
den nødvendige produktion af værdi, er kunst en form 
for kreativitet. 

Men hvad er forskellen imellem kunstnerisk arbej-
de og almen kreativitet? Kan man overføre noget fra det 
ene til det andet? Er kreativitet bare en oversolgt vare, 
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eller har begrebet noget på sig? Det må det have hvis 
Agamben har ret i at arbejdet har vundet forrang. Ar-
bejdsværelset finder man under overskriften ”Kreati-
vitet”.

Hvis det at se noget tage form og blive til er funda-
mentalt for vores måde at opleve kunst og litteratur på, 
bør det afspejle sig i måden vi læser på. Derfor slutter 
bogen hos læseren. Fra dette fjerde rum kan man se til-
bage på de andre tre og finde noget af læsningen i dem 
alle. Findes der en kreativ læsning? En som er delagtig 
i poiesis for så vidt den frembringer noget, lader noget 
komme til syne? Kan man beskrive denne læsnings pra-
xis? Og hvad er forholdet mellem læsearbejdet og skri-
vearbejdet? I hvor høj grad afspejler de hinanden? ”Et-
hvert seriøst kunstværk fortæller historien om sin egen 
tilblivelse,” skriver den tjekkiske lingvist Roman Jakob-
son. Den historie er det op til den gode læsning at brin-
ge frem i lyset. Læseværelset finder man under over-
skriften ”At læse”.

De 23 kapitler er mindre essays inde i det større es-
say som udgør bogen. De tager fat i hver deres flig af 
spørgsmålet om hvor det hele kommer fra, og hvor-
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dan tingene bliver til. Og de belyser og uddyber hin-
anden efterhånden som bogen skrider frem og samler 
sig. Man kan passere dem et for et som en besøgende på 
en udstilling. Gøre ophold, lade den ene tekst overlejre 
sig i den anden, finde mønstre og danne sig sit eget ind-
tryk. Tænke videre. Det er først lige begyndt.
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Prolog
Chaplins pind (et fraklip)

Fraktur
Rilkes torso

Bozzetti, skitser, tegninger
Fra skitsebogen

At skabe
Digterens frihed

Fodnote til skabelsen (første skygge)
Fodnote til skabelsen (anden skygge)

Døv for verden

Improvisation
Klods Hans (romantisk motiv)

Klods Hans (postmoderne motiv)
Den blinde kunst
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