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DANNELSE I ET 
ANTROPOCÆNT PERSPEKTIV

Vi sidder i et mørkt rum i en blød sofa og betragter en videoptagelse af et 
kæmpestort, horisontalt liggende træ i 1:1. Sofaer og videoer strækker sig over 
11 meter og seks gigantskærme i udstillingsrummet på Trapholt i den aktuelle 
udstilling CONNECT ME. Værket Horizontal – Vaakasuora (2011) er skabt af 
den finske videokunstner Eija-Liisa Ahtila. Hun er kendt for at arbejde med 
menneskelige, historiske dramaer, men fordyber sig i dette værk i en 
mere – tilsyneladende – minimalistisk registrering af naturen.

Eija-Liisa Ahtila: Horizontal-Vaakasuora, 2011. Værket er udstillet på Trapholt i særudstillingen CONNECT ME. Foto: Bonnie Bay Andersen. 
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I sofaen er vi omgivet af lyden af vin-
den i træets grene kun afbrudt af fug-
lelyde. Langsomt drages og optages 

vi af alle de små handlinger, der udspiller sig 
i træet mellem dets grene. Værket er slet 
ikke så minimalistisk, som det først er anta-
get. Træet svajer i vinden, men er ikke helt i 
sync på de forskellige skærme. Ved bunden 
af træet står et menneske i 1:1. Længe be-
mærker vi ikke mennesket, for træet fylder 
så meget mere og lægger beslag på vores 
opmærksomhed. Og netop fordi træet er 
lagt ned, kan vi faktisk se alt, hvad der sker 
mellem dets grene og i dets top 11 meter 
oppe i luften – et perspektiv vi ikke normalt 
har adgang til som menneske. I stedet for – 
som vanligt – at sætte mennesket i centrum 
som videoens hovedperson med naturen og 
træet som passiv baggrund, fokuserer Ahtila 
på giganten ved menneskets side; træet, og 
alt det liv, der er forbundet med det og ud-
spiller sig i det. Mennesket opleves her blot 
som én af mange forbundne eksistenser og 
kræfter i naturen. 

Horizontal – Vaakasuora udtrykker på 
smukkeste vis det posthumanistiske skifte 
i perspektiv, som det antropocæne giver os 
i forholdet mellem menneske og natur. Vær-
ket minder os tydeligt om, at selvom vi ikke 
kan se alt det liv, der udspiller sig rundt om, 
over og under os, så er det der og fungerer 
fint uden vores indblanding. Det antropo-
cæne perspektiv byder os helt konkret at 
se ud over vores egen – menneskehedens 
– næsetip, at se os selv som en (lille) del 
af naturen i stedet for hævet eller afskåret 
fra den og at indse den forbundethed, vi har 
med hele verden, dens liv og organismer.

Men, kan et perspektivskifte afhjælpe 
den økologiske krise? Det er i alt fald en 
grundantagelse inden for antropocæn teori, 
at vi bør genopdage og engagere os i altings 
komplekse forbundethed.

Det antropocæne og almendannelsen
Netop det antropocæne perspektiv kan i 
denne tid påvirke vores syn på almendan-
nelse. For hvad sker der egentlig med al-
mendannelsen, hvis vi tænker mennesker, 
dyr, ting og organismer som ligeværdige 
aktører i verden? Hvis almendannelse 
er at virke for det fælles gode, sande og 
skønne, så er det vel ikke kun for menne-
sket? Hvad hvis vi også øver os i at vise 
engagement og omsorg for mere end 
menneskeheden – fx for et kæmpetræ 
på 11 meter. Hvad hvis vi spørger os selv, 
hvem der egentlig har givet os retten til 

Tegnestuen Lundgaard & Tranberg: Con-nect-ed-ness, 2021. Den Danske Pavillon, Venedig 

Biennalen. Foto: Hampus Berndtson.
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at sætte os over dette træ? Til at fælde 
det? Til at dømme det liv og de historier,  
der udspiller sig blandt træets grene for min-
dre værdige end de menneskelige historier 
og liv? 

Forskellen på et antropocænt og holocænt 
verdensbillede
I marts 2021 samledes alle fagligheder i 
gymnasiet på SDU‘s seminar om det antro-
pocæne og almendannelse med fokus på at 
undersøge, hvordan vi kan arbejde med kli-
maforståelse og bæredygtighed i gymnasiet 
generelt og i pædagogikum specifikt. 

På seminaret blev vi introduceret til teori 
om det antropocæne som et nyt verdensbil-
lede i modsætning til det holocæne verdens-
billede, der har præget verden siden renæs-
sancen – ja, helt tilbage til sidste istid, hvis 
man ser geologisk på det. Det holocæne 
verdensbillede blev problematiseret, fordi 
det fokuserer på mennesket som den eneste 
aktør i verden. I en sådan optik er verden en 
scene, hvor mennesket alene hersker – med 
den konsekvens, at menneskets handlinger 
nu har forstyrret de økologiske balancer til 
en sådan grad, at vi som mennesker faktisk 
ikke længere har kontrol. 

Som kontrast til det holocæne og et håb 
for fremtiden blev det antropocæne ver-
densbillede introduceret. Det antropocæne 
verdensbillede giver os nemlig mulighed 
for at have et mere positivt blik på fremti-
den; hvis vi lærer at værdsætte livet, og alt 
det vi deler kloden med, på en ny og mere 
ligeværdig måde, kan vi møde klimakriser 
og angst med større håb og ydmyghed. Og 
det kan vi altså gøre gennem etableringen af 
et nyt verdensbillede, hvor mennesket ikke 
alene hersker og er den eneste aktør, men 
hvor vi er forbundet til alt omkring os og til 
hinanden. Det antropocæne introducerer 
således til et verdensbillede, hvor det ikke 
kun er mennesket, der handler, påvirker og 
forandrer, men hvor alt omkring os altid er 
i gang med at handle, påvirke, blive påvirket 
og forandre sig selv og alt andet. 

På den måde giver det antropocæne ver-
densbillede et andet blik på, hvad der er det 
fælles gode, skønne og sande i livet – og det 
kan ses som et udtryk for en mere bæredygtig 
almendannelse. Samtidig er bæredygtighed 
nærmest tidens ORD, og i øvrigt også temaet 
på dette års FIP/GFk 2023 og i dette nummer 
af TEGN, som du sidder med i hånden. 

Den antropocæne arkitektur
Imidlertid er det ikke kun i gymnasieverde-

nen, at man beskæftiger sig med det an-
tropocæne og med bæredygtighed. Også 
2021 og 2022’s store kunst- og arkitektur-
begivenheder – Venedig Biennalen inden for 
arkitektur i ‘21 og kunst i ‘22 og Documenta 
15 – har i den grad stået i det antropocænes 
tegn.

Vender vi i første omgang blikket mod 
arkitekturbiennalen i Venedig i 2021, var te-
maet for udstillingen “HOW WILL WE LIVE 
TOGETHER?” – hvilket allerede har en stærk 
forbundethedsklang. Omdrejningspunktet 
var undersøgelser af, hvordan arkitekturen 
kan bidrage til at skabe et meningsfuldt for-
hold til og i en verden, hvor vi skal leve på lige 
fod og sammen (together) med hinanden og 
alle andre ting og væsner på kloden.

I Den Danske Pavillon havde tegnestuen 
Lundgaard & Tranberg valgt at arbejde med 
Venedigs kendetegn – vand – under titlen 
“Con-nect-ed-ness”. Hele pavillonen var 
omdannet til et kredsløb af vand. Modsat 
traditionel arkitektur, nyere byplanlægning 
og klimasikring i det hele taget ville Lundga-
ard & Tranberg ikke holde vandet ude, men 
lukke vandet ind og lade det blive en del af 
arkitekturen. I pavillonen blev vandet op-
samlet, opbevaret, renset, brugt til vanding 
og brygget til te. På den måde havde den 
besøgende i pavillonen mulighed for at blive 
en del af vandets cyklus: Ved at drikke den 
te, der var brygget på planter, der var næret 
af vandet fra udstillingens kredsløb, blev den 
besøgende helt konkret connected/forbun-
det med værket – og samtidig mindet om, at 
menneskets krop består af en stor procent-
del vand, og at mennesket skal have vand for 
at leve. Den Danske Pavillon kom således til 
at fungere som et symbol på et generelt an-
tropocænt perspektiv: Hvordan alt levende 
udspringer og består af vand.

Den antropocæne samtidskunst
På Documenta i 2022 kunne man opleve 
værker fra kunstnerkollektiver fra hele ver-
den. I lydinstallationen “Whispers of the 
Bark Beetles” af den Columbianske gruppe 
Más Arte Más Accións overvældedes besku-
eren af mødet med en samling af træstam-
mer i et industrielt drivhus. De enkelte stam-
mer overvældede næppe, men tilsammen 
udgjorde de en massiv tilstedeværelse i det 
kontrollerede, menneskeskabte rum. Som 
beskuer måtte man interagere fysisk med 
værket for at opleve dets lydunivers: Lyden 
af en masse biller, der synes at kravle rundt 
inde imellem stammerne. 

Traditionelt set ville vi tolke værket ind 

i en holocæn skelnen mellem natur og kul-
tur, idet lyden af de naturlige biller og det 
kunstige rum ville opleves som en kontrast. 
Det fede ved det antropocæne blik er imid-
lertid, at denne skelnen slet ikke giver me-
ning – for alt er natur og alt er forbundet. 
Det interessante bliver i stedet at filosofere 
over, hvordan billen som invasiv art ødelæg-
ger de store kultiverede, menneskeskabte 
skovplantager. Mennesket har forstyrret 
den biodynamiske balance på en måde, der 
har givet bagslag: Større, uberegnelige og 
ustyrlige kræfter (billerne) er blevet sluppet 
løs og fungerer som et levende bevis på, at 
det altså ikke kun er mennesker, men også 
fx biller, der påvirker verden!

Også Venedig Biennalen for kunst i 2022 
bød på et væld af værker inden for det an-
tropocæne verdensbillede og, som artiklens 
begyndelse også indikerer, ligeså lokale dan-
ske udstillinger som eksempelvis udstillin-
gen CONNECT ME på Trapholt. Dette får 
deltagere på årets FIP/GFk-kursus lejlighed 
til selv at opleve, når vi besøger museet i be-
gyndelsen af marts 2023.

Det antropocæne i undervisningen
Men hvordan kan vi inddrage det antropo-
cæne i et dannelsesmæssigt perspektiv i 
undervisningen? 

Først og fremmest kan vi arbejde med 
at undersøge, hvad ting, livsformer og orga-
nismer gør ved os. Hvordan selv de mest – 
tilsyneladende – ligegyldige ting faktisk gør 
noget ved os – rører os. Vi kan få eleverne til 
at opleve, hvordan hverdagsting appellerer 
til os. 

I billedkunst kan vi få eleverne til at op-
fatte undervisningsrummet som et dyna-
misk kunstværk, der er skabt af alle materia-
ler – både humane og ikke-humane. Vi kan 
også få dem til at lave små undersøgelser 
af forbundethed til ting i deres egne hjem; 
sætte dem til at (gen)opleve deres eget væ-
relse og alle de ting, der er i deres værelse 
helt intenst. Få dem til at købe en orkide til 
sig selv, sætte den på en plads på værel-
set, hvor de normalt har en anden ting til at 
stå, og notere sig, hvad det gør ved dem, at 
den sædvanlige ting er flyttet til fordel for 
en ny ting – orkideen. Måske kan de sætte 
duftlys op og registrere forskellen på deres 
værelses lugt med og uden duftlys. Måske 
kan de dufte sig selv i deres hovedpude 
og tænke over, at de er forbundet med de-
res hovedpude, og at en hvis procentdel af 
deres hovedpude faktisk indeholder rester 
af deres hud, hår, negle, snot osv. Vi kan 
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lade eleverne lave interaktive værker, regi-
streringsopgaver, få dem til at samle deres 
families hår efterladt på badeværelset gen-
nem en uge og lade dem udvikle et værk, der 
viser, hvordan efterladt hår skaber en form 
for samhørighed. Vi kan også få eleverne til 
at udvikle og visualisere en ny verden i for-
bundethed. 

I design kan vi få eleverne til at under-
søge, hvordan man kan designe til fremtiden 
og til andre livsformer. Vi kan opildne elever-

nes forestillingsevne og få dem til at fore-
stille sig en symbiotisk bolig til forskellige 
arter; mennesker og vandmænd, eksempel-
vis. Måske kan vi inspirere dem til at benytte 
andre kulturers mere bæredygtige bygge-
metoder, der stammer fra en samhørighed 
med naturen? Eller vi kan arbejde med ele-
vers tilknytning til ting og designs, der ska-
ber forbundethed og som er evige? I stedet 
for at udvikle nyt kan vi hjælpe eleverne med 
at reparere ting, der er gået itu i den verden, 

de færdes i – i stedet for at smide kaffekop-
per ud kan eleverne reparere dem, i stedet 
for at smide hullede underbukser ud kan 
eleverne redesigne dem osv. Vi kan også få 
eleverne til at reflektere over, hvordan vi kan 
skabe mere omsorgsfuldt design. I det hele 
taget kan vi forsøge af og til at bevæge un-
dervisningen væk fra at lade eleverne skabe 
nye produkter, men i stedet lære eleverne at 
tænke i nye baner i samspil med kloden. //

Tegnestuen Lundgaard & Tranberg: Con-nect-ed-ness, 2021. Den Danske Pavillon, Venedig Biennalen. Foto: Hampus Berndtson.
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“ALTING ER FORBUNDET – Siden renæssancen har mennesket i den 
vestlige del af verden betragtet sig selv som hævet over dyrene, naturen 
og alle materielle ting. I dag er der en ny erkendelse af, at alting er forbundet, 
og alt påvirker og påvirkes i relationer på tværs.” 
Citatet er et uddrag fra en paratekst på udstillingen CONNECT ME, Trapholt.


