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Improvisatoriske  
videns-performances

Connie Svabo

Som fænomen bygger improvisation på en generativ spænding mellem planlæg-
ning og planløshed (Svendsen 2014:3). Improvisation rummer potentialer for 
forskning, uddannelse og undervisning ved 1) at man siger ‘ ja, og …’  bygger videre 
på dét, medimprovisatorer kommer med, 2) at man ikke på forhånd ‘har skrevet 
manuskriptet’, men at man forholder sig åben og nysgerrigt over for en situations 
udvikling og udfald, og 3) at man lytter til, hvad andre deltagere kommer med 
og dermed lader et gensidigt samspil skabe noget nyt og uforudset (Sawyer 2001, 
Svendsen 2014, Jerg og Nielsen 2014). 

Improvisation er kendetegnet ved et uforudsigeligt, frem for et beskrevet og kendt, 
udfald. Improvisation er kendetegnet ved, at noget bliver til fra øjeblik til øjeblik; 
i en samtale afhænger det næste, der bliver sagt, den næste tur, af det, der gik lige 
forud. Improvisation er kendetegnet ved en åbenhed overfor samarbejde. Improvi-
sation er indlejret i den sociale kontekst for denne optræden (Sawyer 2002, Jerg og 
Nielsen 2014).

Videnskab kan forstås med inspiration fra performance: Når forskning bedrives, 
hvad er det så for videnskoreografier, der handles frem, og hvilken rolle spiller det 
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uplanlagte i dem? (Svabo og Bønnelycke 2020). Fysiker og science and technology 
studies-forsker Andrew Pickering beskriver videnskab som a dance of agency, en 
handlingernes dans: Videnskab forsøger at begribe åbne og dynamiske processer 
og samspil mellem enheder, som ikke entydigt, kausalt påvirker hinanden, men 
som alligevel spiller sammen i komplekse videns-performances (Pickering 2010). 
Improvisation handler netop om uforudsigelige samspil og om måder at være 
til stede i åbne og dynamiske processer på: Men hvordan gør man? Hvordan 
ser en improvisatorisk videns-performance ud? Hvordan tager den form? Hvad 
resulterer den i?

Performativ skizoid metode: performance som forskning1

På tværs af humaniora og samfundsvidenskaberne argumenteres der for, at aka-
demisk forskning skal bevæge sig i retning af eksperimenterende, opfindsomme 
og kunstneriske praksisser. Fra psykologien advokerer Mary Gergen og Ken-
neth Gergen for en performativ samfundsvidenskab – som »leger med formål« 
(»plays with purpose«) (Gergen og Gergen 2012). Sociolog John Law argumen-
terer for følsomme metodologier: metodologier, som er sensitive over for det vage 
og det flygtige, og her foreslår han, at poetiske og kunstneriske praksisser kan vise 
vej (Law 2004b). Fra organisationsstudier insisterer Barbara Czarniawska på, 
at vi skal have en samfundsvidenskab, som er sensitiv over for verdens polyfoni 
(Czarniawska-Joerges 2004). Arkæolog Michael Shanks plæderer for, at ellers 
ofte adskilte oplevelsessfærer skal forbindes, og at performance og design har 
vigtige roller at spille i disse bestræbelser (Pearson og Shanks 2001, Shanks 2012). 
Geograf Nigel Thrift påpeger, at opfindsomme og eksperimenterende tilgange 
er nødvendige, hvis vi har håb om at spore den uendelighed af ukendte enheder, 
som eksisterer i verden (Thrift 2008). På tværs af humaniora og samfundsviden-
skaberne er der enighed om, at den akademiske verden har brug for kreativitet, 
sensibilitet og opfindsomhed. Samtidig argumenterer disse stemmer også for en 
nødvendig metodologisk refleksivitet og bevidsthed.

Forskningsmetoder er både videns-skabende og verdens-skabende. 
Forskningsmetoder er vigtige, fordi de er tæt sammenfiltret med videns-skabelse 
og på den måde formgiver liv, samfund og verden (Lury og Wakeford 2014). Nye 
forskningsmetoder må udvikles for at kunne opbygge nye visioner – samfunds-
mæssigt, globalt og økologisk, og her peges i retning af de kunstneriske og æste-
tiske fag for inspiration. Ideen er, at forskning, som informeres af og modelleres 
på kunst, skaber former for oplysning og oplevelse, som rationelle og objektive 
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metoder ikke kan. Kunstneriske og kreative praksisser ses som en frugtbar kilde 
til følsom og indsigtsfuld akademisk forskning (Cole et al. 2001, Knowles og 
Cole 2008, Leavy 2009, Schwab og Borgdorff 2014).

Dette kan give plads til forskning, som tillader materialer, fænomener og 
problemstillinger at emergere: at dukke op og blive til på ikke altid helt forklarlige 
måder. 

Det er udfordrende. Det går op imod århundreders tradition for rationalisme, 
og det strider også imod en almindelig, nutidig overbevisning om, at forskning 
skal være nyttig.

… in recent years, there has been a tendency to argue that social science must be more 
practical, policy-oriented, and so on, a tendency which risks losing touch with wild 
ideas completely; it is the kind of social science that does not understand the basic 
point that it is producing a kind of intelligibility which ‘can only confirm the pre-
vailing views within those institutions that generated the data’ (Rawls 2002:54) and 
in fetishizing the values of methodological rigour seems to me to miss a large part of 
the point of social science by purposefully going about deadening itself (Law 2005) 
when that is both pointless and unnecessary (Thrift 2008:18).

For at gå imod en vedvarende, rigid reproduktion af det eksisterende, er det nød-
vendigt med metodologier, som kan artikulere værdien af det uforudsigelige, 
ukontrollerbare og tilblivende. Den performativt skizoide metode er sådan en 
metodologisk manøvre. Den performativt skizoide metode er udviklet for at 
skabe rum til emergens i akademisk forskning.

Ikke-repræsentationel teori, som er udviklet af kulturgeograf Nigel Thrift, er 
en stærk akse i denne type af tilgang. Ikke-repræsentationel teori, som af nogle 
bliver kaldt den nødvendige arvtager efter postmodernisme og poststruktura-
lisme, opfordrer forskere til at engagere både kreative og kunstneriske praksisser i 
deres forskningsarbejde, og til at gøre dette på forsætligt umodne og urovækkende 
måder (Vannini 2015:5). Sådanne engagementsformer skubber til grænserne for 
videnskab og kan føre til fornyelse.

Thrift siger: »I want to pull the energy of the performing arts into the social 
sciences in order to make it easier to ‘crawl out to the edge of the cliff of the con-
ceptual.’ To see what will happen. To let the event sing you.« (Thrift 2008:12). 
Det er ifølge Thrift nødvendigt at komme i kontakt med et udvidet tanke- og 
sanseregister, og derfor opfordres forskere til at engagere sig i kunstnerisk og 
kreativ praksis. Energi skal frisættes, og ifølge Thrift er performance en af de 
bedste måder at opnå denne nødvendige, legende frigørelse på.
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Skizoid
En måde at udfordre instrumentel rationalitet på, er ved at arbejde med en stærk 
tankefigur for det ukontrollable, ubevidste og emergente. Deleuze og Guattaris 
skizoanalyse er sådan en tankefigur, udviklet i Anti-Oedipus og Tusind Plateauer.

Deleuze og Guattaris skizoanalyse kritiserer freudiansk og lacaniansk psyko-
analyse for at reducere psykologisk kompleksitet til en for simpel en-til-en-model 
(Buchanan 2008:28). I stedet lægger de vægt på spaltning, multiplicitet og kom-
pleksitet (McKenzie 2001:52). Skizoanalyse hylder det uhæmmede, kreative ‘flow’ 
fra det ubevidste. Det ubevidste ses som en oprørsk og produktiv begærs-kraft 
(Buchanan 2008). Skizoanalyse romantiserer ikke sygdommen skizofreni, men 
Deleuze og Guattari foreslår, at den skizofrene proces gør det muligt at få øje på 
»the operations of the unconscious at their most primitive, functional level«, som 
kaldes begærs-produktion (desiring-production) (Buchanan 2008:36). Begær ses 
som en produktiv kraft og den skizoide proces som en ikke prædefineret kreativ 
og generativ proces. Begær har retning, men er ikke vilje styret: det er inklusivt, 
nomadisk, flerstemmigt og multipelt. Begær bevæger sig, som det vil.

Skizoid metode
Den performativt skizoide metode er inspireret af det skizoide som kreativ og 
produktiv kraft. Metoden arbejder med tankefiguren ‘skiz’ som metodologisk 
manøvre, ikke som patologi. Her bruges skizofreni som en forvrængende og 
forstærkende mekanisme, som et potentiale for at fremhandle partikulære vir-
kelighedskonstitueringer. Metoden trækker hermed også på den etymologiske 
betydning af skizoid, nemlig opdeling, splittelse og kløft. Dette medfører, at det 
partielle og fragmenterede dyrkes, ikke kun i forhold til det mentale, men som et 
bredere eksistentielt potentiale. Metoden er skizoid i den forstand, at partikulære 
måder at fremføre, relatere og kommunikere på, dyrkes og næres.

Den performativt skizoide metode trækker på Deleuze og Guattaris forståelse 
af skizoide bevidsthedsstrømme, men hiver også denne tankefigur i retning af 
poststrukturalistisk og postmoderne psykologisk teori, hvor opmærksomheden 
rettes mod relationelt fremhandlede, performative selver.

Performativt skizoid metode
I performancestudier såvel som i psykologi refererer det performative til den 
overbevisning, at den sociale virkelighed og identitetspositioner kontinuerligt 
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handles frem. En fremtrædende eksponent for denne tilgang er Judith Butler, 
som bruger begrebet performativ til at påpege, at der ikke findes ‘naturlige’ må-
der at være mand eller kvinde på. Subjektivitet, identitet og social virkelighed 
fremføres kontinuerligt og rutinemæssigt (Butler 1993). Det kan godt være, at 
vi oplever kontinuitet i hverdagslivet i relation til menneskelig adfærd, men det 
betyder ikke, at disse stabile og rutinemæssige fremførsler er den eneste mulighed. 
Der er altid potentiale for forstyrrelse og forandring. En radikal teoretisk pointe 
kommer her fra Nietzsche i, at der ikke er nogen enhed bag en handling: »there 
is no ‘ being’ behind doing, effecting, becoming; ‘the doer’ is merely a fiction added to 
the deed – the deed is everything.« Dette betyder, at der ikke er noget subjekt før 
opførslen af et subjekt. En performativ forståelse medfører, at subjektet ses på en 
ikke-essentialistisk måde; det konstitueres i dets performance (Knudsen 2005).

Med den performativt skizoide metode foreslås det, at det performative og 
det skizoide kan kombineres produktivt. På individniveau trækker den perfor-
mativt skizoide metode på performancestudier såvel som poststrukturalistisk, 
postmoderne socialpsykologi. Med andre ord: Vi er ikke kerne-selver, men hand-
ler fra mange potentielle identifikationer, som konstituerer os i de relationer, 
vi er engageret i, i vores situerethed. Den performativt skizoide metode leger 
med multiple identifikationsprocesser: Spaltning og mangfoldighed udspiller 
sig i delvist koblede, relationelle personaer (Michael 2000, Law 2004a). Her er 
der paralleller til Deleuze og Guattaris rhizome-begreb: en åben, forgrenende 
struktur, som ikke har noget centrum, og som er i konstant bevægelse.

Den performativt skizoide metode arbejder med opdelingens fragment, 
splittelsens partialitet og kløfters brudflade som kilde til indsigt og nyskabelse. 
Sådanne skizoide elementer introduceres som et greb for at udforske nye måder 
at kommunikere og handle på. Helt enkelt betyder det performative, at noget 
er ‘som en performance’ (Schechner og Brady 2013:123). På en grundlæggende 
måde engagerer den performativt skizoide metode altså ‘skizz’-tankefiguren 
‘som en performance’. Metoden bruger det overstrømmende skizoide flow som 
modvægt til forestillinger om forskeren som en stabil, sammenhængende og ho-
mogen størrelse ved at bruge fragment, mangfoldighed og splittelse som ressource 
i forskningsarbejdet. Målet er at afspore forskerens normale positionering og i 
stedet udforske alternative positioneringer. Intentionen er at eksperimentere med 
‘at skabe viden om noget’ fra nye handlepositioner og engagementsformer. Den 
performativt skizoide metode foreslår, at forskeren forsøger sig med at engagere 
sig i og udvikle alternative udgangspunkter, fra hvilke forskningen kan udføres.

Er dette overhovedet muligt?
Det er muligt for skuespillere og performere at dyrke, forstærke og forvrænge 
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særlige aspekter af deres adfærd, følelsesliv og handlerum og at opbygge karakte-
rer og skabe virkeligheder med udgangspunkt i disse. Dette gøres for eksempel 
i ‘method acting’, som kan overføres til ‘method writing’ (Butler og Burroway 
2005, Frederiksen 2015) – og hvorfor så ikke også ‘method research’? Men er 
det muligt at skabe relevant og indsigtsfuld forskning fra uautentiske, fiktive 
positioneringer? Vil det ikke bare være lag af hende eller ham selv, som forskeren 
kommer i kontakt med og fremfører?

Metoden reformulerer på radikal vis forskerens positionering over for det 
udforskede. Forskeren sætter sig selv i spil i forskningsprocessen på kreativ, fanta-
sifuld og produktiv vis, men ikke på en måde, hvor forskerens selv psykoanalytisk 
udgraves og udleveres som genstand for bekendende analyse (Van Maanen 1988). 
I stedet engagerer forskeren sig i et skizoidt flow af association, improvisation, 
kreation og imagination. Identitet kan godt være i spil, men mere som en be-
gærs-produktiv og relationel kraft end som en fikseret og stabil position. Kontinu-
erlige identifikationsprocesser finder sted, men uden en stabil og fastlåst identitet.

Den performativt skizoide metode er en forskningsmetode, hvor forskeren 
aktivt, improvisatorisk og kreativt er involveret i processen og projektet. Metoden 
søger at skabe indsigt igennem åbne og skizo-inspirerede engagementsformer 
gennem begær, fragmenter, partialitet og brudflader. Forskeren er til stede som 
begærssubjekt – med forestillingsevne og agens – som skaber af nye tilstande, 
affekter og potentialer. Forskeren kan bruge rekvisitter, beklædning og lokation 
som artefakter og design, der medierer kreativitet og fantasi i en søgen efter nye 
handle- og kommunikationsformer. Forskningens objekt er ikke prædefineret, 
men bliver til i dialog med situationen og gennem stedsspecifik kommunikation 
og produktion. I stedet for at adressere et specifikt problem, er forskningen en 
løst koblet samling af interesser og anliggender, som skabes og udvikles gennem 
arbejdsprocessen, og hvis form bliver ved med at udvikle sig, i takt med at disse 
væves ind i akademiske fortællinger.

Den performativt skizoide metode er en metodologisk manøvre, som gør 
det muligt for forskeren at dyrke nye og uplanlagte handle- og aktionsformer, 
emergent og temporært. Metoden er interesseret i handling; i den konkrete gøren 
af forskning. Den performativt skizoide metode arbejder med at tænke ‘metode’ 
på en måde, hvor det virkelighedskonstituerende element spiller en central rolle. 
Metoden opfordrer til en forskningsmodus, som ikke har repræsentationen som 
mål, men som i sig selv er en rettet proces, praksis og performance. Det er en 
ikke-repræsentationel forskningsmodus, som baserer sig på en forståelse af me-
tode som en aktiv intervention i vidensbegivenhedens til-blivelse (Anderson og 
Harrison 2010:23).
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Lignende tilgange
Den performativt skizoide metode er beslægtet med anerkendte og veletablerede 
kvalitative forskningstraditioner som etnografi og auto-etnografi, men metoden 
adskiller sig også fra disse tilgange, med sin fremførsel af imaginære og fiktive vir-
keligheder. Metoden bygger på, hvad antropologer og sociologer af etnografisk ori-
entering har gjort i årtier: at fordybe sig i kultur for at kunne komme med indsigter 
fra et ‘insider’-perspektiv; eksempler er Van Maanens politistudier og Wacquants 
studier af boksning (Van Maanen 1982, Wacquant 2004). Metoden knytter også 
an til forskning, som insisterer på at skabe plads til det personlige i etnografiske 
beretninger, for eksempel som det ses i Ruth Behar og Renato Rosaldos antropo-
logiske arbejde – og i relation til performance hos Tammi Spry, Ronald Pelias og 
Norman Denzin (Rosaldo 1989, Behar 1996, Spry 2011, Denzin 2013, Pelias 2014).

Metoden adskiller sig fra disse studier, ved at den ikke dyrker den autentiske 
førstepersons-fortæller: Tværtimod forsøger den at forstyrre denne stemme, stille 
spørgsmål ved den og skubbe den ud i ukendt terræn, måske endda at forvrænge den. 

Den performativt skizoide metode bygger på en idé om, at forskeren kan bruge 
sig selv som kilde til viden og forståelse, men metoden skubber også denne indsigt 
udad: I stedet for at dykke ind i selvets følelsesmæssige og personlige landskab 
skubbes udforskningen væk fra selvet.

Et nutidigt projekt, som er metodemæssigt forbundet med den performativt 
skizoide metode, er Kingston University-professor Will Brookers opførelse af 
en række David Bowie-personaer hen over et helt år (Kingston University 2016). 
Brooker klæder sig som Bowie, lytter til den musik, Bowie lyttede til, spiser den 
mad, han spiste, og så videre (Guardian 2015). En forskel mellem Bowieprojektet 
og den performativt skizoide metode er, at Bowieprojektet tager udgangspunkt i 
en virkelig person. Den performativt skizoide metode knytter ikke an til en spe-
cifik karakter. Den fremfører en alternativ persona uden nødvendigvis at have en 
faktuel person som reference. Metoden anvender forskerens position til at skabe 
yderligere viden og indsigt på baggrund af kropslige erfaringer og møder – det 
kan være i form af noget så konkret som at opleve verden i uvant højhælede sko.

Et andet projekt, som også er relateret, og som søger at udvikle viden, læring 
og forståelse fra fiktive og forestillede engagementsformer, er det aktivistiske 
performance-projekt Sisters Academy, hvor performancekunstnere overtager 
lederskabet af virkelige skoler for at promovere mere sanselige og poetiske un-
dervisnings- og kommunikationsformer. I dette eksempel bruges teatralske virke-
midler og performance som strategier for en genoplevelse af verden og hverdagen 
(Hallberg og Harsløf 2013).
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Disse typer af udforskning skaber forståelse og procesviden. Forskningen har 
ikke til hensigt at skabe direkte målbare resultater, selv om sådanne resultater kan 
forekomme. Forskningen søger ikke at forklare specifikke aspekter af virkelig-
heden, ligesom den heller ikke søger at repræsentere virkeligheden på en direkte, 
korresponderende måde. Forskningen søger at udvikle plads til det uplanlagte, 
tilblivende og tilkommende og skaber dermed rum for improvisation i forskning. 

At blive Iris
Jeg tænker på den performativt skizoide metode som en metode, der kan bruges 
i mange situationer, praksisser og begivenheder. Mit første arbejde med metoden 
foregik i et specifikt projekt kaldet At blive Iris. Projektet var et metodologisk 
eksperiment, som søgte at udvikle en performativt skizoid udforskning af kunst-
baseret videns-skabelse under et tremåneders forskningsophold april-juni 2016 
ved Det Fynske Kunstakademi (et lille dansk akademi for samtidskunst). At blive 
Iris brugte performance i en videns-skabelsespraksis, hvor kunstnerisk aktivitet 
integreres i forskningen. I projektet søgte jeg at udvikle en ny subjektposition, en 
ny forskningsmodus, igennem den transformative og dynamiske intention om At 
blive Iris (en plante, hvis rodform er et rhizom). Den rhizomatiske multiplikation 
og forstyrrelse af selvet i At blive Iris var et forsøg på at få adgang til en kreativ og 
æstetisk formgivningsproces. Intentionen var at styre uden om min almindelige 
selvpositionering som forsker og at eksperimentere med en positionering, som var 
indlejret og engageret i æstetisk, visuel praksis. Projektet søgte at skabe forbin-
delse til mere sanselige, måske langsommere, og helt klart mindre målorienterede 
måder at gøre forskning og være i forskning på. Projektet var samtidig et forsøg 
på at fremføre en modpol til publikationspres og instrumentelle tilgange til at 
skrive i akademisk arbejde, som det f.eks. artikuleres i det engelske udtryk publish 
or perish!

I projektet om At blive Iris og med den performativt skizoide metode blev fire 
produktioner tilvirket. De fire produktioner ledsager dette kapitel. Det drejer sig 
om: (1) et visuelt arbejde kaldet Fuglen med det store øje, (2) et stykke konkret poesi 
kaldet Fuglen med det store næb, (3) en lydoptagelse af Fuglen med det store næb, 
(4) en video kaldet Lånte Fjer. Disse produktioner blev udarbejdet i performativt 
skizoide situationer, hvor jeg som forsker kastede mig ud i min egen forvrængede 
version af Deleuze og Guattaris ‘begærende-produktion’ (desiring-production).

Hvordan fandt fjer og fugle ind i At blive Iris?
Jeg har ikke nogen forkærlighed for eller personlig historie med fugle eller fjer. 

Jeg er ikke specielt optaget af fugle. Med afsæt i Deleuze og Guattari kunne vi måske 
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sige, at min underbevidstheds fabrik – kombineret med situationens materialer, 
indtryk og intensitet – producerede arbejderne. Er fjerene og fuglene rester af glemte 
minder? Spor af måger, som skriger højt oppe over den tomme, grå, nordatlantiske 
himmel, der var min primære visuelle reference, før jeg kunne kravle? 

Jeg ved det ikke, men produktionerne, som fremkommer i At blive Iris, har 
fjer og fugle som omdrejningspunkt.

De fire produktioner blev til i en forskningsmodus, som forsøger at engagere 
den performativt skizoide metode, en rhizomatisk tilgang, som for mig implicerer 
at arbejde åbent, med flere forskellige medie- og udtryksformer og uden præformu-
lerede mål. At engagere sig i en sådan produktionsmåde er en øvelse i associativ og 
improvisatorisk tænkning og gøren. Metoden er løs. Formålet er så at sige at være 
formålsløs. At indgå uden forudantagelser om, hvad praksissen eller processen vil 
give. At indgå i fri færden og med modtagelighed i en situation. Det betyder ikke, 
at der ikke er struktur. Aktiviteten er tidsmæssigt rammesat: Der er et specifikt 
tidsrum, hvori det er muligt for forskeren at være indlejret i situationen. 

At arbejde på denne måde kan være udfordrende: Værdien af forskningen kan 
betvivles: Er arbejdet relevant? Fører det til noget?

De fire At blive Iris-produktioner er spor af en proces. Man kan diskutere 
dem som artefakter i sig selv, og de kan analyseres for deres indhold, udtryk og 
æstetiske kvalitet, men deres rolle og funktion i dette projekt er at vise, at noget 
skete. De blev til. Deres værdi er, at de bevidner en proces og en række situatio-
ner. At se dem som spor af en proces i stedet for at se dem som særskilte værker, 
er i overensstemmelse med skizoid tænkning i performancestudier, hvor der 
forskningsmæssigt er en fælles interesse i at begribe og begrebsliggøre processer, 
relationer, tilblivelser og begivenheder, snarere end adskilte objekter og subjekter 
(Cull 2009:3).

Hvad er værdien af det  sammenflydende, 
processuelle og ikke-målrettede?

På sin vis kan den performativt skizoide metode ses som modvægt til, hvad Thrift 
kalder en reduktionistisk og rationalistisk videnskab, med forudsigelse, kontrol 
og viljen til at forklare alting. At blive Iris-projektet og dets produktion af de fire 
fugle og fjer-arbejder er eksempel på et forskningsprojekt, hvor det ubevidste, 
ukontrollerbare og emergente dyrkes. Dette hjælpes på vej af at arbejde inden 
for et meget løst defineret rammeværk. Der var ikke nogen plan, men en handle-
række af association, oversættelse og intensitet. Denne handlerække bestod af 
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emergente, improvisatoriske engagementsformer, som var materielt indlejrede 
og medierede.

Hvad var resultatet?
En række arbejder, som havde at gøre med fugle og fjer.

Om (tilblivelsen af) de fire At  blive 
Iris begærende-produktioner
Om Produktion 1: Fugl med stort øje
Fugl med stort øje er et visuelt arbejde, der viser en groft malet fugl med åbent 
næb, et stort øje og halefjer. Mediet er hvid akrylmaling på sort papir. Fjerene 
og det bevægelige plastikøje er limet på. Arbejdet er udført i forhåndenværende 
materialer (sort papir, plastikøje og fjer), og produktionen af det føltes som at 
krusedulle. Arbejdet er udført med en særlig form for emotionel intensitet og 
udtryksfuldhed: et forsøg på at overføre en energisk tilstand til papir, gennem 
penslernes grove tryk og næbbets åbenhed.

Om Produktion 2: Fugl med stort næb
Fugl med stort næb er et stykke konkret poesi. Teksten er trykt på hvidt papir, med 
blyant tilføjet efter print. Teksten og blyantlinjerne forestiller en fugl, omtrent 
af samme form som fuglen i det visuelle arbejde Fugl med stort øje. Teksten blev 
startet op som en associativ nonstopskrivning, som en slags løselig, transmedial 
oversættelse af Fugl med stort øje. Det første visuelle billede, Fugl med stort øje, 
oversættes på en improviserende måde til tekst, som en anknytning, men også 
som en ny tilblivelse. Teksten forsøger at overføre nogle af de intensiteter, der 
blev manifesteret i penselstrøgene, over i en verbal form. Gennem denne proces 
dukker fænomenet ‘lånte fjer’ op. Det sker i oversættelsen af billede til tekst. 
Halefjerene på Fugl med stort øje kommer fra to forskellige fugle, og det fører til 
en association om lånte fjer. Lånte fjer kommer til at udgøre omdrejningspunktet 
i den sidste performancebaserede produktion, videoen Lånte fjer (4).

Om Produktion 3: Fugl med stort næb
Produktion 3 er en lydoptagelse af ordene fra Fugl med stort næb. Optagelsen er 
rå og ubearbejdet. Den er et uredigeret forsøg på at oversætte billedet af Fugl med 
stort øje (1) og billedteksten Fugl med stort næb (2) til endnu en form, nemlig lyd. 
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De to første, visuelle produktioner overføres her til en auditiv form, som er loyal, 
men som samtidig også forvrænger. Stemmen forsøger med rytme og intonation 
at sætte lyd på nogle af de intensiteter, der ligger i penselstrøg og blyantstreg.

De tre første produktioner arbejder direkte og eksplicit med transmedial oversæt-
telse fra en form til en anden og med en associativ produktionskæde. Den fjerde 
produktion har en lidt anden karakter og er ikke udarbejdet i samme situa-
tion som de tre første. Den fjerde produktion kommer til lidt senere i løbet af 
forskningsopholdet på kunstakademiet og er ikke kun udviklet i en spontan 
produktionsproces, men også gennem skriftlig refleksion i form af feltarbejds-
noter og skrivebordsresearch og er ydermere formet af min indlejring i den sociale 
sammenhæng på akademiet.

Om Produktion 4: Lånte fjer
Produktion 4 er en video, der viser en gåtur, jeg foretog i landskabshaven på 
Glorup Gods, iført en kjole, som jeg havde lånt af en kunststuderende på det 
Fynske Kunstakademi. I en kontinuerlig dialog om tilblivelse og stedsspecificitet 
var jeg med til at planlægge og udpege Glorup som lokation for en ekskursion 
med de kunststuderende og deres underviser. Jeg havde en intention om at bruge 
denne udflugt i en performativt skizoid udforskning af en ny positionering som 
forsker. Den lånte kunstnerkjole blev et centralt omdrejningspunkt.

*

Fra mine feltnoter, 23. april 2016
Lånte fjer. Titlen kom gennem den skrevne udforskning af Fuglen med det store 
øje. Ideen om lånte fjer er skøn. Den fanger og kommunikerer noget af dét, som At 
blive Iris handler om. Den performativt skizoide metode kan ses som en strategi 
om at låne fjer. At blive til i lånte fjer. Min tid på kunstakademiet, at arbejde der, 
være der som forsker, er en måde at prøve at snige mig ind på, lidt ligesom en 
gøgeunge, tage ophold i en rede, som ikke er min, et for stort æg, der håber på at 
blive udklækket sammen med de andre. Det er en proces med at låne fjer, at træde 
ud af optrædener, at træde frem som noget andet, på sin vis noget lånt. Lånte fjer.
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Fra mine feltnoter, 8. juni 2016

Min association udvikler sig fra malede fjer til lånte fjer. En Wikipediasøgning 
viser mig en smuk litografi, som jeg bliver glad for og gemmer i en folder på 
min computer og som et billede i min bevidsthed af en kragelignende fugl, som 
går rundt i påfuglefjer. Jeg finder fablen. Og det er ikke en opløftende historie. 
Det er ikke en fortælling om postmoderne, poststrukturalistiske, flydende og 
performative identiteter. Nej, det er en fabel, der advarer imod at forestille 
sig. Lad være med at forestille at være en påfugl, hvis du i virkeligheden er en 
allike. Lad være med at forestille at være kunstner, hvis du i virkeligheden er 
akademisk forsker.

Lånte fjer er et metodeeksperiment i den forstand, at jeg arbejder med at frem-
føre en ny forskerposition og positionering ved at iklæde mig en kunstners kjole. 
Jeg tager del i et miljø for at forstå et miljø, og jeg støder på en grænse: Jeg er ikke 
kunststuderende. 

Hemmeligt og i det skjulte går jeg rundt i kjolen som en allike/påfugl og 
forestiller at lave kunst. 

Det bliver til Produktion 4, videoen Lånte fjer.

*

Mellem lånte fjer og postmoderne performativitet
Vi er, hvad vi er. Fablen om de lånte fjer og den performativt skizoide metode står 
i skarp kontrast til hinanden. De bygger på radikalt forskellige opfattelser af det 
menneskelige subjekt. Fablen er en allegori for, at man ikke skal iklæde sig andre 
fjer end ens egne. Man skal ikke præsentere sig som påfugl, hvis man er en allike. 
Hvis man lader, som om man er noget andet end dét, man er, vil det gå én dårligt. 
Det kan endda være, at man bliver udstødt. Fablen formidler en essentialistisk 
forståelse: Mennesker har en given, determineret natur. Der er en essens, som gør 
mennesker (eller fugle) til dét, de er. I kontrast til dette lægger den performativt 
skizoide metode afstand til denne form for enhedstænkning i sin orientering imod 
»uendelige forbindelser, ikke-specifikke og ikke-eksklusive mødesteder, partielle 
objekter og strømme« (Buchanan 2008, forfatterens oversættelse). Den performa-
tivt skizoide metode trækker på anti-essentialisme, som den konsistent fremføres 
på tværs af intellektuelle traditioner som postmodernisme, poststrukturalisme, 
post- foundationalism og post-oplysningstidstænkning. Den performativt skizoide 
metode bygger på en idé om, at der ikke er nogen essentiel eller given, prædefineret 
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Produktion 1: Fugl med stort øje
Materialer: hvid maling og fjer, et bevægeligt plastikøje og lim på sort papir. 
Produktion 1 oversættes til produktion 2 og 3.

Produktion 2: Fugl med stort næb (konkret poesi)
Materialer: tekst, farvekridt.
Produktion 2 er et stykke konkret poesi, fremkommet via association fra Produktion 1: Fugl med 
stort øje.
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Produktion 3: Fugl med stort øje (lydoptagelse)
Materialer: Stemme.
Produktion 3 er en stemmeoptagelse af billedarbejderne Fugl med stort øje og Fugl med stort næb.

Produktion 4: Lånte fjer (video)
Materialer: Kjole lånt af en kunstner, Glorup Landskabshave, Danmark.
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natur, som definerer mennesker. Dette relaterer til performativitet og til konstruk-
tionistiske tilgange til det menneskelige subjekt.

Disse to tankefigurer – fablen om de lånte fjer og den performativt skizoide 
metode – medfører radikalt forskellige muligheder for tilblivelse. Den essentia-
listiske tilgang har en tilbøjelighed til at være deterministisk i den forstand, at en 
masse ting er givne; de defineres fx af biologi eller opvækst. I kontrast til dette, 
opererer ikke-essentialistiske tilgange ud fra den overbevisning, at alt i princippet 
kunne være anderledes. At gøre noget andet er muligt.

*

Addendum om planlægning og improvisation
Planlægning fra Afgrunden:  Performativt 
 skizoidt arbejde med en plan

Appropriér. Territorialisér. Få metoden til at rejse. Tilpas, stjæl – og se bort fra 
resten. Der er ikke nogen ‘rigtig’ eller ‘forkert’ måde at arbejde med metoden.

I en samtale om videreudvikling af den performativt skizoide metode foreslog 
en kollega, at jeg kunne skitsere en slags katalog over, hvad man kan gøre, hvis 
man har lyst til at arbejde med metoden.2 Han sagde »Ku’ man forestille sig en 
slags sådan gør du for den performativt skizoide metode?« Min kollega kom med 
et eksempel på, hvordan man ku’ arbejde performativt skizoidt med og i et fysisk 
rum: Forestil dig, at du skal bevæge dig med en for dig anderledes kropslighed i 
de ordinære omgivelser.

Jeg tænker, at man kan tage et par højhælede stiletter på, og så sker dét af sig selv. 
For at hjælpe metoden på vej laver jeg en liste med mulige startpunkter.

Mulige startpunkter

• Afsæt et afgrænset tidsrum, fx to timer.

• Rekvisitter, materialer o.l. findes i situationen – planlægges ikke.

• Følg impulser uden at stille spørgsmål ved dem (så længe det ikke indebærer 
at gøre skade på dig selv eller andre).
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• Prøv at arbejde med at skabe noget – og at bruge det skabte som afsæt for en 
ny produktion, så du på den måde arbejder materielt associativt og imaginativt 
oversættende.

• Overvej, om der er et særligt aspekt ved dig selv, en situation eller nogle omgi-
velser, som du kunne tænke dig at udforske / udleve / handle fra?

• Forsøg ikke at tage det alt for alvorligt.

• Forsøg ikke at lægge pres på for at skabe resultater.

• Start med et eller andet tilfældigt, fx påfugl eller pigtråd.

• Forsøg at lege med perspektiv og persona – hvordan ser rummet ud, hvis du 
går i knæ? Hvordan opleves rummet, hvis du kun må bevæge dig rundt i de 
fysiske omgivelser i sylespidse, høje hæle? Hvad ville en fugl eller et får gøre 
med dette rum?

Punkterne i listen skal ikke nødvendigvis benyttes i rækkefølge. Det er heller 
ikke nødvendigt at benytte alle punkterne.

*

Demonstration af performativt skizoidt arbejde med 
en plan – i form af improvisatorisk skrivning

Hvilken form for kreativt arbejde kan vi gøre med planen? Hvilke verdener kan 
vi improvisere ud fra den? Hvordan kan vi arbejde improvisatorisk med planens 
mangelfuldhed? 

Metoden søger forståelse, indsigt og viden i fragmenter, partialiteter og brud-
flader, skel og skillelinjer. Dér, hvor forskellige ordener skurrer imod hinanden. 
Med den performativt skizoide metode bliver det muligt at arbejde med planens 
begrænsninger, med planens splittelser, opdelinger og kløfter, med dér, hvor man 
falder ud over kanten på planen.

VI SKÆRER BYEN TVÆRS IGENNEM MED EN MOTORVEJ (så kan de 
fattige bo på den anden side) (Silicon Valley, USA)
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VI FØRER GAMMELT LORT OG TIS UD I HAVET (så kan vi svømme i 
det) (Kbh., DK)
VI DROPPER DE GRATIS OFFENTLIGE TOILETTER (DK)
VI SÆTTER BRUGERBETALING PÅ LOSSEPLADSERNE, SÅ SMÅ 
VIRKSOMHEDER FØLER SIG FRISTET TIL AT HÆLDE RESTER AF 
PLASTIKMALING DIREKTE UD I HAVET FOR AT SPARE PENGE 
(Færøerne)
VI GRAVER VORES AFFALD NED (store dele af Europa) (og resten af verden)
VI LUKKER GRÆNSERNE (Europa, USA, resten af verden)
VI BYGGER EN LANG, HØJ MUR (Europa, USA, Kina)

At være på kant med planen, er en metode, som kan bruges til at medinddrage, 
medtænke, de mange, uden for planen. En skizoid, performativ væren på kant 
med planen er en mulighed for at arbejde med ufuldstændighederne: at dyrke 
fragmentet, det partielle. 

Hvad er det, at stemmerne, de uhørte, råber fra afgrunden?
Skriger de? Skriver de? Hvisker de?

[ghetto][ghetto][isolation][fængsel][giftgrund][pesticider][spildevand][mikro-
plast][minedrift][mikrochip]
Plastikkvinde?

Når vi står her, på kant med planen, hører vi dem så? Planens begrænsninger. 
Den brudte plan. Hullerne i planen. Hvis man går tæt nok på, er der altid huller 
i planen. Den performativt skizoide metode er en mulighed for at foretage et 
opkald til mellemrummene, hullerne. 

Her, tag telefonen. Prøv. Bare gør det. Ring op. 
Gør det nu.

Kalder planen. Planen kalder. Territorier skabes, felter afgrænses, streger trækkes, 
og noget falder udenfor. Planlæggeren står på kanten mellem planen og det uvisse. 
Planlæggeren råber ud over områderne, det besejrede, hen imod det uforløste. 
Planlæggeren råber ud over landet, og fra brudfladerne, skillelinjerne, afgrunden 
[dut-dut-dut] høres, improvisatorisk, en lille stemme: [jeg er her også]. 

[Jeg er en mychorrhizal symbiose. Rhizome. Jeg er det biologiske netværk, der 
forgrener sig mellem træernes rødder, de bittesmå svampesporer, som fører næ-
ringsstoffer fra den ene til den anden. Jeg er det usynlige kollektiv, som har været 
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her i århundreder. En samling af forbindelser mellem store entiteter.]

Hvis Planen er hovedrolleindehaveren, monologen, så er skizoen det mangfoldige, 
det tyste kor fra afgrunden. Skizoen er flugtlinjer, poetiske uplanmæssigheder 
og segregerede scenarier. Hvordan ville planen se ud, hvis vi tegnede den fra 
afgrunden?

[Hvilken plan ville du lave, hvis ingen skulle se den?]

Skizoen er dér, hvor planen bliver til en improviseret begivenhed. 

Det behøves ikke føles godt. [Tegn en plan med venstre hånd]. Det må gerne 
være akavet. Mærkeligt. Fremmed. Du behøver ikke at kunne lide at arbejde på 
kanten, i skillelinjerne, i mellemrummene.

Ja, og …?

Den performativt skizoide metode er en mulighed for at låne, lege, stjæle og lade 
som om.

[Du må gerne være en engel, hvis du vil].[eller en symbiose].[eller måske en 
påfugl?]. 

Skizoen er en mulighed for at skifte perspektiv og position, en mulighed for at 
lege med anskuelser, at se og gøre på andre måder. 

[Hvad for noget tøj ville du så have på?] 

[Det behøver ikke være komfortabelt. Du må gerne tage de sindssyge stiletter på 
og forsøge at gå hen over de små riller i vejen med dem.] 

[Du må også gerne være et får og gå hen over vejrillerne på dine tynde, klovede 
ben og så falde igennem og sidde fast dér.] 

[Mææææh.]
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Får og fjer i afgrunden (gif/foto)
Materialer: Fårekæbe, fjer, plastikøje
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Noter
 1 Herfra er teksten en oversat og let modificeret udgave af artiklen Performative 

Schizoid Method: Performance as Research, publiceret i PARtake: The Journal of 
Performance as Research, 1 (1), 2016. Efter artiklen følger en nyskrevet, selvstændig 
tekst,  »Planlægning fra Afgrunden«, som bygger på den performativt skizoide 
metode og relaterer denne til planlægning.

 2 Tak til Eduardo Abrantes for samtale om konkretiserende startpunkter.
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