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Midt i en klunketid 
Æstetik og ideologi omkring »Den nordiske Industri-, Landbrugs- og 
Kunstudstilling i Kjabenhavn 1888~ 

JOHN POULSEN (f. 1951) studerer dansk og (L og S, 8-9, 1975) og en artikel om kommuni- 
historie ved bbenhavns Universitet. Har tidli- kation og arbejde i Danmarks Radios g m d -  
gere udgivet en artikel om grundertidens jubel- bog Kommunikation og samfund (1976). 
fester - »Jubelfesterne og samfundsstntteme« 

Tiden op mod Arhundredskiftet var præget af 
en kraftig udvidelse af de visuelle oplevelsestil- 
bud, jf. den foregknde artikel af Bent Fausing 
om »Borgerskabets biedgmelse af samfun- 
det« i de illustrerede blades xylografier. I Bvrigt 
var der en lignende udvikling pA det verbal- 
sproglige omrade. Da den kapitalistiske pro- 
duktionsform slog igennem startede for alvor 
ogsA en æstetisering af varemarkedet, en æste- 
tisering der viste sig i formgivningen af den en- 
kelte vare, i butikkernes vareudstillinger og op- 
n M e  sit h~jdepunkt i verdensudstiilingemes 
varelandskaber. Artiklen behandler disse for- 
hold med udgangspunkt i den nordiske udstil- 
ling i Knbenhavn i 1888. Det offentlige Liv om- 
kring udstiilingen var ogsA typisk for tidens 
mange festligholdelser og artiklen behandler 

disse 'jubelfester', som en visualisering af hvor- 
dan den nye herskerklasse oplevede sig selv og 
sine muligheder. Formsproget var endnu pA 
dette tidspunkt mærkeligt sammensat, save1 
hvad angAr varemes udfornuhg som det of- 
fentlige livs udsmykninger. Artiklen pApeger 
hvorledes elementer fra tidligere produktions/- 
offentlighedsformer blev overtaget og for en 
tid kastede glans over det nye. Men skabelsen 
af et formsprog, der passede til den industrielle 
masseproduktion, var pA vej. Designeniddan- 
nelsen, der skulle gme kunstneren til industri- 
funktionær, var under forberedelse. Katrin 
Paiiowski behandler i sit bidrag i dette bind 
hvorledes det industrielle formsprog fandt sit 
udtryk i funktionalismen, der passede til 
massefremstillingens rationalitet (jf. s. 281 ff.). 
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