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DELTAGERISME
Seminar om kunst, subjektivitet og viden i en deltagelseskultur
Tid: Fredag d. 19.06.15 kl. 9.30-16.15
Sted: ARKEN Museum for Moderne Kunst, Skovvej 100, 2635 Ishøj

Deltagelse er idag et udbredt og afgørende kulturelt og sociologisk fænomen. Vi ser tv ’on demand’, når vi 
ikke lige har travlt på de sociale medier med at ’dele’, ’like’, ’blogge’ og ’tweete’. Og når vi går i teatret el-
ler på museum, bliver vi i stadig højere grad positioneret som ’deltagere’. Borgeren er blevet en bruger og 
deltagelse et strukturerende princip for både kulturforbrug og kulturproduktion.

ARKENs seminar sætter fokus på de aktuelle teoretiske og metodiske aspekter af deltagelsesbegrebet 
og de måder, som deltagelse kommer til udtryk på i en bredere kulturel praksis, i kunstprodkution og i 
museumssammenhæng. Det vil adressere spørgsmål som: Hvilke muligheder og udfordringer skaber det 
for samfundets vidensproduktion, når kulturinstitutionerne går fra at være ’om noget’ til at blive ’for’ el-
ler ’med’ nogen?  Hvad sker der med forholdet mellem oplevelses- og videns(for)brugerne, og dem som 
producerer og formidler, når vi i stigende grad inviteres til selv at producere de oplevelser og den viden, vi 
forbruger? Hvilke nye fællesskaber og former for samvær opstår, når samtidskunsten skaber rum for del-
tagelse?

Seminaret finder sted samtidig med udstillingen Kunst i sollys og er del af ARKENs igangværende forsk-
ningsprojekt Deltagerisme: Dogme og mulighedsfelt, støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg.  

Kl. 9.30-10.00 
Registrering og kaffe

Kl. 10.00
Velkomst v. Camilla Jalving, ARKEN

Kl. 10.10
Oplæg v. Anne Scott Sørensen, SDU
Deltagelse som kulturel transformation?
I mit oplæg vil jeg tage udgangspunkt i spørgsmålet om, hvorvidt drejningen mod deltagelse i aktuel kul-
turpolitik og –formidling udgør en grundlæggende ny tilgang til kulturinstitutionernes samfundsmæssige 
rolle, og hvorvidt den eventuelt også afspejler en ny forståelse af, hvad kultur er. Jeg vil i forlængelse heraf 
diskutere, hvad det igen kan betyde for deltagelsen som institutionel strategi samt hvilken rolle, de profes-
sionelle kulturformidlere kan spille heri.

Kl. 10.30
Oplæg v. Dan Zahavi, KU
Deltagende subjekter / udstillede objekter
En analyse af hvorfor der overhovedet laves udstillinger, må nødvendigvis medinddrage de subjekter, 
som udstillingerne skal nå. Men hvad er deres rolle, og hvordan påvirkes de selv af deres inddragelse? Jeg 
vil i mit oplæg relatere ideer fra den klassiske receptionsæstetik til nyere teorier om ”participatory sense-
making”  og ”object-oriented ontology” og diskutere i hvilket omfang, de kan gøre os klogere på, hvad der 
sker med udstillinger og tilskuere, når sidstnævnte inddrages aktivt.   

Kl. 10.50
Oplæg v. Niels Righolt, CKI
Genopdagelsen af det kulturelle demokrati som mulighed og værdi
Præsentationen vil belyse relationen mellem deltagelse og demokrati med afsæt i kulturinstitutionernes 
virkelighed. Det øgede fokus på det demokratiske aspekt er noget vi deler med de øvrige nordiske lande 
og som i stigende grad artikuleres som en fordring til de offentligt finansierede kulturinstitutioner. Men 
kravet om nye måder at interagere på i forhold til det potentielle publikum drives også frem af den tekno-
logiske udvikling og den ændrede demografiske sammensætning som følge af den kraftige urbanisering, 
vi oplever i disse år. Det sætter pres på institutionerne, som skal nytolke deres rolle i forhold til at skabe 
rum for deltagelse, samtidig med at de er midt i overgangstid, hvor de traditionelle magtstrukturer blødes 
op og deres rolle i samfundet forandres.



Kl. 11.10 - 11.20
Kort pause

Kl. 11.20 - 12.00
Paneldiskussion v. ordstyrer Anders Fogh Jensen

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost i det grønne og mulighed for at se udstillingen Kunst i sollys i området omkring ARKEN.

Kl. 13.10 - 14.10
Bettina Lamm, KU, Dorthe Juul Rugaard, ARKEN, Karoline H Larsen, AVPD/Aslak Vibæk og Peter Døs
sing
Kunst og deltagelse i offentlige rum
Landskabsarkitekten Bettina Lamm leder slagets gang i en rundbordssamtale om kunst og deltagelse 
sammen med Karoline H Larsen og AVPD/Aslak Vibæk og Peter Døssing, alle udstillingsaktuelle på Kunst i 
sollys, samt udstillingens kurator Dorthe Juul Rugaard. 

Kl. 14.10 - 14.30
Kaffepause

14.30 - 14.50
Oplæg v. Camilla Mordhorst, Nationalmuseet
Fremtidens prosumers
De moderne museer blev grundlagt på oplysningstidens idealer om, at vi vil være et stærkere, klogere 
og mere modstandsdygtigt samfund, hvis borgerne forstod deres kultur og historie og havde indsigt, 
blev nysgerrige og engagerede. De gamle teknologier begrænsede imidlertid dette projekt til en form for 
broadcastkommunikation, hvor viden og kultur blev skabt af eksperter og professionelle for at blive pas-
sivt indtaget af forbrugerne. Men de nye digitale teknologier og det globale informationsnetværk ændrer 
dette.  Grænserne mellem producenter og konsumenter flyder sammen i de såkaldte prosumers, der er 
vant til og derfor i stigende grad forventer at kunne deltage aktivt – både med deres viden og med deres 
følelser. Men hvad betyder det for museernes måde at møde de nye prosumers på? For måden, vi laver 
udstillinger på, måden vi deler vores viden på?   

Kl. 14.50 - 15.10
Oplæg v. Bjarki Valtysson, KU
Konditioneret deltagelse: Sociale medier, bruger-genereret indhold og museerne
I dette oplæg vil jeg diskutere, hvordan udvalgte sociale medier fordrer bestemte deltagelsesmønstre og 
dermed kan siges at konditionere det indhold, som brugerne poster. Fokus vil ligge på museernes virke 
på de sociale medier og hvordan de bestemte online-kontekster, påvirker deres autoritet og interaktioner 
med brugerne.  

Kl. 15.10 - 15.30
Oplæg v. Henrik Holm, SMK
Kunstmuseet og forandringens utålmodige agenter
Ja. Jeg er en af disse utålmodige agenter i museumsverdenen, der ønsker forandring gennem ”Deltage-
risme”. Jeg vil afsløre mine dogmer ud fra udvalgte, filosofiske ideer, samt beskrive mulighedsfeltet i ”Del-
tagerisme”, ved at referere til erfaringer fra det virkelige liv på et kunstmuseum. Spørgsmålet er ikke, om vi 
kan dokumentere effekten, leve op til museumsloven, få penge eller besøgende nok etc. Det handler om 
at skabe vilkår under hvilke, vi kan skabe zoner af intensitet, betydning og forandring. Vi kan gøre det ved 
at skille noget ad og sætte det sammen igen på en anden måde. Ikke bare for museets skyld, men også 
for omverdenens.

Kl. 15.30 - 16.15
Paneldiskussion og afrunding v. ordstyrer Anders Fogh Jensen

Tak for i dag!



OM TALERnE:

Anne Scott Sørensen
er professor, lic. phil. ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Pt. også leder af et 3-årigt 
projekt, støttet af Velux-Fonden, om kulturbegreb og kulturformidling: http://www.sdu.dk/Om_SDU/Insti-
tutter_centre/Ikv/Forskning/Forskningsprojekter/KULT. Dette projekt afholder i oktober en international 
konference ”Participate! Cultural Transformation and the Participatory Agenda”: http://sdu.dk/en/Om_
SDU/Institutter_centre/Ikv/Konferencer/Konferencer+2015/Participate

Dan Zahavi
er professor i filosofi og leder af Center for Subjektivitetsforskning ved Københavns Universitet. Hans pri-
mære forskningsområder er fænomenologi, bevidsthedsfilosofi, og social filosofi, deriblandt deres forhold 
til empiriske discipliner såsom psykiatri og udviklingspsykologi. På dansk har han bl.a. skrevet Husserls 
Fænomenologi (2001), Fænomenologi (2003), og Bevidsthedens Fænomenologi (2010). Zahavi modtog i 
2006 Videnskabsministeriets Eliteforsk-pris og i 2011 Carlsbergfondets Forskningspris.

Niels Righolt
er direktør for CKI – Center for Kunst & Interkultur, som er et nationalt videnscenter med fokus på kulturelt 
demokrati. CKI monitorerer og formidler viden omkring publikumsudvikling, internationalisering, inter-
kulturel dialog og performativ praksis samt rådgiver kommuner og institutioner omkring kulturpolitik og 
organisationsudvikling. Niels har en baggrund som bl.a. museumsdirektør på Dunkers i Helsingborg, som 
producent og curator på en forskellige institutioner og som medstifter af kommunikationsbureauet Cultu-
res. Niels har en række bestyrelsesposter i bl.a. Dansehallerne (DK), Audience Europe Network (Bruxelles) 
og Teater Inkonst (Malmö).

AVPD/Aslak Vibæk og Peter Døssing
har arbejdet sammen siden 1997. Deres installationer befinder sig i krydsfeltet mellem skulptur, arkitektur 
og design, og udfordrer vores rumlige, kropslige og psykologiske erfaring af verden. AVPD tog deres af-
gang fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2003.

Karoline H Larsen
arbejder med deltagerbaserede performances og midlertidige interventioner i det offentlige rum. Forbi-
passerende involveres i individuelle og kollektive handlinger, der udfordrer måden vi ser og bruger byrum-
met på. Hun er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi 1997-2003.

Dorthe Juul Rugaard
er mag.art. i kunsthistorie og museumsinspektør på ARKEN. Hun er kurator på den aktuelle udstilling Kunst 
i sollys, der strækker sig fra Ishøj Station til Ishøj Strand. Hun har i 2014 haft det kuratoriske ansvar for op-
sætning af Palle Nielsens Modellen på ARKEN. Medredaktør af online-publikation om Modellen på ARKEN 
[under udgivelse] samt af antologien Rum for medborgerskab (2014), udgivet i forbindelse med det tvær-
institutionelle udstillings- og forskningsprojekt Museer og kulturinstitutioner som rum for medborgerskab.

Bettina Lamm
Ph.d. Bettina Lamm er landskabsarkitekt MAA og lektor ved Landskabsarkitektur og Planlægning, Køben-
havns Universitet. Hendes forskning kredser om samspillet mellem det byggede miljø og det levede liv 
i det offentlige uderum. Gennem teori og praksis undersøger hun, hvordan midlertidige interventioner 
og kunstæstetiske strategier kan genfortolke byens rum og restarealer gennem nye oplevelseslag. Hun 
er medforfatter på bogen Playable – bevægelsesinstallationer i by og landskabsrum (2015) og var i 2012 
medkurator på udstillingen Urban Play i Søndre Havn, Køge.

Camilla Mordhorst
er uddannet cand.comm i kommunikation og europæisk etnologi fra Roskilde Universitet 1996. Hun har 
skrevet ph.d. om de bevarede genstande fra Ole Worms Museum ved Nationalmuseet og Roskilde Uni-
versitet i 2004 og har gennem mere end 20 år arbejdet på kulturhistoriske museer med forskning og for-
midling som centrale arbejdsområder, blandt andet på Medicinsk Museion, Københavns Museum og som 
direktør for det nyåbnede M/S Museet for Søfart. Fra maj 2015 som vicedirektør for Nationalmuseet med 
ansvar for forskningen og formidlingen.



Bjarki Valtysson
er lektor i Moderne kultur ved Institut for Kunst og kulturvidenskab, Københavns Universitet. Hans forsk-
ningsinteresser inkluderer sociale medier, digitale kulturer, kulturinstitutioner og kulturpolitik. Han har ud-
givet en bog om islandsk kulturpolitik, samt en række artikler om deltageseformer på de sociale medier.

Henrik Holm
er phd. i kunsthistorie fra Københavns Universitet, ansat som Museumsinspektør og Seniorforsker på Sta-
tens Museum for Kunst med ansvar for den Kgl. Afstøbningssamling i Vestindisk Pakhus. Den forsknings-
mæssige tyngde ligger indenfor kunsthistorisk metode og historiografiske, samt dansk kunst før 1900. 
Henrik Holm sidder p.t. i Censorformandsskabet for Kunsthistorie og er medlem af NORDIK’s bestyrelse. 

Anders Fogh Jensen 
er filosof, ph.d., forfatter og foredragsholder, med speciale i nyere fransk filosofi. Er blandt andet forfatter 
til bøgerne Metaforens magt, Mellem ting - Foucaults filosofi, Projektsamfundet, Projektmennesket og se-
nest Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard? www.filosoffen.dk

Camilla Jalving
er ph.d. i kunsthistorie med en afhandling om kunst og performativitet, museumsinspektør på ARKEN og 
del af forskningsprojektet Deltagerisme: Dogme og mulighedsfelt samme sted. Medredaktør af online-
publikation om Modellen på ARKEN [under udgivelse]. 


	_GoBack

