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Forord

Christian Gether

Ærlig talt – da vi den 8. februar 2014 sammen med Palle Nielsen 
nød synet af de mange børn, der med begejstrede hvin, blussen-
de kinder og ivrige pensler indtog Modellen i ARKENs kunstakse, 
var det med lige dele glæde og nervøsitet. Vi var ikke helt sikre 
på, hvad vi havde sat i gang. Vi vidste, at vi i et lille år havde givet 
halvdelen af museets udstillingsareal til børnene, for at de kunne 
opleve den frie leg i en nyfortolkning af den legendariske Model-
len fra 1968. Men vi havde ikke turdet håbe på, at børnene i den 
grad ville tage Modellen til sig, give den liv og forandre den fra en 
legeplads til et værk, fra en udstilling til et sted. 

På ARKEN er vi dybt optaget af deltagelsen, det legende men-
neske og museets rolle i samfundet. Modellen har derfor en særlig 
plads i vores hjerte. Det er første gang siden 1968, at Modellen har 
været opført på et kunstmuseum efter at have tilbragt årtier i glem-
sel og kun inden for de seneste år være blevet trukket tilbage i ram-
pelyset. Med denne publikation ønsker vi at dokumentere Modellen 
anno 2014 og åbne for såvel kunsthistoriske som pædagogisk-filo-
sofiske perspektiver på Palle Nielsens værk. Publikationens tekster 
er for en stor del udfoldede versioner af de oplæg, der blev holdt på 
seminaret Lisa was here på ARKEN i oktober 2014. Der skal lyde en 
hjertelig tak til alle oplægsholdere og katalogskribenter, der har bi-
draget med væsentlige analyser af Modellen som installationskunst, 
som ramme for leg og kreativitet og som en model for deltagelse. 

Kunstformidler Thorbjørn Bechmann og projektkoordinator 
Nanna Mølbak Hansen har sammen med museumsinspektør Dor-
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the Juul Rugaard gjort en stor og engageret indsats i Modellen. 
Det gælder også det fantastiske hold af legeværter – inspiratorer 
og venlige beskyttere – der fra første til sidste dag har været det 
uundværlige bindeled mellem børnene og Modellens fysiske ram-
mer. Det er ressourcekrævende at realisere et værk som Model-
len, hvorfor vi giver en særlig tak til Nordea-fonden. Uden fondens 
generøse støtte havde projektet ikke været muligt at gennemføre. 
Også en stor tak til vores samarbejdspartnere, Kvadrat og Maskot, 
der har været med til at gøre dagligdagen i Modellen til en god 
oplevelse for børn og voksne.

Den største og varmeste tak skal Palle Nielsen dog mod-
tage. For sit brændende engagement i børnenes ve og vel, for 
et eminent samarbejde og for at have vist os tillid til, at vi kunne 
løfte opgaven. Det har været en fantastisk oplevelse for publi-
kum og for os. Modellen er lukket som udstilling for denne gang, 
men vi har i sommeren 2014 erhvervet værket til samlingen. 
Således påtager vi os med stolthed at holde Modellen levende til 
glæde for fremtidens børn. 

Christian Gether
er museumdirektør på ARKEN Museum for Moderne Kunst
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Modellen 2014 
- en model for kvalitativ deltagelse

Dorthe Juul Rugaard

”Jeg eeeelsker det her sted!” En skoledreng skriger sin begej-
string ud blandt sine klassekammerater, der er i fuld gang med 
at lege i Palle Nielsens Modellen på ARKEN. Luften er fuld af 
hvin, latter og tilråb iblandet musik og lydlandskaber fra højt-
talere, der omringer legeområdet. Børnene springer rødkindede 
og svedige rundt i et stort skumgummibassin, har pudekamp 
i skumgummiet eller laver flotte saltomortaler oppe fra ud-
springsbroen iført prinsessekjoler, filtrede parykker og ansigts-
maling. De, der trænger til lidt rolig leg efter skumgummi-eska-
paderne, er i sving med at bygge papkassebyer, klistre og male. 
Nogle sidder ved et arbejdsbord, og andre har taget grejet med 
ud på gulvet, hvor den glatslebne beton stort set er forsvundet 
under farver og tegninger. 

Lige her, lige nu
I 2014 har ARKEN givet sit største og mest markante udstillings-
rum, Kunstaksen, til børnene. Voksne er også til stede, på side-
linjen eller som deltagere i legen – forældre og bedsteforældre, 
lærere og pædagoger og ’legeværter’, museets betegnelse for 
de personer, der iført smækbukser dagligt bemander Modellen 
for at inspirere og passe på børnene i deres leg. Modellen er Palle 
Nielsens (f. 1942) nyfortolkning af sit legendariske, aktivistiske 
’værk som projekt som udstilling’ fra 1968, Modellen: En model 
for et kvalitativt samfund, som blev opført på Moderna Museet i 
Stockholm. Palle Nielsens værk fylder rummet som et levende og 
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(2)

(1)
åbent felt af situationer, muligheder, udvekslinger og relationer, 
som alle, der er til stede, er med til at frembringe på lige fod.

Denne artikel er en introduktion til Modellen i 2014 på 
ARKEN. Den skal forsøge at svare på, hvorfor dette nye kapitel 
af Modellens historie udfolder sig netop her, og hvad Modellen 
egentlig er en model for i dag. Nyfortolkningen af værket kaster 
både engagerede og kritiske refleksioner af sig, der på forskel-
lig vis rammer nogle af de sociale relationer og den politiske 
virkelighed, som Modellen har potentiale til at tydeliggøre. 
Modellen på ARKEN er ikke en historisk rekonstruktion og den 
dokumenterer ikke værket fra 1968. Den er handling og nærvær, 
her og nu, men med en historisk baggrund, og kun i den for-
stand er den en kunstnerisk ’re-enactment’.  

Som den primære kurator på udstillingen er jeg partisk og 
næppe i besiddelse af en kritisk distance til dét, der i skrivende 
stund udfolder og udvikler sig for fuld kraft i udstillingsrum-
met. Til gengæld skriver jeg fra en privilegeret position, da der 
er tale om et værk, som i det øjeblik udstillingen lukker efter ti 
måneders eksistens, kun er tilgængeligt i form af dokumentation, 
korrespondancer, øjenvidneberetninger, denne udgivelse og 
erindringer, der vil forandre sig og forsvinde. Jeg skriver ud fra 
et intimt kendskab til udstillingsforberedelsens forløb og mange 
samtaler med Palle Nielsen om historie, motivation og proces, 
og jeg er en del af den organisation, der understøtter værkets 
daglige rytme og funktionaliteter, og som i hele forløbet bliver 
udfordret af værket. Jeg vil i artiklen benytte mig af min prak-
siserfaring og trække på teoretiske betragtninger især fremsat 
af kunsthistorikeren Claire Bishop om den deltagelsesbaserede 
kunsts position mellem det sociale og det æstetiske og af filosof-
fen Jacques Rancière om ’den frigjorte beskuer’. 

En følelse af frihed
Da den unge aktivistiske kunstner Palle Nielsen i 1968 – en tid, 
hvor barndom og børnemagt var blevet et politisk emne – fik lov 
af Moderna Museets daværende direktør, Pontus Hultén, til at 
opføre en stor byggelegeplads hen over tre oktober-uger i muse-
ets hovedsal, var terningerne kastet til en historisk begivenhed, 
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(3)
der fik massiv mediedækning, stor politisk opmærksomhed og 
var overvældende populær.  Katarina Havermark, dengang otte 
år og i dag konservator på Moderna Museet, var ét af mere end 
20.000 børn, der stod i kø med deres forældre for at komme ind 
at lege på museet. Hun husker oplevelsen således: 

”[Det var] en meget positiv oplevelse for mig og en følelse 
af frihed at få lov til at styrte rundt og hoppe i skumgummiha-
vet, og der var mange muligheder for at male og bygge og lege. 
Som jeg husker det, fandt aktiviteterne sted i forskellige rum 
rundt om skumgummihavet, der var midtpunktet. Egentlig var 
det nok hopperiet, der var den største oplevelse for mig. Det var 
meget spændende, og der var mange andre børn der, som man 
delte det med. Jeg husker, at jeg hoppede igen og igen og blev 
mere og mere varm og ladet med statisk elektricitet fra skum-
gummiet. Jeg havde et par lange lyserøde bukser på med bor-
deaux tern i en slags syntetisk materiale, som tiltrak en vældig 
masse små skumgummistykker, der satte sig fast på bukserne. 
Håret var også ladet og stod lige ud. Det hele indebar en følelse 
af frihed og af, at alt er muligt.”

Byggelegepladsen gav børnene et frirum, hvor de kunne 
udlade rå energi i form af motorisk leg, sansende og eksperi-

FAKTA OM MODELLEN

•	 Vist	på	ARKEN	fra	9.	februar	–	7.	december	2014	i	ARKENs	største	udstillings-
rum,	Kunstaksen.

•	 158.180	besøgte	museet	i	perioden,	heraf	34.633	børn.	Højest	kendte	antal	
besøg	for	et	enkelt	barn	var	11	gange.

•	 Første	gang	siden	1968,	at	Modellen	er	opført	på	et	museum.
•	 Modellen	anno	2014	bestod	af	skumgummibassiner	med	udspringsbroer,	male-

telte,	oppustede	dækslanger	og	udklædningstelte	for	børn	3-6	og	7-12	år.	Musik	
og	lydlandskaber	som	kunne	afspilles	fra	en	iPad.	Papbyggeleg.	Desuden	fra	9.	
april	til	7.	september	en	plantestation,	hvor	børn	kunne	så	plantefrø.

•	 Ca.	65	m3	skumgummi.
•	 Omkring	50	legeværter	i	hele	perioden	(kunstnere,	designere,	studerende,	

folkeskoleelever,	ledige	i	arbejdsprøvning, museumsinspektører,	en vicedirektør,	
it-supportere	m.m.)

•	 Erhvervet	til	ARKENs	samling	i	2014.
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menterende tilstedeværelse og kreativ udfoldelse på egen hånd 
eller i fællesskab. De frivillige voksne, som var til stede, indgik i 
børnenes leg som inspiratorer og hjælpere, og de blev vejledt af 
Palle Nielsen til i fx konfliktsituationer at omfavne børnene eller 
springe i skumgummiet med dem snarere end at løse sådanne 
situationer sprogligt, pædagogisk og intellektuelt. 

Ifølge kunsthistorikeren Lars Bang Larsen, der har beskæfti-
get sig indgående med Modellen i dens oprindelige form fra 1968 
og i 2010 udgav sine undersøgelser i bogen Palle Nielsen. The Mo-
del: A Model for a Qualitative Society , var Modellen anno 1968 
”optaget af betydningen af den sociale og subjektive forandring, 
som det legende barn genererer i samfundssystemet. Set på den 
måde var begivenheden intet mindre end en kunstaktivistisk mas-
seutopi, der sigtede mod at anvende et anti-elitært kunstbegreb 
for at skabe et kollektivistisk menneske.”  

Børnene skulle i kraft af deres alternative fællesskaber, op-
stået gennem spontan leg og kreativitet, vise de voksne vejen til 
– udgøre en model for – et kvalitativt samfund, hvilket i Nielsens 
retorik betyder et samfund, hvor livet er præget af frihed og fæl-
lesskab, selvbestemmelse og solidaritet.  

Modellen var ikke kun en eventyrlig legeplads for børnene, 
hvori de kunne fortabe sig som individer i et emancipatorisk 
flow af socialitet, kropslig sansning og kreativitet. Den var også 
tænkt som et symbolsk rum, der tildelte de voksne en dobbelt 
deltager- og beskuerrolle, hvori de kunne observere børnenes 
adfærdsmønstre og reflektere over alternative sociale fælles-
skabsstrukturer. Der var endda otte videokameraer i rummet – ét 
af dem styret af børnene – som transmitterede  aktiviteterne, så 
børn og voksne kunne se ind i Modellen udefra. Tre studerende 
fra Barnpsykologiska Institutet i Stockholm foretog observatio-
ner til forskningsbrug. Endelig var Modellen en trojansk hest  
fuld af børn, som Nielsen rullede ind på museet for at forvandle 
den hvide kube til et rum, hvor man ikke længere kontemplerede 
over kunsten i passivt beskuende andægtighed. I stedet blev 
man mødt af legende, aktive børn, der med Palle Nielsens egne 
ord kunne ændre denne forestilling om kunsten ”med deres 
reelle tilstedeværen i rummet. En fortælling om en helt anden 
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(9)interaktiv og deltagende kunstform”.  Som Lars Bang Larsen 
påpeger, fandt Modellen i 1968 sted i et spændingsfelt mellem en 
lang række modpositioner; kunst og antikunst, individ og kollektiv, 
børnestyring og voksenstyring, frihed og reguleringer, idealisme 
og pragmatisme etc.  Disse polariteter gennemsyrede værket 
som koncept, som projekt, som begivenhed og som den realitet 
og drøm, det på en og samme tid var. Jeg vil tilføje det sociale og 
det æstetiske som et vigtigt begrebspar, hvorimellem projektet/
værket udfolder sig. Palle Nielsens ærinde med Modellen var ikke 
at flytte utopien ud af kunstens domæne og ind i et antiæstetisk, 
det vil sige etisk felt, men at gøre værket til en drivkraft for social 
forandring i kunsten og i hverdagen. Det er et synspunkt, som 
også kulturforsker Mette Thobo-Carlsen fremsætter i en artikel om 
Modellen, hvor hun desuden påpeger, at denne forestilling om, at 
kunsten på én gang kan være æstetisk og have et socialt foran-
dringsmål har sine rødder i den franske filosof Jacques Rancières 
idé om, at troen på kunstens autonomi og løftet om social foran-
dring sameksisterer i al kunst på paradoksal vis.

Fællesskab og deltagelse i Modellen 2014
Også i Modellen i 2014 har børnene skabt en radikal transforma-
tion af udstillingsrummet. Ikke alene har børnene – sammen med 
de voksne aktører – i bogstavelig forstand erobret gulve, vægge, 
skumgummibassiner og værkstedstelte. Selv museale udsagn som 
vægplancher, fotostater og andre tekster er blevet overskrevet, 
kradset i, farvelagt, dækket og dekoreret til et flerstemmigt, visuelt 
og tekstuelt kludetæppe af udsagn, tegn, kommentarer og tags. 
Som billederne i denne publikation viser, er Modellen et konstant 
foranderligt situationsmiljø, hvor lyd, bevægelse, dialog og mate-
riel produktion hele tiden varierer i stemning, intensitet og kvalitet. 
Samtidig med børnenes energiske tilstedeværelse er et komplekst 
netværk af handlinger, blikke og stemmer, aktør- og beskuerposi-
tioner vokset frem, der udgør nervesystemet i værket som social 
organisme og deltagelsesbaseret kunstform: spontane tagfat-, 
spring- og konstruktionslege, hvin fra bassinerne og fordybet 
dialog foran sminkespejlene; vekselvist voksne og børn, der tager 
initiativ til forskellige aktiviteter; nervøse og formanende forældre, 
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der griber ind i legen eller ser afslappede til fra sidelinjen; venner, 
der uploader billeder af hinanden til de sociale medier; et mylder 
af ’taggings’ på væggen og kommentarer i gæstebogen; legevær-
ter og museumsvagter, der formidler legepladsen til nysgerrige 
eller skeptiske museumsgæster.

Dagligt foregår altså, hvad man bredt kunne betegne som re-
lationelle udvekslinger mellem kunstner, børn, ledsagende voksne, 
legeværter, museumsvagter og gæster til andre udstillinger i 
museet. Skoleklasser og børnehaver bliver taget imod i Modellen 
af legeværterne, som Palle Nielsen har instrueret i at udfylde en 
afgørende, relationel opgave i værket; at mediere mellem værkets 
fysiske rammer og børnenes egen leg som venlige beskyttere, in-
spirerende hjælpere, med Palles ord, ’modeller’. På andre tidspunk-
ter er det børnefamilierne, der fylder mest i rummet, og hele tiden 
er legeværterne opmærksomme på, hvor og hvornår de skal indgå 
i legesituationerne med inspiration, voksendialog eller praktisk 
assistance. Siden udstillingen åbnede har legeværterne varetaget 
denne opgave i en løbende proces bestående af erfaringsudveks-
ling, idéudvikling, legeeksperimenter og vidensdeling. Processen 
foregår dagligt og på månedlige studiekredsmøder, hvor også 
eksterne forskere, kunstneren og jeg selv deltager jævnligt.

Som i 1968 er legeværterne til stede for at støtte børnene 
i deres ’lege-flow’, afhjælpe konfliktsituationer og gøre legen så 
sikker som muligt.  I den forstand er der ikke (og var der heller 
ikke i 1968) tale om et rendyrket børneanarki, målet er ikke uregu-
leret kaos, men et ’flow’ i legen, der giver børnene mulighed for 
at opleve en følelse af frihed. 

Børn og forældre indgår i forskellige relationer med hin-
anden. Det ene øjeblik opstår, hvad der forekommer som en 
ligeværdig fælles leg med oppustede dækslanger eller maleri 
på gulvet, og det næste lyder et ”se lige mig springe, far”, mens 
far står ved skumgummibassinets kant og tager et situationsfoto 
til instagram med sin mobiltelefon. Andre forældre slår sig ned i 
sofaen og nyder, at børnene leger med hinanden uden behov for 
de voksnes opmærksomhed. 

Men hvem er beskuere, og hvem er aktører i disse situatio-
ner? Hvem øver indflydelse på de andre parters adfærd og handlin-
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ger? Hvornår hersker der lighed og magtudøvelse eller samvær 
og distance? Er Modellen fx en performativ, demokratisk samtale 
mellem kunstner og beskuer, som Mette Thobo-Carlsen foreslår, 
eller er kunstneren helt fraværende som stemme i sit eget værk? 

 Helt sikkert er det, at der udfolder sig samtaler mellem man-
ge parter i Modellen. Det er imidlertid vanskeligt at sige, i hvor 
høj grad samtalen foregår mellem kunstner og beskuer. For de 
gæster, der leger i Modellen og bagefter takker for et ”godt bør-
nearrangement”, forekommer hverken kunstnerens stemme eller 
værkets symbolske dimension at have været relevant. Derimod er 
Palle Nielsen til stede som kunstnerstemme for den del af gæ-
sterne, der fx læser introduktionsvæggen, formidlingsarket eller 
citatet af ham på væggen over håndvasken og dermed oplever 
Modellen rammesat som symbolsk rum. Måske kan Ranciéres idé 
om det, han på engelsk kalder ”a theater without spectatorship” 
(’teater uden tilskuerskab’) inspirere til en forståelse af Modellen 
som et sted, hvor der foregår mange forskellige samtaler med og 
uden kunstnerens stemme, fordi det er deltagerne, der med de 
forståelsesrammer, de nu engang tager med sig ind i museet, ak-
tiverer værket og udfylder det med deres handlinger og fortolk-
ninger. I forelæsningen ”The Emancipated Spectator” definerer 
Rancière sin tilskuermodel som et frigjort fællesskab og et kol-
lektivt handlingsrum, hvori beskuere er blevet ”aktive fortolkere, 
som foretager deres egen oversættelse, som approprierer fortæl-
lingen for dem selv, og som ultimativt skaber deres egen historie 
ud af den.”  Et sådant teater er for Rancière et muligt svar på, 
hvordan performere og publikum indgår i en lighedsrelation til 
hinanden, hvor selve det at betragte er en aktiv, performativ og 
betydningsskabende handling, der fjerner den ’traditionelle’ di-
stance mellem aktør og beskuer. 

Overført til Modellen kan det måske forstås sådan, at der ingen 
skel eksisterer mellem kunstner og publikum, eller mellem børn og 
voksne, hvis man tænker disse parter som aktive og passive, age-
rende og observerende, skabende og reflekterende. Jeg mener, at 
Modellen på ARKEN som deltagelsesbaseret kunstform viser poten-
tiale til at være et sådant fællesskab, hvor deltagerne krydser græn-
ser, ophæver forskelle og danner nye kropslige og sociale erfaringer, 
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men at det er en tilstand, der opstår momentvist, i situationer, for at 
forsvinde igen, så snart enkelte faktorer i rummet ændrer sig.        

En model for kvalitativ deltagelse
Modellen på ARKEN er den første opsætning af værket på et 
museum siden 1968. Det er på en gang en hjemvenden til den rette 
– museale – kontekst for værket og samtidig en forandring i kon-
tekst, der er betydningsfuld for værkets – og for museets – poten-
tiale til at skabe sansninger, dialoger, relationer og betydninger.

ARKENs forskning og formidling har i de seneste år kredset 
om det utopiske i kunsten, om museets fremtidige rolle i samfun-
det og om ’deltagelse’ som en afgørende dimension i kunsten, 
formidlingen og kurateringen.  Set i forlængelse heraf er Mo-
dellen en ny kunstform på ARKEN og en ny form for demokratisk 
samtale med vores store og små gæster, der nu har en fælles 
ramme for at udtrykke sig som individer og kollektiver. Sætnin-
gen ”Kun en udstilling for dem, der ikke leger”, er Palle Nielsens 
egen retrospektive kondensering af den relationelle struktur i 
Modellen i 1968.  Den beskriver en statisk og nærmest kon-
frontativ situation, der måske, måske ikke, holdt vand dengang, 
men i hvert fald ikke gør sig gældende på ARKEN nu. Kort tids 
ophold i Modellen en lørdag eller søndag – eller et blik i gæste-
bogen, der er fuld af børn og voksnes kommentarer – afslører i 
hvor høj grad også voksne deltager i legen sammen med bør-
nene og selv bruger Modellens udfoldelsesmuligheder, ligesom 
det forekommer, at en del børn er bevidste om legens museale 
ramme og dermed dens symbolske dimension.

Et af Claire Bishops hovedærinder er kunstens ’sociale 
vending’, det vil sige den kunstform, der benytter sig af deltagel-
sesstrategi og –praksis, oftest med et politisk, socialt eller etisk 
sigte. Hun argumenterer for at tage de æstetiske snarere end de 
etiske briller på, når man ser kritisk på den participative eller del-
tagelsesbaserede kunst, for med hendes ord at «gøre dialog til et 
medium”.  Hun mener, at diskursen om deltagelsesbaserede, 
sociale kunstformer ofte synes at ekskludere disse kunstformer 
fra kunstkritikkens felt til fordel for etikkens, og at det dermed 
bliver ”en almindelig trope i denne diskurs at evaluere hvert 
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projekt som en ’model’, hvilket er et ekko fra Benjamins påstand 
i ’Skribenten som producent’, om at et værk er bedre, jo flere 
deltagere det bringer i kontakt med produktionsprocessen.”  
En etisk diskurs fokuserer ensidigt på processen og afsenderens 
intentionalitet, hvilket blokerer for, at værkets betydning som 
social og æstetisk form kan diskuteres. Mit argument er, at netop 
den æstetiske form har stor betydning for Modellen som deltagel-
sesbaseret kunstværk anno 2014.

Bishops citat peger på titlen, som Palle gav sit legendariske 
værk, Modellen. Undertitlen En model for et kvalitativt samfund 
er imidlertid efter Palle Nielsens ønske ikke længere en del af 
værkets titel. Beslutningen herom er et udtryk for kunstnerens 
desillusionerede blik på det kapitaliserede samfund anno 2014 
og hans savn af fællesskabsånden og optimismen fra 1968. Palle 
Nielsen ville næppe være uenig i, at vi i dag lever i en verden, 
hvori ”vi er reduceret til et atomiseret pseudosamfund af forbru-
gere, hvis sensibilitet er blevet sløvet af spektakel og repetition”

, idet han kalder på et direkte, mellemmenneskeligt engage-
ment med virkeligheden. Modellen er hans på én gang realiser-
bare og utopiske bud på, hvordan vi frigør os fra denne frem-
medgjorthed over for verden, skaber et alternativ for børnene og 
dermed også for os selv.

Men fraværet af undertitlen gør det også nemmere at se 
værket som mere end socialt eksperiment og politisk aktivisme, så-
dan som tidsånden dengang dikterede. Det er min overbevisning, 
at først og fremmest blev Modellen skabt for at skabe social for-
andring for børnene, men dernæst handlede det for Nielsen også 
om at realisere en kunstform, en social æstetik, der kunne give en 
sådan forandring symbolsk form, visuel prægnans og synlighed i 
offentligheden gennem medieopmærksomhed og politisk debat.

Modellen bygger bro mellem projekt og værk, sociologi og 
æstetik, deltagelse og skue. Det sker, fordi værket bliver skabt 
af deltagerne i en museumsramme, endda i et udstillingsrum, 
der ligger åbent, centralt og i direkte forbindelse med de øvrige 
udstillingsrum i ARKEN. Det er dermed født med en symbolsk 
betydning, der understøtter bevidsthed om og refleksion over 
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legens sociale potentiale og karakteren af de sansninger, der fyl-
der rummet på en travl dag i Modellen. Bishops bud på en læsning 
af det æstetiske som ”et autonomt regime af erkendelse, der ikke 
kan reduceres til logik, fornuft eller moral”  kan anvendes som 
baggrund for at hævde, at det i Modellen er børnenes kropslige og 
mentale erfaringsoplevelse – suset i maven, latter, stød og knubs, 
statisk elektricitet, fornemmelsen af en våd pensel i ansigtet og 
fortabelsen i leg og kreativitet – der rummer en æstetisk dimen-
sion. For de voksne er det måske synet af, lyden af og bevægelsen 
gennem det levende rum, deltagelsen i legen, oplevelsen af udstil-
lingsrummet som smukt, lystfyldt, forstyrrende og støjende. Jeg 
mener, at der ligger en æstetik i selve deltagelsen, ikke kun en etik, 
hvilket gør, at deltagelsen i Modellen anno 2014 har potentiale til at 
lejre sig i kroppen og erindringen dybt og længe, og dermed blive 
en meningsfuld oplevelse – i overensstemmelse med den ople-
velse, som Katarina Havermark havde for 46 år siden i Stockholm. 
Svaret på spørgsmålet om, hvad Modellen er en model for i dag, 
er fra min betragtning, at den er en model for kvalitativ deltagelse, 
et reelt fællesskab, hvori konkrete erfaringer bliver gjort, relatio-
ner bliver skabt og afbrudt, udfordret og frigjort – med følelsen af 
frihed som gevinst og social forandring som potentiale. 

Dorthe Juul Rugaard
er mag.art. i kunsthistorie og museumsinspektør på ARKEN med kuratorisk ansvar for op-
sætningen af Modellen.
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NOTER

(1) Palle Nielsens blik på det sociale og det situationelle er infor-
meret af begrebet om relational æstetik. Nielsen peger selv på Nicolas 
Bourriauds relationelle æstetik som en ramme for sit arbejde med, hvad 
han selv kalder ’socialæstetik’ og formulerer i den manifestlignende 
tekst ”Socialæstetik – hvad er det?”, skrevet sammen med kunsthistori-
keren Lars Bang Larsen i 2001. Teksten er publiceret i denne bog for 
første gang, se s. 78-79.

(2) Den tyske kritiker Inke Arns har bemærket følgende om re-enactment 
som kunstnerisk strategi: “Til forskel fra popkulturelle genopførel-
ser, så som rekonstruktioner af historiske slag, er kunstneriske genop-
førelser ikke performative geniscenesættelser af historiske situationer 
og begivenheder, der skete for længe siden; de genopfører begivenheder 
(ofte traumatiske), som bliver opfattet som vigtige for nutiden. Her er 
henvisningen til fortiden ikke historie for historiens skyld; det han-
dler om relevansen i det skete for her og nu.” (forfatterens kursiver-
ing). Inke Arns, “History Will Repeat Itself: Strategies of Re-enactment 
in Contemporary (Media) Art and Performance”, in http://www.agora8.org/
reader/Arns_History_Will_Repeat.html (sidst besøgt 07.10.14).

(3) I forbindelse med Modellen i 1968 skal jeg præcisere, at Palle 
Nielsen ikke var eneste ophavsmand til værket. Som Lars Bang Larsen gør 
opmærksom på, var Nielsen i tæt kontakt med en svensk aktivistgruppe, 
’Aktion Samtal’, som han lavede legepladsaktioner sammen med. Grup-
pen opfattede Palles ønske om at realisere Modellen på et kunstmuseum 
som elitært. Palle udførte projektet sammen med andre frivillige, og af 
hensyn til Aktion Samtal og gruppens ideologiske skepsis overfor kunst-
neriske udsagn frasagde han sig kunstnerskabet til Modellen og brugte 
i stedet det anonyme og kollektive ’Arbejdsgruppen’, der bestod af ham 
selv og aktivisten Gunilla Lundahl. Se Lars Bang Larsen, Palle Nielsen. 
The Model: A Model for a Qualitative Society (1968), Barcelona: MACBA 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 2010, 48 ff. Se også Stine Høholts 
interview med Palle Nielsen i denne publikation, ”Mit værk henvender sig 
ikke til kunstscenen” s. 54-63.

(4) Katarina Havermark i e-mail til mig den 8. august 2014. Min oversæt-
telse.

(5) Bogen rummer, ud over Bang Larsens indgående analyser, et rigt mate-
riale bestående af Palle Nielsens egne fotografier og tekster. Alt doku-
mentarisk materiale fra Modellen i 1968 blev i 2009 doneret til MACBA i 
Barcelona, som efterfølgende udgav bogen.  

(6) Bang Larsen, 31.

(7) Se Palle Nielsen, ”En modell för ett kvalitativt samhälle”, in 
Modellen: En modell för et kvalitativt samhälle (udstillingskatalog), 
Stockholm: Moderna Museet, 1968, 3-4.

(8) Billedet af Modellen som en trojansk hest har jeg lånt fra Bang Lar-
sen, 60.

http://www.agora8.org/reader/Arns_History_Will_Repeat.html
http://www.agora8.org/reader/Arns_History_Will_Repeat.html
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(9) Palle Nielsen, ”Lidt om Modellens historie”, 2013. Publiceret før-
ste gang i denne bog, s. 68-71.

(10) Bang Larsen, 32.

(11) Mette Thobo-Carlsen, ”Deltageren som museumsaktivist. En perfor-
mativ læsning af deltagelsens politiske potentiale i kunstudstillin-
gen Modellen: Palle Nielsen”, in: Kultur & Klasse, årg. 43, Nr. 118 
(2014): 125-138.

(12) Legeværternes alder går fra 15 til 60 år, af forskellige nationa-
liteter og med vidt forskellige faglige indfaldsvinkler. Vi har re-
krutteret fx billedkunstnere, arkitektstuderende, designere, en tid-
ligere børnetandlæge, en markedsføringsøkonomi-studerende og personer 
med baggrund i film og musik.

(13) Thobo-Carlsen, 131.

(14) Jacques Rancière, “The Emancipated Spectator”, Artforum, XLV 
no.7/march 2007: 280.

(15) ARKENs treårige udstillingsrække UTOPIA (2009-11) og den efter-
følgende publikation, Utopic Curating (2010) dokumenterer dette. Se 
også ARKENs forskningsrapport Fremtidens Kunstmuseum (2010) på http://
www.arken.dk/forskningsprojekter og vores deltagelse i det tværinsti-
tutionelle forskningsprojekt Museer og kulturinstitutioner som rum for 
medborgerskab, der forløb fra 2009-13 og er dokumenteret i publika-
tionen Rum for medborgerskab (2014), http://www.smk.dk/fileadmin/user_
upload/Billeder/om-museet/museets-projekter/Forskning/RUM_FOR_MEDBOR-
GERSKAB.pdf (sidst besøgt 02.12.14).

(16) Citeret fra Arbejdsgruppens indledende ’manifest’ i Modellen, 
1968, 2.

(17) Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Poli-
tics of Spectatorship, London og New York: Verso, 2012, 63-64.

(18) Bishop, 23. Min oversættelse og kursivering.

(19) Grant Kester, citeret i Bishop, 11.

(20) Bishop,18.

http://www.arken.dk/forskningsprojekter
http://www.arken.dk/forskningsprojekter
http://www.smk.dk/fileadmin/user_upload/Billeder/om-museet/museets-projekter/Forskning/RUM_FOR_MEDBORGERSKAB.pdf
http://www.smk.dk/fileadmin/user_upload/Billeder/om-museet/museets-projekter/Forskning/RUM_FOR_MEDBORGERSKAB.pdf
http://www.smk.dk/fileadmin/user_upload/Billeder/om-museet/museets-projekter/Forskning/RUM_FOR_MEDBORGERSKAB.pdf
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Mellem aktivisme, installationskunst 
og relationel æstetik

Palle Nielsens Modellen – dengang og nu
Anne Ring Petersen

Jeg er så heldig at bo nær Utterslev Mose med kort afstand til 
flere store, alsidige legepladser, som besøges flittigt af områdets 
børn og voksne. På et tidspunkt var der også et gammelt træ 
hugget ud som et fælt troldehoved, de klatrelystne kunne bestige 
ved hjælp af tove, men det har naturen gradvist taget tilbage, og 
træet er i dag helt væk. Til gengæld har området fået kunstneren 
Peter Lands skulpturelt udformede legeplads, hvor modige børn 
frivilligt begiver sig ind i gabet på den nedgravede kæmpe og 
selv finder vejen ud igen igennem hullet i hans hoved. Sådanne 
eventyrlige steder for fantasi og kreativ, fysisk leg er selvfølgelig 
ikke unikke for mit lokalområde, men spørgsmålet er, om de ville 
have været der uden Palle Nielsens Modellen fra 1968, uden byg-
gelegepladserne som voksede frem i samme periode og, frem 
for alt, uden 1960ernes reformistiske pædagogiske og aktivistiske 
bevægelse for bedre og friere rammer for børns kreativitet og leg, 
en bevægelse, som Palle Nielsen også tog del i? Sikkert ikke. Den 
livlige deltagelse af både børn og voksne i Modellen på ARKEN 
anno 2014 bekræfter netop, i hvilken grad nutidens børne- og 
voksenkultur står i gæld til sentressernes pionérgerninger. 

Som Palle Nielsen har fortalt,  var der stor mangel på 
legepladser i 1950erne og langt ind i 1960erne, ligesom børns 
kreativitet var underprioriteret i skolerne.  Den omstændighed 
var sammen med hans involvering i aktivistisk opførelse af en 
uautoriseret legeplads i København i 1968 med til at nære idéen 
om projektet Modellen – en model for et kvalitativt samfund på 
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Moderna Museet i Stockholm i efteråret 1968. En uomgængelig 
kilde til viden om og forståelse af Modellen er kunsthistorikeren 
Lars Bang Larsens Palle Nielsen. The Model: A Model for a Qua-
litative Society (1968) fra 2010. I bogen forsøger Bang Larsen at 
rekonstruere Modellen i ord. Han vil ”genskabe begivenhedens 
særlige tid og sprog”  ud fra en grundig analyse af arkivmate-
riale, samtaler med Palle Nielsen og en historisk kulegravning af 
Modellens forbindelser til bevægelser i samtiden.

Min læsning står i gæld til Bang Larsens overbevisende 
analyse og tankevækkende kunst- og kulturhistoriske kontekstua-
lisering af Modellen, men jeg forskyder også synsvinklen. Hvor 
Bang Larsen transporterer os tilbage til 1968 – vel at mærke med 
en refleksiv bevidsthed om vores reelle historiske afstand til begi-
venheden – så er jeg mere interesseret i forholdet mellem Model-
len dengang og nu.

Jeg vil derfor først kigge tilbage og sætte Modellen ind i to 
kunsthistoriske forståelsesrammer. Jeg vil se på dens forbindelse 
med installationskunsten, der netop etablerede sig som genre op 
igennem 1960erne, og dernæst indkredse de mulige ligheder mel-
lem Modellen og den såkaldte relationelle æstetik. Jeg vil hævde, 
at de begge kan gøre os klogere på Modellens betydning i dag. 
Som adskillige andre kommentatorer allerede har bemærket, vil 
det ikke være forkert at sige, at Modellen arbejdede med det, som 
i 1990erne blev navngivet relationel æstetik. Set i det perspektiv 
kan Palle Nielsens projekt siges at være 25-30 år forud for sin tid. 
Man må således give Bang Larsen ret i, at Modellen er et projekt, 
der ikke kan placeres entydigt i nogen kunsthistorisk bås, hver-
ken datidens eller nutidens.  Modellens høje sociale ambitioner 
placerer den hinsides datidens idealer om det åbne kunstværk, og 
dets appel til publikumsdeltagelse er mere vidtgående end selv 
de mest radikale kunstprojekter fra den periode, fordi Modellen in-
volverer børn. Sagt med andre ord kan hverken en sammenligning 
med installationskunst eller den relationelle æstetik lede til nogen 
udtømmende beskrivelse af Modellen, dertil er projektet både i 
sin historiske og nutidige form alt for komplekst og mangesidigt. 
Sådanne sammenligninger har dog deres berettigelse, for de kan 
bruges til at belyse nogle vigtige sider af Modellens æstetik. Sam-
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menligningerne gør det muligt at præcisere, hvordan Modellen 
forholder sig til nøglekategorier i kunsten siden 1960erne. Her 
tænker jeg især på krop, rum, tid, publikum, deltagelse, interak-
tion, samarbejde, kunstinstitution og sidst, men ikke mindst, den 
stadig udbredte forventning om at møde ’kunstværket’ i skikkelse 
af et statisk, fysisk objekt. Taget i betragtning, at Modellen stort 
set ikke har været i danske og svenske kunsthistorikeres synsfelt, 
før Lars Bang Larsens bog udkom i 2010, må det være på tide 
at diskutere projektets forbindelse til periodens og eftertidens 
kunstneriske strømninger.

De kunsthistoriske overvejelser over Modellens æstetik vil 
lede mig videre til en diskussion af forskellene mellem at udstille 
og opleve Modellen dengang og nu. Efter at have fulgt mine egne 
børns skolegang på den lokale kommuneskole gennem 10 år 
og været til ferniseringer på deres maleriudstillinger, overværet 
adskillige teaterstykker skrevet af eleverne i samarbejde med 
lærere og pædagoger og set masser af kreative audiovisuelle 
projektpræsentationer, er det mit indtryk, at der er nogle grund-
læggende forskelle på de sociokulturelle omstændigheder i 1968 
og det tidlige 21. århundrede. Det skal derfor være min påstand, 
at det er i det historiske og kulturelle spænd imellem dengang og 
nu, at vi skal søge efter den kunstneriske, kulturelle og politiske 
betydning, Modellen har for os i dag. Når jeg siger ’os’, sigter jeg 
især til de voksne. Jeg bruger kunsthistorikerens og kulturanalyti-
kerens tilgang, og jeg har hverken den empatiske kunstformidlers 
intime erfaring med at arbejde med børn i Modellen eller børnekul-
turforskerens redskabskasse med systematiske interviewteknikker 
og feltstudier til undersøgelse af, hvad børn oplever og ’får ud af’ 
at lege i Modellen på ARKEN.

Modellen som installation
Da den unge danske kunstner Palle Nielsen i 1968 stillede sig i 
spidsen for en forvandling af Moderna Museet i Stockholm til en 
gigantisk byggelegeplads, var det et banebrydende projekt, som 
skabte debat i både medierne og det storbyaktivistmiljø, som 
Nielsen selv og idéen til projektet var udgået fra. Set fra aktivister-
nes synspunkt var det grænseoverskridende at indgå i alliance 
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med kunstinstitutionen, og set i forhold til kunstinstitutionen var 
der tale om en radikal kritik, der transformerede museets tyste, 
hvide sale til et frirum for børns højlydte, fysiske leg. Dengang 
bestod Modellen bl.a. af en stor trækonstruktion, som børnene 
kunne klatre på og springe ned fra, så de landede i et stort skum-
gummihav. Børnene kunne bygge videre på strukturen med ham-
mer og sav, male på og i den, klæde sig ud i gamle teaterkostu-
mer, iføre sig masker af tidens politiske ikoner og spille høj musik 
fra flere forskellige grammofoner samtidig. Modellen afspejlede 
således Palle Nielsens tro på, at børnenes frie leg, nysgerrighed 
og kreativitet kan vise de voksne vejen til et bedre samfund. 

Nutidige sikkerhedskrav har grebet dybt i Modellens materi-
elle struktur, så det er også i fysisk forstand en anden model, der er 
realiseret på ARKEN. Idealet om børnene som vejvisere til et bedre 
samfund og budskabet om, at lykken skal findes i den frie kreativi-
tet og leg, står dog fortsat ved magt anno 2014. Som Bang Larsen 
skrev om Modellen i Stockholm, blev børnene i et kort interval ”ak-
tører med en egen identitet, der kunne stille spørgsmålstegn ved 
de voksnes angivelige autoritet. Barnets leg syntes at sige til den 
voksne producent-konsument, ’Du ved intet om at have det sjovt, 
den desinteresserede opnåelse af nydelse’”.  For Palle Nielsen 
er barndommen med andre ord et politisk emne, der handler om 
børnenes trivsel, udfoldelse, frihed og kreative læring gennem leg, 
men også om barndommen som rollemodel for det voksne liv.

Modellen realiserer denne vision om det legende barn som 
vejviser i en rumlig struktur, som børn og voksne kan opholde sig 
i og interagere med. Med en kunsthistorisk term kan man kalde 
et sådant værk for en installation.  Installationskunst etablerede 
sig som kunstnerisk genre netop i løbet af 1960erne, så også på 
den front havde Palle Nielsen fingeren på pulsen. En installation 
er en værktype, der organiserer forskellige objekter og materialer 
i en rumlig struktur, så selve rumdannelsen bliver et afgørende 
betydningsbærende element i værket. Installationer antager ofte 
karakter af en rumlig helhedsdannelse, og de er derfor det, man i 
nyere medieforskning kalder for ambiente. Ambiente er et låneord 
fra italiensk, der betyder ’omverden’ eller ’miljø’. Når det er kunst, 
der er på tale, henviser ordet til det, som omgiver en skikkelse. 
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Det er afledt af det italienske ambire, som betyder at ’gå rundt 
om’, og det peger dermed på subjektets oplevelse af at være 
omgivet af en mere eller mindre klart defineret og afgrænset 
helhed. I Palle Nielsens tilfælde er det netop iscenesættelsen af 
børnenes kollektive aktiviteter som en rumlig helhedsdannelse, 
der begrunder udnævnelsen af værket til det, som undertitlen 
fra 1968 definerer som ”en model for et kvalitativt samfund”. 
Myldrende med børn blev installationen til en befolket model for 
et fremtidigt samfund – en radikal utopi.

Fordi installationer ofte er flygtige værker, nært knyttet 
til deres tid og sted og i det hele taget stærkt afhængige af de 
ydre omstændigheder, er de tit blevet brugt til at udtrykke en 
kritik af den modernistiske forestilling om kunstens autonomi 
og i stedet forsvare en forståelse af værket som nært knyttet til 
de historiske og samfundsmæssige kontekster, det er opstået 
i. Set i bakspejlet virker det således oplagt, at Palle Nielsen, der 
egentlig er uddannet maler, skulle vælge at prøve kræfter med 
datidens nye medium, installationen. Hvor maleriet helst hol-
der sig til væggens plane flade, og hvor skulpturen traditionelt 
har afgrænset sig fra omverdenen som et objekt hævet op over 
den på en afstandsskabende sokkel, dér åbner installationen en 
rigdom af muligheder for interessante brobygninger mellem tre-
dimensional billedkunst og arkitektur. Installationen er da også 
efterhånden blevet et yndet medium for arkitekter til at afprøve 
og præsentere nye idéer og visioner. Oven i købet tillader instal-
lationer ligesom bygninger som regel de besøgende at træde 
ind i selve værket i stedet for at stå uden for og betragte et skue-
objekt på afstand. Faktisk kræver en del installationer publikums 
deltagelse for at blive til hele værker. Det var dette kunstnerisk-
æstetiske potentiale og denne opfordring til deltagelse, Palle 
Nielsen trak på, da han udviklede Modellen. 

Modellens henvendelse til publikum var dog mere avanceret 
end som så, idet Nielsen arbejdede med forskellige typer henven-
delser til børn og voksne. Det var i udvekslingen mellem dem, at 
Modellens utopiske politiske perspektiv opstod. Hvordan dette 
samspil var tænkt til at fungere, forklarer udstillingskatalogets ind-
ledende erklæring. Meget betegnende for projektets ånd signerede 
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Nielsen den med det kollektive pseudonym Arbetsgruppan, selvom 
der ikke formelt set eksisterede en sådan organisatorgruppe.

[…]
Legen er udstillingen.
Udstillingen er børnenes eget værk. 
Der er ingen udstilling.
Det er kun en udstilling, fordi børnene leger på et kunstmuseum.
Det er kun en udstilling for dem, der ikke leger.
Derfor kalder vi det en model.
Måske vil det være modellen for et samfund, som børnene 
ønsker sig.
Måske børnene kan fortælle os så meget om deres egen verden,
at dette også bliver en model for os.
Det håber vi.
[…]

Deltagelse som nyt ideal
Modellen blev med andre ord opført til at være en byggelegeplads 
og et interaktivt eksperimentarium for børnepublikummet, for 
hvem det centrale var det performative: legen, den kinæstetiske 
involvering af kroppen, den kreative selvudfoldelse. For det voksne 
publikum, som i 1968 mest opholdt sig langs installationens sider 
og kiggede på, skulle installationen fungere didaktisk og genop-
dragende. Som Bang Larsen konstaterer, genopliver Modellen i vir-
keligheden det borgerlige, offentlige kunstmuseum i sin oprinde-
lige historiske funktion som sted for social dannelse og opdragelse 
til medborgerskab, og dette på trods af erklæringen i kataloget 
om, at ”der er ingen udstilling”, kun leg.  At den tilsyneladende 
konflikt mellem leg og dannelse som medborger er til at overse, 
indser man, når man sætter Modellen i forbindelse med den gren 
af installationskunsten, som bl.a. kunsthistorikeren Angelika Nollert 
har kaldt for ’performativ installation’.  Performativ installation er 
en term, der fremhæver værkets aktive involvering af publikum og 
dets karakter af en situation, hvor der foregår en udveksling mel-
lem mennesker eller mellem værket og de besøgende. Det er en 
værkform, som – udtrykt i didaktiske termer – arbejder med læring 
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gennem leg, eller bedre, med inddragelse af de besøgende i en 
eksperimentel udforskning af scenarier, som de i udgangspunktet 
ikke rigtig ved, hvad er. En performativ installation kan involvere 
aktører eller andre elementer, der aktiverer publikum som en 
slags medvirkende i værket. Dermed antager installationen i lige 
så høj grad karakter af en opførelse i tid som et objekt i rum. 

Den performative installation har forløbere i 1960erne hos 
amerikanske kunstnere som Allan Kaprow, Claes Oldenburg og ikke 
mindst Robert Morris, hvis retrospektive udstilling på Tate Gallery 
i 1971, jeg skal gøre kort ophold ved her, da den er omtrent samti-
dig med Modellen, ligeledes blev lavet til et stort kunstmuseum og 
desuden er blevet genopført inden for de senere år i en modificeret 
udgave. På Tate Gallery brød Morris med museets institutionelle ko-
der og højtidelige præsentation af urørlige værker som genstande 
for stilfærdig kontemplation, idet han opbyggede et environment 
med ’deltagelses-objekter’ som fysisk aktive besøgende kunne 
bruge – ikke ulig de træningsredskaber, som i disse år stilles op i 
byernes offentlige rum til borgernes frie afbenyttelse. Der var bl.a. 
stålramper med tunge objekter, der kunne hales op og ned i tove, 
store objekter, der kunne sættes i bevægelse, en bom til at balan-
cere på m.m. Kritikerne var generelt skeptiske over for den krops-
lige løssluppenhed, som Morris’ æstetiske legeplads satte i gang, 
men publikum tog ivrigt installationerne i brug.   

Både Morris’ og Nielsens projekter var tænkt som en vidt-
gående institutionskritik. De sigtede mod at nedbryde den hvide 
kube og de normer, som dikterede, at museumsgæster skulle ind-
tage en stilfærdig og distanceret iagttagerposition. Begge kunst-
nere ville åbne for sansebårne erkendelser, der gik gennem den 
legende krop, men hvor Morris involverede et voksent publikum, 
henvendte Nielsen sig til børn og først i anden række til de voks-
ne. Det er vigtigt at holde sig for øje, at Nielsens institutionskritik 
adskiller sig fra datidens generelt kategoriske holdning til kunstin-
stitutionen som noget kunstnere og kunstneraktivister enten var 
med eller konsekvent imod. Nielsens procesorienterede, kol-
lektive projekt, som han realiserede i samarbejde med Moderna 
Museet og en række aktivister og frivillige, afveg også metodisk 
og materielt fra institutionskritikkens dokumentaristiske og tekst-
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(12)baserede værker.  Til gengæld er det præcis disse forskelle, der 
begrunder sammenligningen med 1990ernes relationelle æstetik.

Modellen og den relationelle æstetik
Det var den franske kunstteoretiker og kurator Nicolas Bourriaud, 
der i 1998 indførte betegnelsen relationel æstetik (esthétique relati-
onnelle) som beskrivelse af en hovedstrømning i 1990ernes kunst, 
som tog livtag med det, der for Bourriaud var samtidskunstens 
mest presserende udfordring: at skabe relationer med omverdenen 
inden for et område – nemlig billedkunsten – som almindeligvis an-
ses for at bestå af ’repræsentationer’. Kunsten skulle ikke længere 
blot ’repræsentere’ eksisterende forhold i verden, så publikum kun-
ne betragte dem på anden hånd. Kunsten skulle være en aktivitet, 
der selv frembringer nye forhold i verden og involverer de tilstede-
værende publikummer og deltagere på første hånd. Kunsten skulle 
være en ”mødetilstand”.  De kunstneriske praksisser, som Bour-
riaud peger på, eksperimenterer således med at bruge sociale rela-
tioner som en metode til at forbinde kunst og livsverden.  Derfor 
betragter Bourriaud den relationelle æstetik som en videreførelse 
af den historiske avantgardes frigørelsesprojekter og kritik af de 
kapitalistiske samfunds forarmelse af livsverdenen – fra dadaismen 
over surrealismen til situationismen.  Dog med en helt afgørende 
forskel: Hvor den historiske avantgarde havde udkastet revolutio-
nære visioner for en fremtidig, utopisk verden, er den relationelle 
æstetiks ambitioner mere beskedent orienteret mod livet her og 
nu. Her handler det ikke om at stræbe efter det umulige, men om at 
realisere det mulige. Som Bourriaud skriver, bygger den relationelle 
æstetik modeller af mulige verdener. Den forandring, den søger, 
består i at ”lære at leve i verden på en bedre måde […] værkerne 
sætter sig ikke længere som mål at udforme imaginære og utopi-
ske virkeligheder, men derimod at opbygge eksistensformer eller 
handlingsmodeller inden for den allerede eksisterende virkelighed 
[…].”  Den relationelle kunstner arbejder således udadvendt og 
livsnært med mellemmenneskelige relationer og socialt samkvem, 
iværksætter midlertidige forandringer på hverdagsplan og danner 
flygtige ’mikro-fællesskaber’, som opløser sig igen, når den gruppe, 
kunstværket samler i og omkring sig, igen går hver til sit.
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De sociale utopier og det revolutionære håb har givet plads for 
daglige mikro-utopier og mimetiske strategier. Enhver ’direkte’ 
kritisk holdning til samfundet er forgæves, hvis den beror på 
illusionen om en marginal position, hvad der i dag er umuligt, 
sågar regressivt.

Set i den relationelle æstetiks perspektiv, i stedet for installatio-
nens perspektiv, spiller den materielle rumlige struktur en under-
ordnet rolle. Legepladsen bliver til scene og rekvisit, et middel 
til at nå det egentlige mål, som er frembringelsen af den sociale 
aktivitet, de kreative legeaktiviteter og det indbyrdes samspil, 
der udgør værkets egentlige mikro-utopi.

Fra utopi til mikro-utopi
Betyder børnenes leg i Modellen det samme dengang og nu? 
Det giver udstillingstitlerne et fingerpeg om. I 1968 lød titlen 
Modellen: En model for et kvalitativt samfund. Titlen pegede på 
projektets karakter af symbolsk rum, der på samme gang funge-
rede som et ambitiøst socialt eksperiment og præsenterede en 
visionær samfundsmodel, der satte friheden i højsædet og lod 
børnene vise vejen – en utopisk politisk model til efterfølgelse. 
Kunstnerens styrende hånd var desuden gemt bag det kollekti-
vistiske afsenderpseudonym Arbejdsgruppen. Anno 2014 præ-
senteres Modellen under kunstnerens navn. Dens undertitel er 
også forsvundet, og den noget abstrakte hovedtitel er i stedet 
blevet suppleret med et formidlende motto placeret i det udvi-
dede digitale museumsrum på ARKENs hjemmeside. ”Følelsen 
af frihed” bebuder det – og sætter dermed den individuelle feel 
good-oplevelse i centrum.

Det er alment anerkendt, at konteksten påvirker kunstvær-
ket, og at et kontekstskifte derfor kan forandre den måde, værket 
fremtræder for et publikum. Det er særlig tydeligt ved værker, 
der er tæt forbundet med deres egen tids debatter og bestræ-
belser. Hvad der engang var programmatiske og provokerende 
pionerindsatser, kan for en senere tids publikum fremstå næsten 
helt naturlige – eller som det modsatte, dvs. som fremmedartede 
dokumenter fra en fortid, folk ikke længere har berøring med. 
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Modellen hører til den første type: Den fremtræder ’naturlig’. Både 
installationskunst og relationel æstetik er på godt og ondt blevet 
mainstream, og samtidskunstens publikum har i vid udstrækning 
vænnet sig til dem. Ligeledes kan det i dag være svært at se Palle 
Nielsens Modellen som en prototype på et kvalitativt anderledes 
samfund. Den fremstår snarere som en radikaliseret og dermed ty-
deliggørende udgave af idéer og samværsformer, der er udbredte 
i dagens samfund, hvor kreativitet er blevet et allestedsnærværen-
de plusord, og hvor man fra politisk side hylder de ’kreative indu-
strier’, den ’kreative klasse’ og den vækstfremmende innovation. 
Modellen virker heller ikke som et institutionskritisk brud med en 
museumskultur, der for længst har oprettet børnemuseer beman-
det med dygtige kunstformidlere og institutionaliseret en tradition 
for årligt tilbagevendende sanseudstillinger for børn.

Men hvori består Modellens ’dannelsespotentiale’ så i 
dag? Med et lån fra Bourriauds teori om relationel æstetik, 
kunne man sige at Modellen anno 2014 er blevet skaleret ned 
fra en utopi til en mikro-utopi. Det er ikke ensbetydende med, 
at projektet er blevet afpolitiseret, men at det politiske er ble-
vet skaleret ned til hverdagens mikropolitiske plan. Modellen 
anno 2014 gør en dyd ud af at involvere alle tilstedeværende 
publikummer som deltagere på første hånd. Børn, forældre og 
bedsteforældre leger alle med – og der er ingen opfordring til 
at tænke videre over samfundsmæssige alternativer under det 
hyggelige samvær. I stedet opfordres vi til at ”føle” friheden. 
Modellen anno 2014 er også en mikro-utopi, fordi dens forhold 
til samfundet er mimetisk. Den er tæt på børnemuseerne og de 
legepladser, jeg kender så godt fra Utterslev Mose.

Jeg har forfulgt det argument, at Modellen anno 1968 og 
2014 er to meget forskellige kunstneriske projekter og udsagn, 
og at Modellen derfor får sin specifikke betydning for os i dag fra 
det historiske og kulturelle spænd mellem dengang og nu. Hvis 
vi vil kigge tilbage på 1968 og beundre den kunstneraktivistiske 
handlekraft, som Modellen voksede ud af, og hvis vi vil begræde 
tabet af den politiske radikalitet i den samfundsutopi, som byg-
gelegepladsen dengang konfronterede folk med, så må vi også 
huske på datidens fravær af legepladser i storbyerne, den større 
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distance mellem børn og voksne og at der var langt mellem de 
pædagogiske aktiviteter, som vi regner for en positiv selvfølge i 
skandinaviske skoler og museumspædagogik i dag. Anno 2014 
fremstår Modellen ikke som en utopisk model, men snarere som 
et historisk barometer for såvel de positive som de negative for-
andringer i opfattelsen af og rammebetingelserne for barndom, 
kreativitet, leg, individets frihed og forholdet mellem børn og 
voksne siden 1960erne. Ligesom den relationelle æstetiks mikro-
utopier viser Modellen os, at vi rent faktisk godt kan lære at leve 
i verden på en bedre måde. 

Anne Ring Petersen
er mag.art., ph.d. og dr.phil. i kunsthistorie samt lektor i moderne kultur ved Institut for 
Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.
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Modellen som sted for inspiration

Lars Geer Hammershøj

ARKENs opførelse af Palle Nielsens Modellen er som bekendt 
en genopførelse af hans oprindelige legeplads-installation på 
Moderna Museet i Stockholm i 1968. Og det er præcis det inte-
ressante: En genopførelse er en gentagelse, men en gentagelse 
er aldrig det samme, for der sniger sig med tiden en distance 
ind. Det bliver uvægerligt til noget andet. Modellen fremstår i 
dag ikke længere som et frisættende og samfundsforandrende 
projekt, ligesom legepladsen opleves som mindre anarkistisk 
og mere kontrolleret end 1968-versionen at dømme ud fra fotos 
og dokumentation fra dengang. Endvidere kommer udstillin-
gen ikke til at revolutionere kunstmuseet som institution al den 
stund, at der i dag ikke gives et museum med respekt for sig 
selv, som ikke har afdelinger og aktiviteter for børn. Og gud ske 
tak og lov for det. Disse forskelle mellem Modellen dengang og 
nu, hævder jeg, er netop det interessante: Distancen i tid mulig-
gør en spejling, der kan kaste et andet lys over værket og vær-
kets rolle i samtiden og på museet. 

Det handler derfor om at spørge ind til disse forskelle: Børn 
forekommer at være lige så begejstrede for Modellen i dag som 
dengang, så hvad er det, der gør, at Modellen virker som lege-
plads? Hvad var det for legens anarkistiske kræfter, Palle Nielsen 
fik sluppet løs på museet, og som ikke synes at have forladt det 
siden? Eksisterer der et tættere slægtskab mellem leg og kunst, 
end vi normalt vil være ved? Og hvordan kan legepladsen og mu-
seet forstås som steder, hvor disse kræfter sættes fri?
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1. Modellen som udfoldelse af sanselige kræfter
Børn elsker legepladser, men ikke hvilke som helst. For nogle år 
siden var det en trend i Københavns Kommune at nedlægge de 
traditionelle legepladser og erstatte dem af sanselegepladser 
og æstetiske legepladser. Det skete for eksempel med legeplad-
sen på Bopa Plads i hjertet af Østerbro. Den forekommer i dag at 
være en af landets mest uberørte legepladser på trods af, at den 
befinder sig i et af Københavns mest børnerige kvarterer. Sløjfet 
er rutsjebanen, sløjfet er legetårnet, sløjfet er vippehønsene. Der 
går som regel omtrent et minut, så siger et af børnene, der prøver 
legepladsen: ”Øv, den er kedelig, vi skrider…” 

Det var oprindelig anledningen for mig til at stille spørgs-
målet: Hvorfor elsker børn de klassiske legepladsredskaber, 
såsom sandkassen, soppebassinet, rutsjebanen og gyngerne? 
Og hvad med nyklassikere som havetrampolinen og legelande-
nes vandrutsjebaner? Kunne det være, at det ikke var tilfældigt, 
at børn elsker dem? At disse aktiviteter var vigtige af samme 
grund som børn også af naturen er nysgerrige og har lyst til at 
lære og ønsker at være større?

Mit svar er, at børn antageligt elsker disse legeredskaber, 
fordi de muliggør en umiddelbar udfoldelse og erfaring af de 
sanselige kræfter, som angiveligt ligger til grund for og bevirker 
såvel dannelsesprocesser som kreative processer.  De sanse-
lige kræfter er simpelthen dem, der bevirker, at vi ændrer vores 
måde at forholde os til verden, os selv og andre på, og som 
afgør, om vi skal forholde os åbent eller skeptisk overfor det nye 
og det, vi møder. Der forekommer at være fire sanselige kræf-
ter, som er beskrevet af andre, men ikke tidligere føjet sammen: 
Indbildningskraften, som danner synteser og er betingelsen for, 
at vi overhovedet kan danne forestillinger ; afgørelseskraften, 
som er en umiddelbar dømmekraft baseret på følelser ; over-
skridelseskraften, som bevirker og muliggør en overskridelse af 
vore vante måder at handle og tænke på ; og udlevelseskraf-
ten, som i kraft af gentagelse opbygger en intensitet, der udvi-
sker forskelle og ændrer livstilstanden.

Min antagelse er, at de forskellige klassiske legepladsredska-
ber simpelthen muliggør en udfoldelse og erfaring af de forskel-
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lige sanselige kræfter: I sandkassen kan indbildningskraften 
få frit løb, da sandet kan formes og komme til at forestille alt 
fra en kage til en by med huse og veje. ’Se!’ siger barnet og 
peger. I soppebassinet er afgørelseskraften på spil, og det 
handler om at afgøre det flydende og bølgende vands retning 
og mønstre og om, hvorvidt personen, der leger med vand, 
bliver våd og ikke mindst hvornår og hvor meget. Det udløser 
som regel et hvinende ’nej!’ På rutsjebanen udfoldes overskri-
delseskraften, i det man sætter af og herefter oplever, hvordan 
kroppens tyngde for en stund ophæves. Denne oplevelse giver 
som regel anledning til et frydefyldt skrig i stil med et ’wiii!’. På 
gyngen kan udlevelseskraften udfoldes, når man gynger mono-
tont frem og tilbage, hvilket efter nogen tid kan hensætte den 
gyngende i en nærmest trancelignende tilstand. Ikke sjældent 
akkompagneres denne gyngen af en monoton sang, der gen-
tages, som fx ”min mor kommer og henter mig, min mor kom-
mer og henter mig…”. På lignende vis kan trampolinen siges at 
være en kombination af rutsjebanens ophævelse og gyngens 
monotone penduleren, her i form af en vertikal bevægelse op-
og-ned; ligesom vandrutsjebanen kombinerer soppebassinets 
afgørelse med rutsjebanens overskridelse.         

Spørgsmålet er nu, hvordan Modellen lader sig forstå i 
dette perspektiv. Modellen består imidlertid af flere ting. Først 
og fremmest består den af en stor legetårnskonstruktion med to 
tårne, imellem hvilke en bro er spændt ud over, hvad der måske 
bedst kan beskrives som et ’tørbassin’ fyldt med en masse bløde 
skumgummistykker, som gør det ud for vand. De legende børn 
kan så gå op i tårnene og videre ud på broen, hvor de kan sprin-
ge ud fra og ned i skumgummistykkerne. 

Det er en simpel legepladskonstruktion, men den virker. 
Børnene er vilde med den og begejstres, når de springer ud 
og lander og dykker ned i skumgummistykkerne. Nogle gange 
opbygges spændingen ved, at børnene for eksempel går frem 
og tilbage inden de springer, eller de kaster sig ud med luk-
kede øjne. Andre gange leger de videre med afgørelsen ved at 
gemme sig nede mellem skumgummistykkerne eller de lader 
blot et ben eller en hånd stikke op.     



43

(6)

At Modellen virker kan i mit perspektiv umiddelbart forklares med, 
at Modellens legetårnskonstruktion kombinerer rutsjebanens 
ophævelse af kroppens tyngde og soppebassinets afgørelse af, 
hvornår og hvordan man lander i skumgummi, som man kunne 
lege var vand. Med andre ord ser legetårnskonstruktionen ud til at 
give børnene mulighed for en umiddelbar udfoldelse og kropslig 
erfaring af overskridelseskraft og afgørelseskraft.  

2. Modellen som kreativ og dannende byggelegeplads 
Det er som nævnt langt fra tilfældigt, at børn begejstres herover 
og tiltrækkes af aktiviteter, der giver mulighed herfor. For overskri-
delseskraft og afgørelseskraft er sanselige kræfter, der er afgø-
rende for enhver dannelsesproces og kreativ proces. 

Dannelse handler kort fortalt om, at personligheden dan-
nes ved, at man overskrider sin egen verden – ens vante måder at 
handle og forstå på, ens idéer og præferencer mv. – for at involve-
re sig med en større verden på den ene eller anden måde. Denne 
overskridelse er betingelsen for, at man kan gøre erfaringer af, at 
verden er anderledes. Erfaringer, der danner én, hvis de fører til 
en ændring af måden, man forholder sig til sig selv og andre på.    

Dannelse er samtidig altid en smagsdannelsesproces, da 
det ikke blot handler om at ændre sig, men om at ændre sig til 
det bedre. Dannelse involverer derfor altid idealer og forbille-
der for dannelsen. Det handler ikke om at kende til og overtage 
andres værdier og smag, men om selv at danne sin smag og 
kunne udøve sin egen dømmekraft: Hvilke fællesskaber er værd 
at involvere sig i, hvad skal man bruge energi på at forholde sig 
til og hvad ikke, og hvordan skal man forholde sig?

På tilsvarende måde kan kreativitet beskrives som et samspil 
mellem disse sanselige kræfter. I modsætning til dannelse handler 
kreativitet ikke om at ændre forholdelsesmåde til sig selv og andre, 
men om at forholde sig åbent med henblik på at skabe en ny idé 
eller et nyt udtryk. Den almindelige definition på et kreativt produkt 
er, at det er både nyt og relevant.  Der hersker dog fortsat uklar-
hed om, hvilke processer der fører frem til det kreative produkt. 
Særligt forbliver inkubationsfasen, hvor man ikke længere arbejder 
med problemet og endnu ikke har fået den nye idé, at være omgi-
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vet af mystik og være karakteriseret af en foruroligende følelse af, 
at noget ikke stemmer eller ikke er, som det burde være.  

Inkubationsfasen lader sig forstå som en orienterende af-
gørelsesproces, der henleder opmærksomheden på områder, 
hvorimellem der anes ligheder og dermed potentiale til at kombi-
nere forskellige elementer herfra til en ny idé eller et nyt udtryk. 
Det bevirker afgørelseskraften ved at lade det uvæsentlige synke 
bort. Dette er overvejende en sanselig proces, hvilket kan forklare, 
hvorfor folk som regel får deres bedste idéer helt bestemte steder, 
nemlig i sengen om aftenen, i badet om morgenen og på ture eller 
rejser, hvor man ofte er i en form for semi-bevidst tilstand. Afgørel-
sesprocessen er altså den proces, der giver det kreative produkt 
dets karakter af at være relevant. Omvendt er den proces, der giver 
produktet dets karakter af at være nyt, præcis overskridelsespro-
cessen. Det er overskridelseskraften, der bevirker bruddet med den 
eksisterende tænkning og muliggør, at to elementer, der tidligere 
eksisterede adskilt, kombineres i en ny idé.

Legen er vigtig, fordi leg er den oprindelige form for og 
kilde til alle senere former for kreativitet og dannende samvær.  
I legen skaber man noget, som ikke var der før. Det kan være en 
fantasiverden, man finder på og leger i, eller en ting, man frem-
stiller, som skal forestille noget virkeligt uden at være det. Tilsva-
rende er legen en dannende aktivitet, da den forudsætter, at alle 
overskrider sig selv og indlever sig i legen og hengiver sig til den 
samme legestemning. Det giver legen dens karakteristiske ople-
velse af et intenst samvær. Ofte er selvoverskridelsen helt konkret 
ved, at man leger, at man er en anden og er sammen med andre 
på nye måder et andet sted, fx når man leger far-mor-barn. 

Hvad Modellen angår, så inspirerer den ikke alene til leg 
som udfoldelse af sanselige kræfter i legetårnene, men også til 
leg som kreativ og dannende aktivitet. Modellen består således 
også af garderober med et stort udvalg af kostumer, som børne-
ne kan bruge til at klæde sig ud med og ansigtsmaling til at male 
sig i ansigtet eller andre steder. Dette er efterhånden blevet en 
klassisk legeaktivitet, ikke kun i daginstitutioner, men også på 
museer, hvor man kan klæde sig ud efter temaet for udstillinger 
osv. Pointen er imidlertid, at det er legeaktiviteter, der virker, 
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fordi de understøtter et af de centrale overskridelseselementer i 
legen: at lege at man er en anden.  

Derimod skiller Modellen sig ud som legeplads ved, at det 
står børnene frit for at bygge videre på de papkonstruktioner, som 
er blevet til undervejs, og male trækonstruktionerne og flytte rundt 
på dæk og andre ting, ligesom det er tilladt at male på museets 
gulv og vægge. I 1968-versionen af Modellen var der sågar stillet 
værktøj som sav og hammer til rådighed herfor. Disse former for 
leg er karakteristiske for byggelegepladsens legeformer. Faktisk er 
traditionen for byggelegepladser særlig stærk i Danmark og går 
tilbage til ”Skrammellegepladsen” i Emdrup fra 1943.  Idéen var, 
at børnene skulle udfolde deres kreativitet og selv bygge de ting, 
som legepladsen bestod af, hvorfor legepladsen oprindeligt ikke 
bestod af andet end et halvtag og bar mark med en masse kasser, 
brædder, ting fra gamle biler mv., som børnene så brugte til selv at 
bygge og fremstille huse, huler, tårne, møbler, heste i træ etc.      

Det særlige ved byggelegepladsens lege er, at man frem-
stiller ting, der forestiller noget virkeligt uden at være det, men i 
virkelig børnestørrelse så at sige. Det er altså ting børnene fysisk 
kan lege med og lege fantasilege i. Byggelegepladsen muliggør 
derfor former for rumlige fantasi- og fremstillingslege, hvor man 
opholder sig og bevæger sig rundt mellem det, der er fremstillet 
i legen. Det er en vigtig erfaring af og fornemmelse for, hvordan 
der indrettes og leves ikke blot i, men også mellem husene. 

3. Kunsten vs. legen
Den oprindelige version af Modellen blev en stor succes og et 
stort tilløbsstykke. Selv den daværende svenske undervisningsmi-
nister Olof Palme kom forbi og tog sig en tur i tørbassinet. Model-
len var derimod blandt andet en provokation indefter i kunstmil-
jøet og det ikke mindst på det danske kunstakademi, hvor Palle 
Nielsen lige så stille blev frosset ud. Han blev efter eget udsagn 
sågar angrebet af en af professorerne, der beskyldte ham for at 
undergrave kunstakademiets autoritet, fordi ”jeg havde ladet bør-
nene svine det fine museum i Stockholm til”.

Der, hvor Modellen dog fortsat forekommer at have potentiale 
til at provokere, er i dens problematisering af, hvad kunst er. Ved 
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intentionen om at lave kunstmuseet om til en legeplads og frisæt-
te legens skabende kræfter, sætter Modellen et møde i stand, der 
mere end antyder et slægtskab mellem leg og kunst som kreative 
processer. Det var imidlertid et slægt- og faderskab som kunsten 
dengang helst ikke ville være eller stå ved. Med sit værk rokker 
Palle Nielsen godt og grundigt ved kunstens og kunstnerens selv-
forståelse af at være eksklusiv og original. En reminiscens heraf 
ses i dag ved det forhold, at kunstnere er holdt op med at bruge 
ordet kreativitet og at beskrive sig selv som kreative, efter at alle 
andre grupper i samfundet er begyndt at tale om kreativitet som 
noget, der er vigtigt i videnssamfundet. Det er et fænomen, man 
ser ikke kun i Danmark, men også i England og andre steder.   

Med Arthur Koestler kan man dog hævde, at kunst og leg 
grundlæggende er variationer af en og samme proces: De er 
begge kreative processer og gennemgår de samme faser, men 
adskiller sig ikke mindst ved at frembringe to forskellige typer af 
’kreative produkter’. Ifølge Koestler frembringes i kunsten et ud-
tryk af konfronterende elementer, der fastholdes i værket. Derimod 
handler det i leg og humor om at frembringe en serie af ’jokes’ af 
kolliderende elementer ved at pege på ligheder mellem ting, der 
normalt ikke har noget med hinanden at gøre – fx lege at ’denne 
pind er en hest’ eller jokes i stil med ’hvad er ligheden mellem…’ – 
hvilket enten etablerer et legeunivers eller afstedkommer latter.

 
4. Legepladsen og museet som sted for inspiration
Modellen anno 1968 havde undertitlen En model for et kvalitativt 
samfund, hvilket understreger at intentionen oprindeligt var po-
litisk og aktivistisk. Idéen var, at en frisættelse af legens anarki-
stiske kræfter ville kunne bidrage til at forandre det bestående 
samfund. Det er en intention, der kendes fra den del af reform-
pædagogikken i 1960erne og 70erne, der var politisk orienteret 
og havde rod i venstrefløjen og det kulturradikale miljø. For dem 
var den frigørende pædagogik et middel til at skabe et andet 
samfund. Imidlertid var det ikke denne, men derimod den mere 
moderate og udviklingspsykologisk orienterede del af reform-
pædagogikken, der endte med at blive den dominerende og 
udbredte pædagogik og som fik stor indflydelse på udviklingen 
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af skolen. For denne var målet ikke at ændre samfundet, men vil-
kårene for og synet på barnet. Deres frigjorte pædagogik skulle 
være midlet til, at barnet kunne få lov at udvikle sig i henhold til 
sin natur og lære og lege efter sin lyst.

Genopførslen af Modellen på ARKEN spejler og bekræf-
ter denne udvikling. Tabt er den umiddelbare og selvfølgelige 
forestilling om museet som et sted for politisk aktivisme. Til 
gengæld bekræfter gentagelsen af Modellen, at det i dag er en 
selvfølge-lighed at værdsætte og have fokus på barnet og bar-
nets leg også på museet. Endda i en grad så Modellens lege-
plads frem for provokerende fremstår affirmerende, eller rettere 
netop demonstrerer denne selvfølgelighed som selvfølgelighed: 
At ingen i dag er uenige i, at der også skal være plads til, at børn 
kan lege og udtrykke sig på museer.     

Det rejser til gengæld spørgsmålet om, hvad museet er 
for et sted. Det interessante er, at Modellen også og oprindeligt 
spejler dette spørgsmål ved at flytte legepladsen ind på museet. 
For legepladsen er per definition et sted, der inspirerer til en 
bestemt form for kreativ aktivitet, nemlig leg. 

Hvad museet angår, er det ligeledes interessant, at det 
oprindelige ord for museum, nemlig ’museion’, faktisk betyder 
’sted dedikeret til muserne’. Ligesom legepladsen er museet 
altså i oprindelig forstand et sted for inspiration. Det er for ek-
sempel tydeligt med de første moderne museer, fx British Muse-
um fra 1759 og Louvre fra 1793. Det var offentlige og nationale 
museer, der ikke mindst havde til hensigt at inspirere borgerne 
til at dannes til mennesker efter de på den tid almengyldige 
dannelsesidealer. Museerne fremstod således som dannelses-
institutioner, der skulle tilvejebringe borgernes dannelse efter 
de herskende idealer: I kraft af kunst fra antikken skulle borge-
ren dannes til universelt menneske efter idealet om humanitet; 
i kraft af naturhistorien til et oplyst menneske efter idealet om 
oplysning; og i kraft af den nationale kulturhistorie eller kunst til 
national borger efter idealet om det nationale.     

Spørgsmålet, som Modellen er med til at rejse, er altså, 
hvad museet i dag skal inspirere til. Hvis museet i dag kan tæn-
kes som et sted, der inspirerer til dannelse, hvilke værker, kultu-
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rer og forbilleder udtrykker så konkret vor tids dannelsesideal? 
Hvad vil det i det hele taget sige at være menneske i dag?

Måske Modellen med sin genkomst antyder, at det at være 
menneske i dag handler om at være legende. Det vil sige at være 
åben overfor andres eller egne indfald og ikke på forhånd være afvi-
sende overfor at gå med på legen. Det vil sige at forholde sig til ver-
den, sig selv og andre på en måde, hvor man er beredt på at være 
åben for det nye og ændre sin forholdelsesmåde om nødvendigt. 

Lars Geer Hammershøj
er cand.mag. i idéhistorie, ph.d. i sociologi og lektor i pædagogisk filosofi ved Institut for 
Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.
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”Mit værk henvender sig ikke 
til kunstscenen”
Interview med kunstneren Palle Nielsen
Stine Høholt, overinspektør, ARKEN

Lad os begynde med det vigtigste først. Eller det, som efter sam-
taler med Palle Nielsen, synes at stå tilbage som ærindet med det 
store, kaotiske og kreativt voksende værk med den bureaukratiske 
titel Modellen: Opgøret med en bestemt samfundsmodel, som ska-
ber fremmedgørelse gennem forbrug. Palle Nielsen udtaler ikke sin 
kritik i revolutionære slogans, men hans kritik af vores nuværende 
samfundsmodel, indignationen over den formålsrettede rationalis-
me bag alle menneskelige relationer og en generel skepsis overfor 
en kulturel udvikling, der går i retning af en stadigt tiltagende isce-
nesættelse af hverdagslivets former og sanselige virkemidler (fx i 
reklamer, medier og sprog) ligger som en understrøm i hans prak-
sis og verdenssyn. Palle Nielsen er vred, især på børnenes vegne. 
Inderst inde handler det om kapitalismekritik, selvom han føler, at 
det nok er en lidt gammeldags betegnelse. Det handler om at ville 
bygge et bedre samfund op skridt for skridt. Palle Nielsens svar på 
fremmedgørelsen blev Modellen. Her handler det om at få børn 
til at blomstre, om at give selvværd og om at frigøre børnene og 
skabe fællesskaber gennem eksperimenter og leg. Vi har talt om 
det løbende i det forgangne år, hvor Modellen har været på ARKEN. 
Nu gør vi det igen – denne gang med diktafonen imellem os. 

Stine Høholt (SH):  Det er præcis 46 år siden, at du åbnede Mo-
dellen på Moderna Museet i Stockholm på invitation af museets 
daværende direktør Pontus Hultén. Hvad kan du konkludere, hvis 
du sammenligner Modellen anno 1968 med Modellen anno 2014? 
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Palle Nielsen (PN): For mig er det vildt spændende at gå rundt i 
Modellen på ARKEN. Det er selvfølgelig en anden Modellen, end 
det var dengang, hvor den fyldte hele Moderna Museet. Det er 
imponerende at se værket igen og på en ny måde. I mange år 
regnede jeg med, at projektet var helt dødt. Da lå det bare i min 
skuffe, og det var så det. Jeg er glad for at se, at den er blevet 
opført igen, for budskabet er jo faktisk mere vigtigt i dag. Hvis 
jeg skal sammenligne 1968-Modellen med 2014-Modellen, så 
har det først og fremmest været en lære i EU-regler. Ifølge EU 
må børn ikke slå søm i et bræt med en hammer. Så skal de have 
hjelm og knæbeskyttere på, og der skal være en voksen pr. barn. 
Sådan var det ikke i 1968, og selvom Modellen var fyldt med børn 
hver dag (der kom 20.000 på tre uger, red.), oplevede vi ingen 
problemer og kun et enkelt uheld. Børn passer på hinanden. Og 
det at lære at vise hensyn er jo et af de pædagogiske mål med 
projektet. Når jeg oplever det som endnu vigtigere, at Modellen 
er der i dag, så er det fordi, vores børn har fået det værre end 
dengang. I dag i globaliseringens tidsalder har vi ændret vores 
prioriteringer, og det kreative er gledet næsten helt ud af under-
visningen. Det er ærgerligt. Uden de kreative fag kan man ikke 
skabe indsigtsfulde mennesker. I dag er der samtidig en stem-
ning af angst i verden, vi er blevet angste, vi frygter terror og 
krig. 1968 var karakteriseret ved en forventningsfuld atmosfære. 
Dengang gav jeg udstillingen undertitlen En model for et kvalita-
tivt samfund. Jeg brugte undertitlen for at understrege modsæt-
ningen til et samfundssystem, hvor kvantiteten fylder mest, og 
dét samfund synes jeg egentligt, vi har fået i dag.  I 2014 har jeg 
valgt at droppe undertitlen, for den giver ikke mening længere. 
1968 var præget af troen på at samfundet gennem reformer 
kunne ændres til det bedre. I dag er ordet ’reform’ blevet et an-
det ord for nedskæring. Vi er begyndt at tale et George Orwell’sk 
’nysprog’, hvor ordene ikke længere betegner deres indhold. 

Det, jeg ville dengang og nu, er det samme; men det skabes 
fra to vidt forskellige udgangspunkter. I 1968 var det at fortælle, 
at børn havde masser af ressourcer, og at bondesamfundet skulle 
ændres til et mere brugbart industrisamfund, hvor der skulle laves 
meget mere for børnene, nu hvor de ikke længere gik hjemme hos 
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deres mor, da hun var begyndt at arbejde. Politisk var man indstil-
let på, at noget skulle der gøres. Men hvad skulle der laves? Og 
hvordan? Mit fokus var at påpege vigtigheden af, at man tog stilling 
til børnenes kreativitet, også i skolereformerne. Det gjorde man fak-
tisk også, skolen blev op igennem 1970erne langt mere kreativ. Men 
det ændredes i 1980erne, da krisen kom. Og i dag ser vi det samme 
ske igen. Hver gang der er en krise, siger man, at nu skal børnene 
bruge hovedet, nu skal de ikke bare være kreative. Men samtidig 
siger man, at det er meget vigtigt, at de er innovative. Man har 
nedlagt håndværksfagene, samtidig med at man efterspørger 
håndværkere. Det hænger jo ikke sammen. Det kreative findes ikke 
længere i skolerne i samme omfang, og det er synd. Politisk siger 
man ét, men gør så det modsatte. Jeg siger: Kom og se, børnene er 
glade, de kan en hel masse, og det er ikke kun indersiden af hove-
det, de skal bruge. Det er kroppen, det er fantasien, det er hovedet; 
alle tre dimensioner. Jeg kunne håbe på, at vi ville begynde at tage 
børnenes hele personlighed alvorligt. De skal ikke bare sidde foran 
deres tablet. De skal også bruge kroppen og afprøve en hel masse 
ting. Så min konklusion er, når jeg sammenligner 1968 og 2014, at 
jeg synes, der er endnu mere brug for Modellen i dag. 

SH: Du er inde på, at markedet gennemsyrer vores hverdagsliv. 
Vi lever i en gennemæstetiseret og markedsgjort livsstilskultur. 
De rum, vi bevæger os rundt i, kropsligt som digitalt, er gen-
nem-designede verdener, hvor forbrug og markedsføring spil-
ler en altafgørende rolle. Man ved i dag, at det første de fleste 
mennesker rører ved, når de vågner om morgenen, er deres 
smartphone. Hovedparten af alle børn har netadgang fra deres 
eget værelse, som de flittigt benytter. Dermed har den frem-
medgørelse, som du påpegede i 1968, nået nye højder?

PN: Den fremmedgørelse, som jeg påpegede i 1968, er blevet 
enorm. Jo større magt kapitalen får, desto større vil fremmedgø-
relsen blive. Vi er blevet consumers. 

SH: Jeg vil gerne dvæle lidt ved 1968 og værkets kritiske brod. 
Omkring samme tid som du skabte Modellen, udgav den franske 
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forfatter Guy Debord sin bog La Société du Spectacle (1967), der 
på dansk blev oversat til Skuespilsamfundet, men som også kan 
oversættes til ’det spektakulære samfund’.  Debords kapitalis-
mekritiske programskrift var ment som en tidskarakteristik for 
perioden, og det var hans overbevisning, at forbrug, underhold-
ning og reklamer ødelagde menneskets egentlige levede liv i 
de moderne samfund. Debord skrev, at ”al direkte oplevelse har 
fortonet sig i en forestilling.”  Var det en beslægtet læsning af 
samfundets tilstand, som du foretog og skabte et kunstværk (og 
dine andre aktioner) på baggrund af?

PN: Ja, helt klart. Men jeg var inspireret af den venstreradikale social-
filosof André Gorz (1923-2007, red.). Han arbejdede med et begreb 
omkring ’selvforsyning’, som jeg fandt meget anvendeligt. Som en af 
de eneste talte han ikke om, hvor slemt det kunne blive, men hvor-
dan undgår vi, at det bliver slemt. Man skulle selv bygge noget op: 
nye former for kooperativer. Som en af de få politiske tænkere kom-
mer André Gorz med nogle alternativer. Det var og er afgørende. 

SH: Du starter med børnene, og ved at åbne op for deres egne 
ønsker og frie handlinger tænker du så, at konturerne af det ny 
samfund kan tegne sig? Du skrev allerede i indledningen til kata–
loget i 1968: “Perhaps it will be the model for the society chil-
dren want. Perhaps children can tell us so much about their own 
world that it can also be a model for us?” 

PN: De ord udtrykker meget præcist, hvad jeg mente. Jeg går ind for 
den positive tilgang og stiller mig kritisk over for megen politisk teo-
ri, som jeg finder er formuleret fra et elitært standpunkt uden hen-
syntagen til de vilkår, mange mennesker i vores samfund har. Jeg har 
hele tiden være kritisk overfor Frankfurterskolen og teoretikere som 
Theodor W. Adorno, der fra et elfenbenstårn udførte samfundskritik. 
Hvad er det for en gang borgerlig marxisme, tænker jeg, måske fordi 
jeg selv er rundet af arbejderklassen gennem min opvækst. 

SH: Er det rigtigt forstået, at du allerede som ganske ung med 
Modellen konstaterer, at det gængse kunstværk ikke kan vise 
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vejen frem, fordi det blot er en fortsættelse af de strukturer, som 
det eksisterende samfund skaber? At Modellen var et forsøg på 
at starte helt fra bunden, uden de voksne, og lade børnene ud-
vikle en ny samfundsmodel, som de voksne kunne lære af?

PN: Ja, det var min erfaring, at kunstværket ikke kunne vise vejen. 
Derfor havde jeg det også rigtig svært på Kunstakademiet og fik 
en masse dårlige oplevelser. Jeg kunne ikke gå ind på de præmis-
ser for kunsten, som professorerne stillede op. Og de kunne ikke 
forstå mig. Jeg var oprørsk, både i gymnasiet og på akademiet, og 
derinde kunne jeg ikke lære mere. Derfor søgte jeg ud af kunstens 
verden og ind i hverdagslivet med et job i Gladsaxe Kommune, 
hvor jeg bedre kunne gøre en forskel. Mit værk henvender sig ikke 
til kunstscenen. Jeg måtte ud for overhovedet at kunne gøre en 
forskel. Kunstverdenen var og er en meget snæver verden. Der-
for begyndte jeg at lave aktivisme. Og jo, det var et forsøg på at 
starte fra bunden, derfor er Modellen frit område – der må ikke 
være noget, som gør det til en del af markedet. Vores markeds-
gjorte samfund er vanvittigt og grotesk, det gør mig vred. 

Introduktion af et åbent, procesorienteret værkbegreb

SH: Hvad var det som ledte frem til Modellen og dens banebryden-
de sociale æstetik, som i dag nærmest er blevet gængs praksis? 

PN: Moderna Museets direktør Pontus Hultén var et meget åbent 
menneske. Forinden havde han i 1966 ladet den franske, kvinde-
lige kunstner Niki de Saint Phalle opføre en kæmpestor, kvinde-
lig livmoder, som børn og voksne kunne gå ind i. Han havde et 
stort ønske om at bryde ned og åbne op. For mit vedkommende 
udsprang udstillingen af nogle aktioner i København, som blev 
skabt med udgangspunkt i, at kvinderne var kommet ud på 
arbejdsmarkedet i 1961. Vi kæmpede for, at børnene fik udfol-
delsesmuligheder, for der var ikke noget for dem. På Nørrebro 
lavede vi et legeområde for børn uden at spørge ejerne, for så 
havde vi fået nej. Det jeg ville understrege var, at børns kreativi-
tet er utrolig vigtig, men den var underprioriteret. Den kamp, vi 
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kæmpede, førte også til at der indførtes en langt højere grad af 
bevægelse og kreativitet. Det var målet. I 1968 var stemningen 
meget positiv. Der var fremdrift og reformer i den rigtige brug af 
termen ’reformer’, for det var forbedringer. Jeg var reformist, for 
jeg ønskede en forandring og pressede på gennem de forskel-
lige aktioner på Nørrebro. Jeg blev inviteret op til Stockholm for 
at skabe noget lignende, og da havde jeg i baghovedet, at jeg 
godt kunne tænke mig at intervenere i Moderna Museet i Stock-
holm og gøre det til en stor legeplads for virkelig at understrege 
vigtigheden af projektet. For det ville være noget andet end at 
lave små aktioner rundt omkring. Det får meget større opmærk-
somhed, når man besætter et helt museum og introducerer en 
helt anden form for æstetik i den hvide kube. Jeg var heldig, at 
Pontus Hultén var positiv, blot jeg selv skaffede pengene. Han 
satte seks uger af, og fordi jeg havde mit kandidatstipendium 
kunne jeg finansiere udstillingen økonomisk, da den samtidig var 
et forskningsprojekt. Desuden hjalp det, at mange mennesker 
tilbød deres gratis arbejdskraft i hele perioden. Jeg var der selv 
hver dag. Studerende fra Designskolen hjalp de to første uger 
med at etablere udstillingen og undervejs i udstillingsperioden 
hjalp en masse frivillige med den daglige realisering af værket. 
Der var stor frihed fra museets side til at gøre, hvad vi ville. Vi 
kaldte os ’arbejdsgruppen’, selvom arbejdsgruppen i virkelighe-
den kun bestod af en anden, Gunilla, og jeg selv. 

Set i bakspejlet var det givetvis værkets kollektive afsen-
der, som var medvirkende til, at værket forsvandt ud af histo-
rien. For der skal et kunstnernavn på et værk, hvis det skal 
anerkendes i kunstverdenen. Jeg skrev i indledningen til udstil-
lingen, at for børnene er det en legeplads, men for dem der 
ikke leger, er det en udstilling. For i Stockholm i 1968 deltog de 
voksne ikke aktivt i børnenes leg, de kiggede på og var ikke del 
af værket. I 2014 deltager de voksne, og det er positivt. Jeg ser 
forældrene lægge sig i skumgummiet og gribe børnene. Det er 
dejligt, for den relation til forældrene kan børnene bruge. Der 
er meget større interaktion i dag, og det er meget vigtigt, at 
forældrene er del af det hele, men samtidig er værket også i sin 
grundtanke et frirum for børnene.
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(3)

SH: Værket beskrives nogle gange som et utopisk værk. Er du 
enig i, at værket har et utopisk potentiale? 

PN: Det havde det i 1968, men ikke i dag. Dengang var utopien 
for de voksne, børnene var utopien. I dag er det ikke en utopi, 
men en kritik af virkelighedsbegrebet, som det eksisterer i dag for 
børn. Utopibegrebet er i mine øjne ikke en særlig præcis ramme-
sætning for projektet. Det er for bredt. Model er for mig et mere 
præcist begreb. Jeg viser en model, ganske enkelt. 

SH: Hvordan vil du selv definere det værkbegreb, du arbejder med?

PN: Jeg kalder det social æstetik: Værket består af de men-
nesker, som er i det. Uden børnene er der blot en ramme. Der 
står noget tømmer og græder. Værket er uinteressant uden 
børn. Værket var forud for sin tid, og samtiden reagerede meget 
kritisk. Der var for eksempel en af professorerne på Kunstakade-
miet, som i frokostpausen i akademiets kantine rejste sig op og 
råbte, at jeg ødelagde kunsten med det lort oppe i Stockholm. 
Som studerende oplevede jeg, at Kunstakademiet var helt for-
ældet både i metode og pædagogik, så jeg valgte at arbejde i 
Gladsaxe Kommune i slutningen af min studietid, hvor jeg fik 
lov til at tegne legepladser. Flere af de legepladser findes den 
dag i dag. I slutningen af 1970erne gik jeg helt ud af kunstsce-
nen og begyndte at undervise. I 1998 blev jeg ringet op af en 
kunsthistoriestuderende ved navn Lars Bang Larsen, som gen-
nem billedkunstneren Ole Sporring havde fået besked på, at hvis 
han ville vide noget om social kunst i 1960erne, så skulle han 
tale med mig. Lars Bang Larsen og jeg talte sammen, han skrev 
sit speciale om Modellen, arrangerede et par udstillinger med 
min billeddokumentation fra Modellen, og jeg donerede efter-
følgende min billeddokumentation til MACBA i Barcelona mod, 
at de udgav en bog om projektet. Bogen gav pludselig stemme 
til projektet.  Alle havde glemt det, fordi det ikke var blevet 
beskrevet. Man kendte ikke til det. Med bogen blev projektet 
genopdaget og herefter fulgte flere dokumentariske udstillinger 
og senest genopførelsen af Modellen på ARKEN.
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SH: Hvordan oplever du forskellen mellem de dokumentariske ud-
stillinger og genopførelsen? 

PN: Jeg har været glad for at vise dokumentationen af 1968-Model-
len, som det fx skete på Tate Liverpool i 2013. Men når man viser 
dokumentationen, så forbliver man indenfor kunsthistoriens ram-
mer… Man bygger ikke noget nyt op. For mig er det rigtigt at gen-
opføre Modellen, fordi værkets kritiske og pædagogiske funktion 
stadig er relevant. Det er rigtigt, at når man i 2014 bygger Model-
len op igen, så kommer den til at adressere nogle nye problem-
stillinger, nemlig at børnene ikke længere er særlig fysiske, men 
forholder sig til et todimensionelt univers. Men det overordnede 
mål er jo intakt. Værket skaber et alternativ til fremmedgjortheden 
og sætter fokus på fællesskabet. 

Et pædagogisk projekt 

SH: Et centralt aspekt ved Modellen er, at værket sætter barnet i 
centrum for museumsinstitutionens handlinger. Til trods for at AR-
KEN er kendt for sine mange outreach-projekter og et stærkt fokus 
på børn og undervisning, så har Modellen ændret museet radikalt. 
Børnene skaber en kreativ gør-det-selv-atmosfære på museet med 
skramlede papkasser og tapetklister. Museet er blevet et sted med 
masser af liv og høje børnestemmer. Vi har sågar måtte lyddæmpe 
hele vores underetage på grund af de høje lyde fra legende børn. 
Modellen gør en forskel for museet og er blevet besøgt af ca. 
160.000 på 10 måneder. Hvad er Modellens pædagogiske projekt? 

PN: Nøgleordet for mig er fællesskab. Fællesskabet er alternativet 
til markedet og Modellen opstiller nogle rammer for fællesskabet. 
Når børnene klæder sig ud og sminker sig, får de mulighed for at 
afprøve forskellige roller og indgå i relationer med hinanden. Jeg vil 
gerne skabe en udfoldet social æstetik, hvor børn, unge og voksne 
skaber en kulturel base for sig selv via det fysiske fællesskab. For mig 
er det ikke afgørende, om kunsten foregår eller vises på et museum. 
Det kulturelle fælleskab, som fx trives i kolonihaverne, er også en 
væsentlig kulturel base for samfundet. Museerne rammer en meget 
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lille gruppe af befolkningen, fordi det er en kirke for eliten. Modellen 
åbner op for, at en masse børn og unge, som ikke er vant til at kom-
me på museum får en anledning til at komme. Det kunne vi se i dag, 
da vi gik rundt i værket; den gruppe indvandrer-unge, som var i gang 
med at male på væggene, havde sikkert ikke været på museum før, 
fordi de ikke havde følt, at museet var noget for dem. Jeg vil gerne 
fremme et fællesskab, som står som et alternativ til vores nuværende 
fællesskab, hvor alle relationer er kommercialiserede. I 2014 handler 
det om, at vores børn generobrer den tredimensionelle verden. 

SH: Børnene elsker Modellen. Lige idet de ser den, bliver de et stort 
smil, og så styrter de op på broen og springer ned i det hvide og 
lyserøde skumgummihav. De gentager udspringene, indtil de har 
rødglødende kinder. Så leger de med dækkene og bliver optaget 
af at sminke sig selv og klæde sig ud – ofte sammen med deres 
klassekammerater. Så begynder de at springe fra broen igen… Når 
børnene leger i Modellen har de jo faktisk frihed til alt; men det 
virker alligevel som en meget fornuftig legesituation? 

PN: Børn er meget sociale og bevidste om, hvad de gør. De pas-
ser på hinanden, også selvom de ikke kender hinanden. Og man 
kan jo lægge mærke til, at de aldrig går ud over den gul- og 
sortstiplede linje, der omkranser udstillingen, når de maler på 
væggene og gulvet. Det tredimensionelle er det centrale i værket. 
I stedet for at børnene i dag sidder og spiller på en iPad, så skal 
de røre sig og indgå i relationer med andre børn. Mentalt bliver vi 
mere og mere lukkede i dag. Vi skal forbruge og forbruge. Jeg ser 
en fremmedgørelse, som i dag er blevet enorm. Det pædagogiske 
arbejde med børn bør tildeles langt mere opmærksomhed. Jeg er 
fx bange for, at børnehaverne i dag bliver de rene opbevaringsan-
stalter. Hvis man sammenligner 1968 med 2014, så var der langt 
mere frihed og åbenhed i 1968. Det sprudlende i legen er næsten 
væk på grund af de stramme regler, som skaber meget forudsige-
lige legepladser og skovbørnehaver, hvor børnene næsten intet 
må. Der findes i dag kun én byggelegeplads tilbage i Danmark, og 
den er ulovlig, fordi man fra EU’s side er så bange for, at der skal 
ske børnene noget. 
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(4)

SH: Hvad er dine fremtidsønsker?

PN: Jeg drømmer om at bygge et projekt i et eller flere af de store 
boligområder i Danmark sammen med forældrene, så børnene kan få 
et område, som er mere interessant end en græsplæne eller en top-
sikret legeplads, hvor de ikke gider være. For nylig talte jeg med to 
unge, svenske kunstnere, som vil forsøge at skaffe penge til at gen-
opføre Ballonen igen i Sverige.  Det håber jeg, at de får held med, 
for jeg ser gerne, at der er nogen, som vil tage over efter mig. 

Stine Høholt
er cand.mag og ph.d, overinspektør på ARKEN
 
Palle Nielsen
er kunstner

NOTER

(1) Guy Debord, La Sociéte du Spectacle, Paris: Buchet-Chatel, 1967. Her 
citeres fra den danske oversættelse Skuespilsamfundet, København: Rho-
dos, 1972, 14.

(2) Debord, 10.

(3) Lars Bang Larsen, Palle Nielsen. The Model: A Model for a Qualita-
tive Society (1968), Barcelona: MACBA, Museu D’art Contemporani de Bar-
celona, 2010.

(4) Ballonen blev oprindeligt opført i Västerås, et boligområde uden for 
Stockholm, kort tid efter Modellen var taget ned.
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Lidt om Modellens historie

Palle Nielsen, 2013

Modellen blev skabt i en periode af vores historie med økonomisk 
optimisme og ønsker om forandringer.

I 1968 havde det nye industrisamfund afløst bondesamfundet rent 
økonomisk, men mange styringsformer og normer havde stadig 
rod i fortiden.
Derfor ønskede en del af den unge generation at gøre op med de 
autoritære barrierer, som begrænsede de nødvendige tilpasnin-
ger til en ny tid.
Fantasien og kreativiteten skulle frigives.
Vi skrev ikke kronikker i aviser, men gennemførte direkte aktioner 
ude i det sociale rum for at vise alternative løsninger og drømme.
Jeg var selv med, som ung billedkunstner, til at planlægge og 
udføre legepladsaktioner i København for at vise de manglende 
udfoldelsesmuligheder børn på Nørrebro levede med.
Derfor blev jeg i 1968 inviteret til Stockholm for at være med til 
at planlægge Aktion Samtale, en række aktioner i Storstockholm, 
som anviste bedre forhold for børn.

Jeg havde også en anden, mere spektakulær drøm:
At overtage Moderna Museet i Stockholm og omdanne det til et 
stort kreativt rum for børns leg.
Der var flere begrundelser for denne fantasifulde intervention i et 
hæderkronet Museum for Moderne Kunst.
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For det første ønskede jeg at nedbryde ’den hvide kube’ som en 
forestilling om et kunstmuseum.
At der i et stort – normalt hvidt – rum var opstillet fleksible 
vægge med malerier ophængt i rækker. Her kunne publikum gå 
andægtigt rundt og beundre malerier fra fortid og nutid.

Denne forestilling om et kunstmuseum skulle legende, aktive 
børn ændre med deres reelle væren tilstede i rummet. 
En fortælling om en helt anden interaktiv og deltagende kunstform.

For det andet havde jeg i flere år været optaget af forholdet mel-
lem kunstner og det omgivende samfund – og måtte erkende, at 
der eksisterede to helt forskellige verdener i det samme samfund.

En kulturel elite med kunstscenen som platform, som løbende 
skabte dannelsesnormer for en styrende økonomisk elite – et 
lukket, symbiotisk rum.

Og udenfor: 75% af befolkningen som havde meget lidt viden 
om det lukkede rum, men blev underholdt af teatralske opvisnin-
ger af trekantede hatte og medaljer fra H.C. Andersens og Kier-
kegaards tid.

Jeg vidste også, at der udenfor eksisterede en kulturel styrke: 
fællesskabet. Jeg ved det, fordi jeg har haft min barndom og 
ungdom her.

Jeg ønskede at lave en sprække mellem de to fastlåste verdener.
At gøre det selvfølgeligt at besøge et Museum for Moderne 
Kunst, fordi det var spændende og sjovt.

Og at få andre kunstnere til at opsøge det almindelige, sociale liv 
og forholde sig til fællesskabet som en væsentlig, kulturel faktor.

Og for det tredje, så havde jeg modtaget et kandidatstipendiat 
på Arkitektskolen i København med emnet ’børns leg i boligom-
råder’ – til start 1969.



70

Det viste sig, at direktøren for Moderna Museet, Pontus Hultén, 
var positiv overfor projektet, som kunne starte oktober 1968. 
Men vi skulle selv skaffe økonomien og stå for opbygningen og 
afviklingen.

Jeg arbejdede tæt sammen med Gunilla Lundahl, som var redaktør 
på tidsskriftet Form. Hun havde mange kontakter i Stockholm.
Det lykkedes os at skaffe økonomien, blandt andet fordi der på 
udstillingen også skulle forskes i børns leg.

Og ved hjælp af mange frivilliges arbejdsindsats kunne vi åbne 
udstillingen: Modellen: En model for et kvalitativt samfund i oktober 
1968.
Den var åben i 3 uger på nær 2 dage, hvor brandchefen i Stock-
holm krævede den lukket – i de dage blev Modellen ombygget. Den 
blev besøgt af 34.000 gæster, hvoraf de 20.000 var børn.

Jeg fik mulighed for at genopføre Modellen i et boligområde i 
Vesterås i vinteren 1969. Den fandt sted i en varmluftbåret hal, vi 
kaldte Ballonen.

Aktion Samtale, Modellen og Ballonen medførte en del debat i 
Sverige om børn, leg og fritstillet fantasi.

Udstillingen Modellen: En model for et kvalitativt samfund forsvandt 
stille og roligt i historiens glemsel. Først 30 år efter i 1998 fandt 
kunsthistorikeren Lars Bang Larsen materialet fra Modellen i min 
skuffe. Og skrev derefter artikler om dens eksistens i internationale 
kunsttidsskrifter – for i slutningen af det 20. århundrede var interes-
sen for kunstnerens placering i samfundet blevet interessant. 

Jeg har siden lavet en lysbilledserie om Modellen, som er blevet 
vist på mange europæiske kunstmuseer.

I 2009 donerede jeg alt materiale fra Modellen til MACBA – Mu-
seet for Nutidskunst i Barcelona – mod at de udgav en bog om 
udstillingen.
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Det har selvfølgelig gjort interessen større, for viden er altid vigtig.

I efteråret 2013 blev Modellen opført efter mine anvisninger uden-
dørs i Paris i en uge. Men desværre i en EU-tilpasset udgave. For 
der er nu indført strenge regler for børns leg i EU. Hvis et barn fx 
skal slå søm i et bræt, skal det have mere sikkerhedsudstyr på end 
en polsk arbejder på en byggeplads – og være overvåget af en 
voksen person.

Nu i februar 2014 åbner Modellen på ARKEN i Ishøj i tilpasset form.

Derfor er det naturligt at stille spørgsmålene: Hvordan adskiller 
tiden i 1968 sig fra nu, 46 år efter, og er det overhovedet nødven-
digt at give børn plads til fri leg og kreativitet?

Jeg påstår, at det er endnu vigtigere nu, end det var i 1968.

Hvor samfundet dengang var i fremdrift – drevet af optimisme 
og større deltagelse – så oplever jeg nu et samfund, der er 
begyndt at dybfryse i usikkerhed og frygt. Udstødning, tvangs-
auktioner, overvågning og regelbinding er dagligdag for rigtig 
mange mennesker.
Vi skal konkurrere globalt, derfor er kravet PISA-undersøgelser, 
som skal dygtiggøre børnene i naturvidenskabelige discipliner, så 
de kan blive lige så dygtige som kinesiske børn i en diktaturstat.
Finanskapital og markedet bliver brugt mod os som den Store 
Bastion – og det overvågede Internet er blevet vores nye sociale 
gudebillede.

Jeg ønsker, at vi et øjeblik stopper op med vores digitale appara-
ter i hænderne og tænker over, hvad vi egentlig ønsker for vores 
børns fremtid.

Kære forældre, slip deres glæde, deres fantasi og kreativitet løs – 
det gør dem til frie, sociale og nysgerrige børn. 
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De sociale kunstnere

Palle Nielsen

Oprindeligt trykt i MAK, no. 1, årg. 1, 1969

Jeg greb ind – det havde ikke været meningen. En dags fallit. 
Mange gange om dagen sammen med børnene – fallitter. Jeg 
dikterede ungerne. Gik ud fra, at de ville arbejde med materialet, 
som jeg selv ville gøre. 

Men disse små unger havde jo ikke brug for at være kon-
struktive. De oplevede i stedet for at skabe. 

Om aftenen forsøgte jeg at opleve de samme materialer. 
Men fordi jeg havde bestemt mig for at opleve – eller fordi jeg 
kun kunne skabe – var jeg fremmed overfor situationen: at turde 
opleve. Det gør ondt at måtte erkende, at man har skabt uden at 
opleve – eller at der har været forskel mellem oplevelse og ska-
ben. Måske helt glemt at opleve det nye. 

Kunstnerrollens omdefinering
Der er grund til at dykke ned i denne oplevelse for at prøve at for-
stå, hvorfor man reagerer – konformt – overfor en så konkret og 
ærlig oplevelsessituation. 

Jeg tror, at den indeholder nogle af de problemer, der har 
skabt vores situation som voksne – og at der heri også ligger be-
grundelser for vores forsøg på at ændre vores betingelser. Vores 
forsøg på at ændre er ofte usikre, famlende – som et forsøg på at 
nå frem til en anden holdning til mennesket. Et forsøg på, for os 
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selv og andre, at beskrive billeder af det, som vi gerne ville kunne. 
Vi står jo i samme situation – fremmede overfor nye materia-

ler. Nye situationer, og reagerer spontant i en retning, som vi helst 
så var blevet ændret hos os selv. For vi mærker os tvunget til at 
indtage en insisterende rolle – føler os dirigeret til at tillægge os 
selv og andre bestemte værdier. 

Det, at vi reagerer stift og prøver at stoppe andre i oplevelse 
for at afhjælpe os selv, er noget væsentligt – noget fundamentalt 
– i vores reaktioner. Vi er opdraget i skyggen af en menneskelig 
effektivitetsmodel. 

Den tekniske udvikling og de idéer om menneskets mulighe-
der, som den dels skabte og dels selv var født af, er blevet vores 
væsentligste problem. Vi magter ikke følgerne. Selve udviklingen 
har ændret vores menneskesyn i retning af effektivitet og pro-
duktionsduelighed. Og det selv om vi har haft alle muligheder 
for at opstille og skabe utopier om menneskelige relationer. Men 
det skete ikke. De forsøg, man gjorde blev stoppet, slået ned, for 
mennesket, der forøger produktionen, gik forud for utopierne. Der 
er flere planer i dette.

For selvom det lykkes os at overtage produktionsmidlerne, 
så ville vi havne i en ny situation med den samme effektivitetsmo-
del for vores handlinger. Vores reaktioner er allerede anlagt efter 
bestemte mønstre, der alle er bestemt af, at man skal producere, 
være konstruktiv og effektiv. 

Dette må indebære, at vi før og efter og samtidig med den 
økonomiske ændring må arbejde med at forstå vores manglende 
evne til at opleve situationer og menneskelige relationer. Samti-
dig kan det være, at vi hjælper godt med til denne ændring ved at 
arbejde med idéer om virkelige menneskerelationer. Ved at for-
søge at standse de ubevidste rolletildelinger og erstatte dem med 
nye bevidste. Valgfrie.

Ved at arbejde med os selv, ved at ville forstå, omdanne og 
afprøve de nye relationer, vi famler efter, giver vi samtidig os selv 
ret til at ville det for andre. Hvis vores nye relationer kan blive ud-
tryk for, at vi oplever – og tør opleve – kan vi blive et mål for andre. 
 Men netop arbejdet med os selv er svært og utilgæn-
geligt. For vi havner ofte i en undskyldende rolle. Det er uhyre 
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svært at både eksistere i et samfund af systematiseret effekt- og 
imagejageri, psykisk være en del af det, og samtidig ændre sig 
og blive skabende socialt engageret.

Det indebærer nemlig, at man tillægger det at være skaben-
de, det at være kunstner helt andre og nye værdier. Ved at være 
priviligerede med ret til at fixere deres drømme for sig selv, bliver 
kunstnerne distanceret af de mange, der forsøger at opleve og at 
viderebringe oplevelser: De mange, der forsøger at leve kunst i 
stedet for at reproducere oplevelser.

”De sociale kunstnere”
Lad os tage udgangspunkt i kunstnerens normale rolle nu og ud 
fra denne (der af the establishment tillægges så store kvaliteter) 
prøve at forstå rolletildelingerne og lade dem falde på plads i en 
lang række af begrundelser.

En skabende situation er åbenbart en produktiv situation, der 
har et konstruktivt sigte. Hvis man går ud fra, at en konstruktion 
i sig selv er en udvikling, at en genstand skabt i det eksisterende 
samfund i sig selv er en udvikling og dermed af en større historisk 
sammenhæng, så har dette produkt en egenværdi, en kvalitet, der 
kan påvirke samfundets udvikling. 

Men hvis man – som jeg – går ud fra, at den kunstneriske 
konstruktion er en konsekvens af en påvirkning og en bestemt 
forudgiven rollefordeling, der får kunstneren til at vælge at lade 
sine produkter kanalisere i en produktion, indebærer det at kunst-
neren ikke kan påvirke et samfunds udvikling i sin nuværende 
rolle. Rollen indebærer, at der er taget højde for alle produkterne. 
Oven i købet eksisterer der et marked for dem, der er indstillet på 
at afsætte dem. Rollen følger blot den almindelige produktions- og 
effektivitetsmodel.

Kunstnerne er accepteret og har accepteret. Det at pro-
duktet har en markedsværdi, er alene en reduktion af oplevel-
sesevnen, fordi kunstnerne må udgå fra en accept af deres rolle, 
når de begynder en reproduktion af oplevelser. Det indebærer 
nemlig, at kunstneren kanaliserer sine oplevelser allerede i 
udvælgelse af emne for oplevelse. Produktet må svare til marke-
dets forventninger.                              
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Og når selve oplevelsen systematisk forringes og overgår til en re-
produktion af vaner, så er kunstneren placeret i en situation, der er 
parallel med det normale menneskes. Men mere farlig og system-
bevarende, fordi den besluttende del af befolkningen dels identi-
ficerer deres behov for oplevelse med produkterne og dels bruger 
kunstnerens rolletildelte situation som sutteklud og undskyldning 
overfor de ikke beslutningsdygtige.

Desværre er kunstneren ikke altid interesseret i at ændre 
denne situation, for de tildelte privilegier indebærer i sig selv en 
fornemmelse af kvalitativ evne, en egendimension – noget rituelt. 
Men det er blot en tildelt platform, hvor kunstneren som udstil-
lingsfigur kan repræsentere ”uafhængigheden” af systemet.

At der eksisterer en sammenhæng mellem kunstnerens og 
de ikke beslutningsdygtige produktionsindividers tildelte roller 
giver et billede af produktionssamfundets reduktion af evnen til 
udfoldelse og oplevelse.

Kunstneren står som samfundsindivid i samme manipulere-
de situation som det ”ikke-kunstneriske” produktionsfolk. Mani-
puleret til at indtage en ganske bestemt rolle, der fratager os mu-
lighederne for at kunne tilfredsstille det enkleste af vores behov. 
At kunne opleve os selv og andre nysgerrigt og forsøgende.

Med romantiske fyrværkeripinde
Den rolle, der tildeles os af produktionstænkningen, er absolut 
konkret. Den er forståelig. Den er logisk. Den er oven i købet socia-
liserende, hvis man udgår fra et effektivitetsgrundlag. Den indehol-
der en logisk systematik i sin tildeling af roller. Denne systematik 
er blevet forudsætningen for vores materielle velfærd.

Spørgsmålet må nu være om der i disse roller er noget ”rig-
tigt” for mennesker. Om der i dette mønster af adskilte sammen-
hænge er indbygget mekanismer, der kan støtte og videreudvikle 
fundamentale behov, som skjuler sig i de eksisterende roller. Eller 
er ændringerne i vores menneskesyn så totale, at disse behov er 
fremmede for mennesket?

Jeg påstår, at disse behov er til stede. Og de er under udvik-
ling med en kraft, der vil være i stand til at ændre sine egne betin-
gelser. Mennesket skabte samfundet. Og vi gjorde vores institu-
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tioner frie af os selv, så vi nu eksisterer uafhængigt af dem, uden 
evne eller vilje til at bestemme over dem. Og samtidig gjorde vi os 
socialt afhængige af det, vi skabte, så vi nu lader os forme af det.

Det skete på en tid, da vi var formbare, da vi levede under 
betingelser, der var så usle, at vi selv accepterede det effektive 
produktionssamfund og de på forhånd givne roller. Men resul-
tatet af denne store tilpasningsevne var troen på, at mennesket 
skaber samfundet, at individet i en senere udvikling selv vil være 
i stand til at ændre ved de forhold, som former det.

Og nu er vi tilbage til situationen med ungerne, der svøm-
mer i malingen. Alene det at de svømmer i malingen er et skridt 
mod en ændret samfundsstruktur. Det er småt. Det er langsomt. 
Men det indgår i en bevægelse af ønsker og handlinger.

Vi har de udgangspunkter, der kan gøre os i stand til at 
ændre ved vores betingelser, hvis de begrænser os. I tilgift har 
vi fået en teknisk ekspansion, der bringer og har bragt os mæng-
der af informationer.

Vores viden er blevet større og vores handlinger, vores organi-
sation. For vi måtte handle, da vi først opdagede vores virkelighed. 

Modydelsen for udført arbejde er materiel – og samtidig får 
man behov, der tilfredsstilles ved at man bruger sin modydelse 
som modydelse for tilfredsstillelsen. Endvidere kan man forøge 
mængden af behov ved at forøge sin arbejdsevne – hvorved 
man kan blive mere tilfredsstillet.

Det kan man gøre ved at uddanne sig, d.v.s. modtage flere 
informationer om produktionens effektiviserende metoder. Sam-
tidig påvirker man produktionseffektiviteten positivt ved at ud-
danne sig. For når man handler, lærer man mere om samfundets 
funktioner. Det giver en mulighed for at erfare og opleve selv, og 
skabe situationer for andre, så de kan opleve sig selv.

Vi lærer af det. Vi lærer, at så længe vi tager handlinger for 
alvorligt, når vi handler – lige så længe vil vi bevare de tildelte rol-
ler. Derfor lærer vi os at turde opleve os selv. Vi må handle for at 
frigøre os fra vores tildelte roller. Og vi vil handle, for vi har et mål.

Vi er selv en målsætning. Overalt kommer vi frem. Ud af 
højtalerne. Ud af fjernsynet. Ud af fjernskriverne. Ud af forsider-
ne. For der er gået revner i effektivitetens empiri.     
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Efter os kommer flere. De har målsætningerne. De får mere viden. 
De laver organisationer med deres romantiske fyrværkeripinde i 
hånden. De sociale kunstnere.

En afsluttende historie
Jeg havde ventet det, forudset det – derfor stod der fire af dem. 
Jeg havde prøvet at forestille mig situationen: Aggressionen 
overfor benzindunkene. Det var aldrig lykkedes mig at associere 
handlingsforløbet til ende – hver gang havde jeg selv blokeret.

Jeg blev forbavset, da situationen pludselig var der – og 
reagerede med trækninger i albuerne. Gik hen til ham for at ville 
ændre det billede, jeg så – den klump, der sad fast. Og blev mødt 
med uvilje og hadefulde hammerslag. Jeg var gået forkert af ham. 
Prøvede igen, men aggressivt – for jeg ville fjerne billedet af ham 
og mig. Han reagerede med en snerren.

Jeg blev voldsomt ophidset. Fandt en større hammer og 
bearbejdede afsindigt en anden benzindunk.

Han reagerede omgående – ved at stoppe. Så glippede det 
helt for mig. At se en hel historiebog udfoldet på tre sekunder var 
for meget. En udvikling: jeg havde været fumlende – forsigtig – 
uforståelig og ville stoppe ham for at fjerne min svaghed. Opleve 
et nederlag som voksen og placere det i barnet – som et senere 
grundlag for reaktioner som min egne. 

Mens jeg ødelagde benzindunken så jeg, at drengens ansigt 
slappede af og blev til en slags indadvendt, forstående velvilje. 
Han gik pludselig hen til min dunk og begyndte at lede efter min 
takt. Og fandt den. Jeg husker, at vi grinede. Også til de mange 
afventende ansigter rundt om os. 
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Socialæstetik – hvad er det?

Palle Nielsen, 2001. I tæt samarbejde med Lars Bang Larsen

Socialæstetik er en måde at producere, tolke eller formidle kunst, 
så der opstår forbindelser mellem æstetisk viden og det omgi-
vende samfund. Almindelig kulturel aktivitet – måderne man gør, 
tænker og forbruger ting til daglig – bliver fremhævet i en udveks-
ling med kunsten. Det æstetiske bliver en proces, der involverer 
liv og mennesker her og nu, snarere end de stivnede former man 
fremhæver, når man taler om ’store kunstnere’ og ’mesterværker’. 
Kunsten skal bruges i fællesskab, ude blandt mennesker, ikke bare 
kigges på i et museum om søndagen.

Socialæstetikkens virkelighedsbegreb er baseret på dialog, 
og har som mål at bekræfte og opbygge identitet i et bredt kul-
turelt perspektiv. Det vil sige, at arbejdet med kunsten foregår ud 
fra et fokus på, hvad kunstværket er og gør i den konkrete situa-
tion, såvel som ud fra en kommunikerende bevidsthed. Måden 
kunstværket kommunikeres ud er en del af værkets værdi. Denne 
bevidsthed omkring kunstnerisk arbejde har nogle kvalitative og 
kvantitative mål for, hvad og til hvem man kommunikerer og for-
søger dermed at skubbe til nogle kommunikationsgrænser. Både 
kunstværket og formidlingen af det befinder sig på den måde på 
en akse mellem det æstetiske, det kulturelle og det politiske.

Samtidig er socialæstetik en bevidsthed om, at kunst traditi-
onelt er blevet brugt på en bestemt måde; nemlig som garant for 
elitens værdier. I modsætning hertil er det nødvendigt at prøve at 
brede kunsten ud, så den kan være med til at bygge værdier op, 
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der angår og når ud til flere mennesker. Kunsten er blevet populi-
stisk – i bedste forstand af ordet.

Socialæstetikken har et dialogisk forhold til kunstinstitu-
tioner, og er et udtryk for et ønske om at etablere samarbejder 
med institutioner, som tillader, at der udvikles forskydninger 
hen imod konstruktive former for kritik og samfundsrelevante 
kunstneriske praksiser.

Kunst bliver på denne måde til en kvalitativ opsamling af 
former for viden, der ikke nødvendigvis bliver tilgodeset i den 
stigende kommercialisering af vores omgivelser. Som kunstnerisk 
praksis arbejder socialæstetikken med udkast, som peger hen 
imod forandringer og kunstværker, der har konkrete funktioner 
i det sociale og fysiske rum, der omgiver os. Det er viden, der 
bliver udfoldet lokalt i samarbejde med mennesker, og som peger 
på at udviklingen frem mod en global verden, hvor beslutninger 
tages i centre uden for vores rækkevidde, øger behovet for men-
neskers demokratiske deltagelse i deres nære virkelighed.

Socialæstetikken er altså en måde at åbne en diskussion om 
æstetik og etik. Dette gælder både for principielle, demokratiske 
diskussioner, som for den aktuelle kulturelle debat. Der er nogle 
sociale processer, som er under pres derude i samfundet, og 
socialæstetik tager kunsten op til en ny vurdering ud fra en moti-
vation om at prøve at gøre en forskel. Dybest set vil socialæstetik-
ken undersøge æstetikkens betydning i forhold til et ønske om at 
udvide demokratiske handlingsformer i det samfund, der omgiver 
os. Det socialæstetiske er en ressource, der kan kommunikere og 
opbygge værdier på tværs af kulturelle, sociale og etniske skel.

Begrebet ’social aesthetics’ blev brugt første gang i 1982 af ame-
rikaneren Bill Olander. Som kunstform har socialæstetik eksiste-
ret herhjemme – i mere eller mindre defineret form – i hvert fald 
siden slutningen af 60erne. Op gennem 70erne og 80erne har 
socialæstetik især eksisteret i form af de forskellige former for 
aktivisme og feminisme, og i institutionskritikken. I 80erne arbej-
dede mange kunstnere og kunstnergrupper socialæstetisk, f.eks. 
Group Material, Political Art Documentation and Distribution, 
Alan Sekula, Repo History, Martha Rosler, Adrian Piper, ACT UP. 
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Især var den amerikanske AIDS-aktivisme en stærk sag i 80erne. I 
90erne begynder en mainstream-bevidsthed omkring det socia-
læstetiske i form af begreber og praksiser som kontekstkunst, 
ephemeral art og relationel æstetik. 
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Biografi

Mille Højerslev Nielsen

Palle Nielsen, født 1942 i København

1942-61 – Vokser op i et arbejderkvarter på Amager. Moderen 
arbejder på en cigaretfabrik, og faderen er svejser på B&W. 

1961-63 – Matematisk student fra Falkonergården Gymnasium 
på Frederiksberg. Rejser herefter rundt i Europa og påbegynder 
efterfølgende studier i tegning og maleri i København som forbe-
redelse til optagelse på Det Kongelige Danske Kunstakademi.

1963 – Optages på Det Kongelige Danske Kunstakademis Afde-
ling for Maleri med studier hos billedkunstnerne Egill Jacobsen og 
Richard Mortensen.

1965 – Får sin debut som billedkunstner på Kunstnernes Efterårs-
udstilling i Den Frie Udstillingsbygning med maleritrilogien En hi-
storie om de små tings inderlige væsen, hvoraf maleriet Inderlige 
væsen erhverves af Statens Kunstfond.

1965-67 – Skifter til Det Kongelige Kunstakademis Afdeling for 
Mur og Rum ved billedkunstner Dan Sterup-Hansen, hvorfra han 
tager afgang i 1967.

1966 – Udsmykker Danske Banks midlertidige kantine og vinder 
Amagerbankens konkurrence om udsmykning af et plankeværk på 
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Amagerbrogade, udskrevet på Afdeling for Mur og Rum.

1966-67 – Arbejder som kunstnerisk konsulent i Gladsaxe Kom-
mune.

1967 – Udsmykning af Musikbiblioteket i Gladsaxe og opførsel af 
legepladser i Gladsaxe Kommune, bl.a. legepladsen Alsikemar-
ken. 

1968 – Engagerer sig kunstnerisk og politisk i at skabe bedre 
vilkår for børn. Opfører en ulovlig legeplads i en baggård på 
Nørrebro i samarbejde med en gruppe arkitekt- og universitets-
studerende samt beboere i området.

Inviteres af den svenske aktivistgruppe Aktion Samtal til at 
hjælpe med at udføre legepladsaktioner i Stockholm. Sammen 
kontakter de Pontus Hultén, den daværende museumsdirektør 
på Moderna Museet i Stockholm, og indgår aftale om at instal-
lere en indendørslegeplads som udstilling i museets hovedsal.

Tildeles i sommeren 1968 et kandidatstipendiat på Afdeling 
for Bygningskunst, By og Landskab på Det Kongelige Danske 
Kunstakademis Arkitektskole på baggrund af sit arbejde med 
legepladser. Optagelsesbrevet bruges til at søge fondsmid-
ler til Modellen, og Modellen indgår derfor også i hans senere 
forskningsprojekt.  

Installationen og indendørslegepladsen Modellen: En model for 
et kvalitativt samfund opføres på Moderna Museet. I stedet for at 
bruge sit eget navn vælger Palle Nielsen at signere udstillingen 
’Arbejdsgruppen’. I de tre uger udstillingen varer, tiltrækker Mo-
dellen mere end 33.000 besøgende og er genstand for massiv 
medieopmærksomhed.

1968-69 – I kølvandet på Modellen opfører Palle Nielsen instal-
lationen og indendørslegepladsen Ballonen i et boligområde i 
Vesterås, Sverige. Ballonen bygges af materialerne fra Modellen.
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Udgiver en række tekster i forbindelse med Modellen og Ballonen. 
Teksterne markerer de første skridt mod en senere definition af 
begrebet ’social æstetik’.

1969 – Begynder på Arkitektskolen d. 1. januar 1969. Emnet for 
forskningsprojektet er ’børns leg i boligområder’.

Opfører en aktionslegeplads i et boligområde i Høje Gladsaxe i 
samarbejde med beboerne og en gruppe arkitektstuderende som 
en del af Palle Nielsens forskningsprojekt på Arkitektskolen. Forud 
for opførelsen af aktionslegepladsen interviewes beboerne af 
Palle Nielsen og en gruppe sociologi- og psykologistuderende.

Deltager på jubilæumsudstillingen Festival 200 på Charlotten-
borg.

1969-71 – Følger kurser på Institut for Pædagogik på Københavns 
Universitet. 

1969-73 – Udfører vægudsmykning af forhallen på Blindeinstitut-
tet i Hellerup, støttet af Statens Kunstfond.

1971-75 – Opretter en selvstændig arkitektvirksomhed med fokus 
på udformning og opførsel af legepladser. Har sideløbende et 
virke som landskabs- og boligkonsulent for stadsarkitekten og 
diverse kommuner.

1973-75 – Udfører vægudsmykning af forhallen på Hvidovre Hos-
pital, København.

1979 – Udfører vægudsmykning til Handelshøjskolen i København.

1981-98 – Ansættes ved forskellige arbejdsløshedsorganisa-
tioner i København og omegn som vejleder og underviser i 
arbejdsmarkedsforhold, voksenpædagogik og samarbejde og 
senere som projektvejleder på udsmykningsopgaver og under-
visning i tegning og design.
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1986 – Udfører vægudsmykning til Nordvang, Børne- og Ung-
domspsykiatrisk Afdeling, Glostrup.

1989 – Udfører vægudsmykning med piktogrammer og gelæn-
derforløb til boafdelingen på Blindeinstituttet, Hellerup.

1994 – Udfører vægskulptur for handicappede børn på Lysholm-
skolen, Roskilde.

1999-2001 – Kontaktes af kunsthistoriker Lars Bang Larsen, der 
skriver speciale om Modellen. Mødet udvikler sig til et teoretisk og 
projektorienteret samarbejde omkring udbredelsen af Palle Niel-
sens kunstneriske virke og begrebet ’social æstetik’.

2000-14 – Et lysbilledshow med 160 fotografier, der dokumente-
rer Modellen (1968), udstilles på museer verden over. 

2000-01 – Deltager i den internationale gruppeudstilling Pyra-
mids of Mars, som bliver vist på The Fruitmarket Gallery i Edin-
burgh, The Barbican Centre i London og på Trapholt i Kolding, 
hvor man også opfører den interaktive legeskulptur Anthill.

2005 – Deltager i den internationale gruppeudstilling The Invisi-
ble Insurrection of a Million Minds på Rekalde i Bilbao.

2008 – Deltager i den internationale gruppeudstilling The Great 
Game to Come på Frankfurter Kunstverein og leder en workshop 
for studerende på Städelschule i Frankfurt og Det Kongelige Dan-
ske Kunstakademi i København, hvor også professor og billed-
kunstner Nils Norman deltager som underviser.

2009 – Opfører en mindre udgave af Modellen, som får titlen The 
Children’s Peace Corner i forbindelse med kunstbegivenheden 
Kunst Kaapt Fort (KAAP) på Fort Ruigenhoek i Utrecht.

Deltager i den internationale gruppeudstilling Time as Matter på 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). Nielsen done-
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rer de 160 fotografier, en række lydoptagelser og de grammofon-
plader, der blev afspillet i Modellen i 1968, til MACBA mod, at de 
udgiver en bog om Modellen.

2010 – Bogen Palle Nielsen. The Model: A Model for a Qualitative 
Society, der indeholder fotografier fra Modellen, et essay af Lars 
Bang Larsen og Palle Nielsens originale tekster fra 1968-69, udgi-
ves af MACBA.

Deltager i 29. São Paulo Biennale i Brasilien med den fotografiske 
dokumentation af Modellen. 

Deltager i den internationale gruppeudstilling Aires de Jeux d’Ar-
tistes på Le Quartier – Centre d’Art Contemporain de Quimper i 
Paris. 

2012 – Deltager i gruppeudstillingen Century of the Child på 
MoMA i New York. Udstillingen blev vist på Vandalorum i Värnamo 
i 2014, på Designmuseum Danmark i København i 2015 og på De-
signmuseo i Helsinki 2015-2016.  

Taler i Tensta Konsthall på seminaret The Model and the City. Se-
minaret var del af Tensta Konsthalls projekt The New Model, der 
undersøgte arven fra Modellen: En model for et kvalitativt samfund 
gennem en række projekter, seminarer, workshops og udstillinger.

2013 – Installationen Modellen genopføres udendørs på Place 
de la Bataille de Stalingrad, Paris, i en reduceret udgave på 
grund af stramninger i EU-lovgivning om sikkerhed på legeplad-
ser. Genopførelsen af Modellen er en del af den internationale 
gruppeudstilling Nuit Blanche, der varede én nat og blev vist i 
forskellige byrum og på parisiske kunstinstitutioner. Modellen fik 
dog lov at stå en hel uge.

2013-14 – Særudstillingen Palle Nielsen: The Model bliver vist på 
Tate Liverpool i forbindelse med den internationale gruppeudstil-
ling Art Turning Left – How Values Changed Making 1789-2013. 
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Udstillingen præsenterer den fulde dokumentation om Modellen.

2014 – Modellen genopføres på ARKEN, Ishøj, i en nyfortolkning, 
der er tilpasset ARKENs udstillingsrum.

Deltager i den internationale gruppeudstilling Playgrounds. Rein-
venting the Square på Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 
i Madrid. 

Et udvalg af Palle Nielsens egne tekster fra 1968-69 publiceres i Exhi-
bition – Documents of Contemporary Art, Whitechapel Publications.

ARKEN erhverver Modellen (1968/2014) til ARKENs samling.

Mille Højerslev Nielsen 
er cand.mag. i visuel kultur



Modellen i brug
Denne og de følgende sider viser, hvordan Modellen blev brugt i praksis: hvordan 
den blev leget i og med, omformet, udfordret, bemalet og beriget. Alle fotos er 
taget af brugerne og legeværterne.

Trille, stable, vælte
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Plant et frø og se det spire









Skum, skum, skum
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