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Forord

I sin oprindelige skikkelse var manuskriptet til denne bog en ph.d.-afhand-
ling, der blev indleveret til bedømmelse i juli 2005 og forsvaret december 
samme år. Jeg skylder det miljø, som afhandlingen er blevet til i, stor tak for 
interesse, inspiration og generøsitet. Således takker jeg mine kolleger ved 
Institut for Æstetiske Fag, Afdeling for Æstetik og Kultur og Akademiet for 
Æstetikfaglig Forskeruddannelse, Aarhus Universitet. Først og fremmest vil 
jeg også gerne takke min vejleder Morten Kyndrup, Peter Brix Søndergaard, 
Mikkel Bolt, Christian Skovgaard og Kim Su Rasmussen. Derudover vil jeg 
gerne takke Karin Gundersen, Frederik Tygstrup og Jørn Erslev Andersen, 
der sad i bedømmelsesudvalget. Jørn Erslev Andersen skylder jeg tillige 
tak for kritiske kommentarer til manuskriptet. Desuden takker jeg Statens 
Humanistiske Forskningsråd for ph.d.-stipendium, Ny Carlsbergfondet og 
Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation for at muliggøre udgivelsen 
samt Christian Boltanski for venlig imødekommenhed og tilladelse til gen-
givelse af hans værker. Sidst og mest takker jeg Kristine, Bastian og Bente; 
bogen tilegnes dem og mindet om min mormor, Mary Erichsen.

Århus, januar 2008
Jacob Lund Pedersen
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9

Indledning

[F]ølelsen af det skønne, det er subjektet i dets 
fødsel, den første sammenparring af uforlignelige 
kræfter. Den unddrager sig begrebets og viljens 
bemestring. Den udfolder sig neden under og oven 
over deres intriger og deres lukning. Den er dét, 
Kant forstår ved det »naturlige substrat«, som 
han deduktivt sætter som sit grundlag. Den er 
altså et område for modstand mod den institution 
og det etablissement, hvor det, som sker, »før« 
vi ved, hvad det er, og før vi vil gøre det til noget 
som helst, indskrives og skjules. Denne nydelse 
er en inskription uden understøttelse og uden en 
kode, med hvilken den kan aflæses. Ubetydelig 
[misérable], om man vil. Det er litteraturernes og 
kunsternes opgave, opgaven for det, man kalder 
skriften, at genindskrive den i overensstemmelse 
med dens ubetydelighed [misère], uden at over-
vælde den, og uden at skille sig af med den.1 

Et af de træk, der karakteriserer vestlig kunst og tænkning fra midten af det 
20. århundrede og frem til i dag, er en optagethed af fænomener som neutra-
litet, impersonalitet, depersonalisering, dehumanisering og desubjektivering 
– fænomener, der alle kan betragtes som elementer i det paradigmeskift, der 
er kendt under betegnelsen »subjektets død«. Imidlertid er det denne bogs 
påstand, at subjektet i en vis forstand har overlevet disse mange kunstneriske 
og teoretiske bestræbelser på at komme det til livs. Bogen ønsker således at 
bidrage til en kritisk reaktualisering af subjektet og at problematisere den 
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