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Forord  

I 1980’erne og endnu i 90’erne fungerede ‘postmodernisme’ og ‘postmoder-
nitet’ som genkommende begreber, når æstetik og æstetisk fornyelse blev
diskuteret. K&K havde ganske vist alllerede med nr. 53 (1986) prøvet at
sætte sagen i præteritum ved i tematitlen – med forskellige undertoner – at
spørge: »Hvad var postmodernismen?« Men det forhindrede naturligvis ikke
-ismen i længe at leve og overleve som debatmæssigt nøgleord. 

I de sidste år har meget, som før forekom postmodernistisk, imidlertid
ændret karakter til slet og ret at se modernistisk ud. Og megen modernisme
helt op til og med 1980’ernes danske digtning har, som man nu læser den,
fået nærmest klassikpræg. Klassikorienterede tankegange er også, hvad man
kan møde i mange af de ‘poetikker’ fra digterhånd, som har set dagens lys.
Intet under da, at det gamle begreb avantgarde fra modsat side påny trænger
frem i den æstetiske debat. Postmodernismens zeitgeist synes at være ovre.

Det er avantgardeproblematikken, der sammenbinder de tre første
bidrag til dette nummer af K&K. Kristine Kabel og Hanne Pedersen
fokuserer i »Ready-maden og avantgarden« på fænomenet ‘ready-made’. De
foreslår efter en kritisk diskussion af Peter Bürgers og Arthur Dantos avant-
gardeopfattelser, at man ved at inddrage den russiske æstetikteoretiker Boris
Groys tanker samt tings- og auraforestillinger hos Heidegger hhv. Benjamin
kan få en betydelig mere tilfredsstillende forståelse af, hvordan en i forvejen
kendt brugsting  i en ny kontekst kan få en æstetisk funktion, der går
væsentligt ud over blot polemisk at udfordre den traditionelle kunstinstitu-
ion. Artiklen inddrager i sin argumentation analyser af ready-madeklassi-
kere som Duchamps urinal fra 1917, Warhols Brillo Box fra 1964 og et
aktuelt eksempel i form af Lars Christian Ranks Emballage fra 2001.

Hos mange avantgardedigtere i det 20. århundrede fascinerede det gno-
miske særpræg ved de korte japanske haiku-digte. De indeholdt noget tradi-
tionsfremmed i forhold til form og billedsprog i den dominerende vestlige
digtning siden romantikken. Nikolaj Rønhede redegør i »Omkring Haiku«
først for de historiske hovedtræk i den japanske udvikling af formen,
hvorefter han fremdrager dens mere eller mindre direkte anvendelse hos
kongeniale danske digtere fra Malinovski frem til Laugesen. 

Avantgardetematikken er også central hos Per Højholt, hvis nys afslut-
tede roman Auricula  af samme grund opererer med Marcel Duchamp som
protagonist. Ib Johansen udreder i »Splinter af stilhedens troldspejl. Poetolo-
7K&K 93 (2002),7-8



giske og meta-poetologiske refleksioner over Per Højholts Auricula« denne
romans store netværk af intertekstuelle forbindelser, der foruden Duchamp
går til Borges, Kafka, Gogol m.fl.; også bogens berøringer med temaer hos
teoretikere som Bakhtin, Foucault og Derrida belyses. 

Efter postmodernismen har ikke kun avantgardebegrebet igen fået plads
og synlighed. Også realismen har vist sig at have facetter, som fortonede sig
under postmodernismebegrebets ægide. Med sin stærke forankring i det
fotografiske billedes realismetraditioner er filmmediet et centralt sted for
undersøgelser heraf, hvilket bl.a. opkomsten i 1990’erne af et fænomen som
dogmefilmene vidner om. I  artiklen »Realismeformer i Todd Solondz’ Hap-
piness og Paul Thomas Andersons Magnolia« peger Anne Jerslev med Julia
Hallam på, at man i stedet for at forestille sig realismen som én enkelt defi-
nerbar størrelse gør klogere i at tale om række forskellige former for rea-
lisme, der hver betjener sig af deres specifikke – med Barthes’ udtryk –
‘realitetseffekter’. Inspireret af bl.a. Winfried Flucks beskrivelse af neorea-
lismen i amerikansk litterær fiktion peger artiklen på, at refleksiviteten hos
f.eks. Anderson ikke bruges til »på postmoderne vis at problematisere, at vir-
keligheden er til«, men i stedet er »et moment i en visuel og narrativ strategi,
der skal betone både at film altid allerede er en del af realiteten, og til at
spørge, i hvilke former vi kan godtage fiktionen som realisme«.

De to sidste artikler i dette nummer af K&K griber tilbage til klassisk lit-
terære emner. Og dog opretholder de begge forbindelser med de forudgå-
ende artikler. Den Kafka, som hos Højholt sammen med Duchamp var et
omdrejningspunkt for avantgarden læser Jacob Bøggild i »»Loven hungrer
ud«. Om lovens bogstav hos Kierkegaard og Kafka« i modsat historisk ret-
ning. Men inspirationen til læsningen er interessant nok den samme Borges,
som også tog del i Johansens Højholt-læsning, såvel som dens emne. Under
overfladen af en realisme, der viser denne konstruktions kompleksitet
allerede i dens tidlige udgaver, er faderloven også på spil i det klassiske
romanhovedværk, der i nummerets sidste bidrag af Morten Peick gøres til
genstand for en dybtgående analyse: »Fra randen. Om orden og oriente-
ringsløshed i Herman Melvilles roman Moby Dick«.

Vi beklager, at nummeret ikke som vanligt afsluttes med en anmeldel-
sessektion. Men pladshensyn har gjort det nødvendigt at udskyde en række
anmeldelser til K&K 94, der vil blive udvidet tilsvarende.

Redaktionelt beklager vi endelig, at Gitte Duemose Hansen er fratrådt
redaktionen, idet hun er overgået til ansættelse uden for universitetsver-
denen. Vi takker Gitte for en desværre kort, men effektiv indsats for
tidsskriftet. 

Red.
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Kristine Kabel og Hanne Pedersen

Ready-maden og avant-
garden

»For at vi igen skal føle tingene, for igen at gøre
stenen til sten, eksisterer det som kaldes kunst. Kun-
stens mål er at give os følelse for tingene, en følelse
som er et syn og ikke bare en genkendelse«

Viktor B. Sklóvskij1

I samtidskunsten synes variationer over ready-madestrategien at dukke op
igen og igen. På Charlottenborgs seneste forårsudstilling kunne man i en
parafrase over Marcel Duchamp se en gibsafstøbning af en skovl udstillet og
andetsteds i landet, på udstillingen Take Off 20:01 i Århus, kunne man
møde et værk bestående af keramiske afstøbninger af engangsemballage.
Denne type kunstværks genkomst gør det værd at overveje avantgarde- og
ready-madebegreberne og deres opererationalitet endnu engang. Er de nye
værker ligegyldige efterligninger af en allerede velkendt gestus og derfor
overflødige? Valget står mellem at afvise værkerne eller finde nogle mere
brugbare definitioner af begreberne ‘avantgarde’ og ‘ready-made’.

På den litterære scene strides aktørerne i den aktuelle debat vedrørende
den danske modernismekonstruktion om ordet avantgarde. Er det overhove-
det en gyldig term i forbindelse med de sidste årtiers litteratur og kunst?
Kolding-folk som Anne-Marie Mai og Anne Borup synes at mene netop
dette, og ligesindede som Marianne Stidsen, Niels Frank og Lars Bukdahl
gør raskvæk brug af betegnelsen, mens fx Jan Rosiek er mere traditionelt
sindet og ønsker at forbeholde termen avantgarde den kunst, der forsøger at
unddrage sig Kunstinstitutionen og besidder et utopisk element.2 

Denne artikel har et dobbeltsigte: Dels ønsker vi, via en kritisk genlæs-
ning af dele af ready-made receptionen med øje for de kunstbegreber og
opfattelser af det nye, der ligger bag, at pege på svaghederne ved de tradi-

1. Viktor B. Sklóvskij: »Kunsten som greb«, in Kittang m. fl. (red.): Moderne litteraturteori,
Oslo 1991, p. 16. Vores oversættelse til dansk.

2. Jan Rosiek: »Avantgardens genkomst«, in Kritik 152 (2001), p. 37. 
9K&K 93 (2002),9-29



tionelle tilgange. Dels vil vi give et alternativt bud i forhold til de eksklude-
rende læsninger af ready-maden, der dominerer, og komme med et nyt
forslag til en forståelse af begrebet ‘avantgarde’, der forhåbentligt kan
bevirke en mere nuanceret brug af ordet ved at åbne op for en anden måde at
tænke det på. 

Ready-maden

En ready-made er mere end blot en vilkårlig genstand udpeget til kunst-
værk. Som masseproduceret genstand lavet af og til os ligger dens værdi, før
indsættelsen i en kunstkontekst, fortrinsvis i dens tjenlighed for mennesker
– ja, derfor findes den overhovedet. Ting som flaskestativer, cykelhjul, tabu-
retter, sneskovle og geografibøger er konkrete, virkelige. Dem kender vi fra
en fortrolig hverdagsalmindelighed, men af samme grund bemærker vi dem
sjældent. Det radikale ved ready-maden er knyttet hertil. Det, vi normalt
omgås med største fortrolighed, vender sig pludselig imod os. På sin sokkel i
det hvide museumsrum, stablet op i galleriet eller som den dukker op blandt
virkelighedens artefakter løsriver ready-maden sig fra tjenligheden og
formålsbestemtheden og bliver et ‘løsøre’, der nok mimer et tilhørsforhold
til den fortrolige hverdagsalmindelighed, den efterligner eller engang har til-
hørt, men som samtidig løsagtigt begynder at tiltage sig egenbetydning.3

Eller som Walter Benjamin har formuleret det: det betragtede slår øjnene op
og kigger igen.4 Ved at man udhæver en brugsgenstand, træder dennes egen-
rådige eksistens frem; tingen ændrer sig for vore øjne fra et handy objekt til
et fremmed subjekt. Når tingene således glider os af hænde og får eget liv,
støder de os, bliver u-hyggelige.5 Denne centrale erfaring af afstanden
mellem menneskene og tingene tildækkes imidlertid af vores hverdagslige,
brugende omgang med das Zeug, som det hedder hos Martin Heidegger.
Udpegningen til kunst bevirker et andet fokus end det sædvanlige og tilveje-
bringer en særlig privilegeret erfaringsdimension, hvor det at erfare tingen
vil sige at opleve den mere intenst til stede end tilfældet er i hverdagen. Eller

3. ‘Løs-øre’ er Per Højholts fortolkende oversættelse af ‘ready-made’. Per Højholt: Auricula,
Kbh. 2001. 

4. I Passagenwerk tales om, hvordan tingene bemægtiger os (Benjamin: Gesammelte
Schriften, Band V, Frankfurt 1982, p. 560), en opfattelse der danner udgangspunkt for Didi
Hubermann, der i bogen Ce que nous voyons, ce qui nous regarde (Paris 1992) (tilbageover-
sat til Benjamins originalsprog: was wir sehen blickt uns an) foretager en benjaminsk æste-
tikteori. 

5. Martin Heidegger: Der Ursprung des Kunstwerkes, Frankfurt am Main, 1977 (herefter
forkortet UdK).
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som den russiske formalist Viktor Sklóvskij formulerer det: kunstens mål er
at give os en oplevelse af tingene, som er et syn og ikke bare en genkendelse.6

Ready-maden og avantgarden

Ovenstående opfattelse ligger langt fra de tanker, der traditionelt har præget
receptionen af ready-mades. Ready-madens karakter af præfabrikeret brugs-
genstand frem for individuelt skabt kunstværk har blokeret for en læsning af
readymades som specifikke kunstværker i formet materiale. Rubriceret som
avantgardekunst ud fra traditionelle teorier om det nye er de primært blevet
reciperet som anti-kunst, ren provokation. Slår man betegnelsen ‘ready-
made’ op i Politikens Kunstleksikon,  defineres ready-maden som en vilkår-
lig genstand valgt ud af en række tilsvarende masseproducerede genstande.
Vilkårlig, fordi valget af ready-maden, sådan lyder argumentet, til forskel fra
det traditionelle værk hverken er styret af kriterier om æstetiske kvaliteter
og individuelle karakteristika. Den leksikalske definition afspejler udmær-
ket den dominerende reception. Implicit i denne ligger en fokusering på
kunstnerintentionen frem for et blik for beskueren og dennes erfaring. Fordi
ready-maden er samtidig med den epokalt definerede historiske avantgarde,
ses den primært som manifestation af en provokatorisk-kritisk intention. 

I den amerikanske popkunst har Andy Warhol bidraget med en række
ready-mades, og alt efter hvilket kunstsyn og hvilket avantgardebegreb der
opereres med, anses denne efterfølgende generation af ready-mades enten
for tomme efterligninger af Marcel Duchamps’ eller som en (positiv) radika-
lisering. 

De fleste knytter ideen om en avantgarde, en fortrop, sammen med en
teleologisk (kunst)historieopfattelse. En sådan har som bekendt enten en
ende eller en utopisk horisont, og af samme grund er avantgarden op til flere
gange blevet erklæret for død. Udviklingen har overvundet sig selv, og alt er
set før, for at parafrasere en postmoderne kliché. At fælde denne dom er en
uundgåelig følge af de to herskende bud på, hvad avantgardekunst er. Det
ene repræsenteret ved Theodor W. Adorno, der definerer avantgardekunst
som den kunst, der formår at forny værkbegrebet gennem brug af nye
stilgreb.7 Denne bestemmelse implicerer et slutpunkt, da der ikke findes et
uendeligt antal kunstneriske formudtryk. Peter Bürger gør op med denne
negations-æstetiske tilgang og plæderer for, at der primært bør ses på inten-
tionen bag ny kunst.8 Ready-maden forstås hos Bürger som en manifestation,

6.  Se note 1.
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der er et led i den historiske avantgardes kritik af blandt andet den her-
skende æstetiks værkopfattelse. Med udgangspunkt i de litterære og visuelle
eksperimenter, der dominerede i tiden omkring og efter 1. verdenskrig
(futurisme, dadaisme og surrealisme) definerer han epokalt den historiske
avantgarde som de (kunst)bevægelser, der angreb kunstinstitutionen. Efter
Bürgers opfattelse bliver den efterfølgende avantgardebevægelse, pop-kun-
sten i 1960’erne, inautentisk. Samtidig med at neo-avantgardisterne gennem
deres hyldest til den historiske avantgarde gør denne til acceptabel kunst,
overtager de dens virkemidler. Men den ægte institutionskritiske intention
går derved fløjten. 

Af de værker fra tre forskellige perioder, som vi vil analysere indgående i
denne artikel: Marcel Duchamps Fountain (1917), Andy Warhols Brillo Box
(1964) og Lars Christian Ranks Emballage (2001), ville det kun være først-
nævnte, der kunne betegnes som værende avantgardistisk. Resten ville ifølge
Bürger være tomme gestusgentagelser. Hvis man som Adorno lod nye
stilgreb være bestemmende for avantgarden, ville en lignende dom falde:
kun Duchamps ready-made er ny.           

At føre noget ubemærket fra det profane rum ind i kunstens lys afsted-
kommer, hvad den russiske æstetikprofessor Boris Groys netop kalder for
det nye.9 Med udgangspunkt i ready-mades definerer han det innovativt nye
kunstværk som det, der i sig indeholder både en profan og en valoriseret
side, som skurrer mod hinanden. Han leverer derved et andet bud på en
avantgardeteori end de ovenfor skitserede og argumenterer mod forestil-
lingen om avantgardens død. Det nye er underlagt en kulturøkonomisk
logik, idet der foregår en konstant udveksling mellem kunstarkivet (museer,
gallerier, biblioteker, arkiver) og det profane rum (det værdiløse, forgænge-
lige, uinteressante). Af den grund vil grænsen mellem de to rum aldrig
ophæves, blot konstant modificeres, ligesom det profane rum aldrig vil
kunne opbruges. Med Groys’ begreb om det nye bliver ready-maden mulig
som mere end en engangsforestilling; den bliver en gyldig æstetisk måde
vedblivende at skabe nyt på. Ikke bare Andy Warhols Brillo Box men også
Lars Christian Ranks Emballage bliver i den forstand til avantgardeværker. 

7. Adorno opererede med sin »Kanon der Verbote«, hvor bl.a. forbudet mod at bruge kendte
former indgik. Dette syn på kunsten betød, at Stravinsky, der brugte historiske komposi-
tionsformer, ikke kunne godtages til forskel fra Schönberg, hvis nyskabende 12-tone musik
påkaldte sig Adornos hyldest, jvf. Die Philosophie der neuen Musik, Frankfurt am Main
1971. 

8. Peter Bürger: Theory of the Avant-Garde, Minneapolis 1996 (herefter forkortet TAG)(org.
tysk udgave 1974). 

9. Boris Groys: Über das Neue, Frankfurt am Main 1999 (herefter forkortet ÜdN) (org. 1991).
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Ready-maden som manifestation

Ready-maden har gennem de sidste årtier været genstand for en række over-
vejelser om kunst og ikke-kunst. Hvorfor er vaskepulveræsker på et galleri
kunst, når identiske æsker i supermarkedet ikke er det?

Den amerikanske kunstkritiker og filosof Arthur C. Danto har beskæfti-
get sig med forskellen på masseproducerede brugsgenstande i og uden for
kunstinstitutionen. Med udgangspunkt i en opfattelse af kunsthistorien som
progressivt fremadskridende bestemmer Danto kunstens højde- og
endepunkt til at indtræde med Warhols Brillo Box (1964). På grund af vær-
kets manglende forskel fra virkelighedens pakker med Brillo opvaskepulver
må man stille spørgsmålet: Hvorfor er det kunst? Dermed har værket ifølge
Danto sat en efterstræbt og nødvendig kunstrefleksion i gang, parallel til der
Geists selvrefleksion i Hegels åndshistorie.10 

Danto har i samme grad som Peter Bürger præget ready-maderecep-
tionen og begge har været medvirkende til den dominerende fokusering dels
på værkernes overordnede stillen spørgsmål (Danto) og dels på kunstner-
intentionen (Bürger). Herved er relevante aspekter ved ready-maden blevet
fremhævet, men en kritisk gennemgang af henholdsvis Bürgers læsning af
Fountain samt af Dantos Brillo Box-læsning afslører en række svagheder ved
deres tilgange.  

Fountain         
Marcel Duchamps kendteste ready-made er et masseproduceret urinal sig-
neret «R. Mutt 1917« og betitlet Fountain (1917). Tre ting adskiller Duch-
amps urinal fra en profan af slagsen: signaturen, titlen og anordningen. 

»Duchamps Ready-Mades are not works of art but manifestations« skriver
Peter Bürger (TAG, p. 52). Han bestemmer overordnet den historiske avant-
gardes projekt som et forsøg på at nedbryde kunstinstitutionen og integrere
kunsten i livet. I bakspejlet konstaterer Bürger, at projektet mislykkedes,
men at periodens manifestationsværker dog formåede at synliggøre kunstin-
stitutionen forstået som »the productive and distributive apparatus and also
[…] the ideas about art that prevail at a given time and that determine the
reception of works« (TAG, p. 22). 

10. Se bla. Arthur C. Danto: »Das Ende der Kunst« (herefter forkortet »EdK«) in Die
philosophische Entmündigung der Kunst, München, 1993 (engelsk org. 1986),
der bygger videre på tankerne fra samme forfatters The Transfiguration of the
Commonplace, Cambridge 1984 (herefter forkortet TCo).  
13



Begge forhold – kunstmarkedet og værkopfattelsen – kontrasteres nega-
tivt af Fountain: en signatur markerer normalt det individuelle ved et værk,
fordi den peger på værket som skabt en af en bestemt kunstner. Når Duch-
amp sætter en signatur på et »arbitrarily chosen mass product« (TAG, p. 52),
gøres der ironisk op med kravet om individuel kreativitet samt med den del
af kunstmarkedet, der lægger større vægt på signaturen end på værkets
kvalitet.

Bürger kan tildele Fountain værdi, fordi den kan siges at indgå i den
historiske avantgardes nedbrydningsgestus. Spørgsmålet om, hvorfor Foun-
tain er kunst, når ækvivalente urinaler rundt om på herretoiletter ikke er
det, besvares indirekte af Bürger med, at netop fordi der ingen forskel er på
den udstillede og den i praksis benyttede genstand, er den førstnævnte
avantgarde(kunst), når den gennem en signatur provokatorisk påstås at være
det.11 

Bürgers opfattelse af værket som ren manifestation, hvis værdi alene lig-
ger i det faktum, at et urinal er en masseproduceret genstand, implicerer, at
enhver anden masseproduceret genstand kunne have byttet plads med Foun-
tain. Der er intet, der kvalificerer én brugsgenstand frem for en anden til at
udnævnes til kunst. 

Ved ikke at fokusere på Fountain som en specifik genstand forbigår
Bürger de associationer, som et urinal i sig selv udløser, samt de associa-
tioner, som dens drejede form fremkalder. Implicit i denne forbigåelse ligger
en antagelse om, at værket er æstetisk neutralt, hvilket siden har været et
kritikpunkt mod Bürger.12 

Den er både en seksuel (idet den kun kan bruges af mænd, giver urina-
lets udformning associationer til kvinden og mandens forskellige nedre
anatomi), privat og »beskidt« genstand, når associationerne udløses af dens
funktionelle æstetik og brugsfunktion. Samtidig bevirker den ændrede
anordning og porcelænsmaterialet, at den ellers oprindeligt funktionelt
udformede genstand nu alluderer til kendte, valoriserede former: Madonna,
Buddha, ja selv Taj Mahal. Sidstnævnte association er ikke vores, men frem-
sat ironisk som eksempel på, hvilken tolkning man kunne vikle sig ind i ved

11. På dette punkt – at der ingen forskel er – er Bürger dobbelttydig. Han siger et,
men undersøger samtidig den historiske avantgardes æstetik. Gennem denne
fokus på æstetikken gør han de værker til kunst, der ellers, ifølge Bürgers egen
tese, forsøger at undslippe sig kunstinstitutionen. 

12. Kritikken er blevet anført af Arthur C. Danto (EdK), der netop på grund af
Fountains æstetiske kvaliteter mener, at først Andy Warhols ready-mades kan
betegnes som rene manifestationer. Desuden har Boris Groys (ÜdN) og Marjorie
Perloff (»Avant-Garde or Endgame«, Chicago 1991) anfægtet, at Fountain skulle
være æstetisk neutral.
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modsat Bürger at se Fountain som et rent æstetisk objekt »als gliche es dem
Taj Mahal in seinen eleganten Schwingungen und seiner blendend hellen
Weisse« (EdK, p. 36). Marjorie Perloff har desuden gjort opmærksom på den
konkrete signatur, der producerer en række associationer, herunder det
tyske ord »Armut«.13 Ligesom genstanden ikke er tilfældig, er signaturen det
heller ikke. Og sluttelig kan nævnes titlen »Fountain«, der modsat »pisse-
kumme« konnoterer noget kønt og højkulturelt. Samtidig udpeger titlen en
blasfemisk lighed mellem de to genstande. Ligheden tydeliggøres ved den
transformation, den drejede form har medført: vand og urin løber ikke læn-
gere nedad, men står i princippet som en fontæne ud i rummet.    

At definere avantgarden som en kritik af den herskende kunstforståelse
har konsekvenser for Bürgers holdning til neoavantgarden, der for ham at se

13. Marjorie Perloff: »Avant-Garde or Endgame«, in Radical Artifice, Chicago 1991. 
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