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objektet forvandles fra et stykke kunst til en brugsgenstand. De udstillede
værker er således både design og kunst, men befinder sig i et brydningsfelt,
som vækker ens sanser og skaber forundring. De får en til at gentænke det,
man tog for givet. På den nuværende udstilling finder man også den danske
kunstner Mathias Bengtsson. Hans stol Growth Chair i massiv bronze er
frembragt ved at plante et digitalt frø i et simuleret 3D-computerprogram,
som imiterer naturen i dens måde at gro på. Den organiske stol skaber dialog
mellem natur, teknologi, filosofi, formsprog, håndværk, og samtidig er det et
smukt objekt, som tilfredsstiller øjet. Teknologien er brugt som værktøj til at
udfordre det traditionelle formsprog og bane vejen for et nyt. Ingen er i tvivl
om, at det er en stol, men samtidig ligner den ingen anden stol. Bengtssons
værker kan siges at eksemplificere en tendens, som Maria Wettergren så i
2010, og som i dag spreder sig ud i den danske designbranche. En tendens,
hvor grænserne mellem kunst og design udviskes. Det funktionelle, minimalistiske og rene formsprog, som i 1950’erne definerede skandinavisk design,
udfordres nu af en række nytænkende designere, som fokuserer mere på det
skulpturelle og på de følelser, som et produkt skal give os, frem for funktionen. Man ser gallerier som Etage Projects, som udstiller værker i krydsfeltet
mellem design og kunst, og på den årligt tilbagevendende Mind Craft-udstilling i Milano, udstiller unge danske designere objekter, der bygger på en

▲

Maria Wettergren åbnede i 2010 sit galleri ’Galerie Maria Wettergren’ i gaden
Rue Guénégaud i det eksklusive latinerkvarter Saint Gemain i Paris. Igennem
en årrække havde hun bestyret Dansk Møbelkunsts galleri i en sidegade tæt
ved, men i 2010 besluttede hun sig for at starte sit eget. Hun havde opdaget
en række nye skandinaviske kunstnere og designere, heriblandt Mathias
Bengtsson, Astrid Krogh og Rasmus Fenhann, hvis værker gik i spændende
dialog med design, kunst, teknologi og håndværk. Den interdisciplinære tilgang kom til at forme galleriet, som siden er kåret som en af de 100 mest
indflydelsesrige kunstaktører på verdensplan og er modtager af Finn Juhl
Prisen. Den aktuelle udstilling Liquid illustrerer tydeligt galleriets æstetik og
filosofi. Her er fx udstillet nogle vægtæpper af den danske kunsthåndværker
Grethe Sørensen, som har filmet vandet i Venedigs kanaler, i Tokyo og Jels
Sø, hvorefter hun har taget et billede af videoen og omsat billedets pixels til
et vævet vægtæppe, vævet på en jacquard-væv. Det flydende vand gengives i
et værk, som nærmest er impressionistisk og pointillistisk, og som forbinder
det sanselige fotografi med gamle håndværksmæssige traditioner. Den
skandinaviske kunstner Tora Urup har udformet en række glasskåle, som
skaber optiske illusioner ved at eksperimentere med forskellige typer glas,
tykkelse, klarhed osv. Det ligner en skål, men man er i tvivl, om der er hul i
midten eller ej. Tager man skålen i brug, ødelægges den optiske illusion, og
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GRETHE SØRENSEN omdanner billedpixels til en vævning, som væves med bomuldstråd på en jaquardvæv. De tre
billeder herover viser fotografier af vand i Venedig og Jels Sø omdannet til vægtæpper, samt et nærbillede, der viser
de vævede pixels. Tæpperne har et pointillistisk udtryk, og skaber dialog mellem malerkunst, fotografi, teknologi,
håndværk og design. ASTRID KROGH bryder et rums flader op, og med lyset skaber hun stemningsfulde og
sanselige rum. Hendes værker har blandt andet været vist i Danmarks Nationalbank (Cloud Illusion, billedet
herover), såvel som i Rigshospitalets kapel (billedet til højre). De tilfører vores vante omgivelser sanselige og
refleksive niveauer, som udfordrer vores perception. TORA URUP laver glasobjekter, som skaber optiske illusioner
og som placerer sig et sted imellem design og kunst. Skålen herunder hedder Blue Layers og er fra 2016.

▲

håndværksmæssig tradition, men som samtidig har et
refleksivt niveau, som udfordrer vores måde at tænke på,
og som får os til at stille spørgsmålstegn. For Maria Wettergren, som har arbejdet i krydsfeltet i snart 8 år, har kunst
og design altid flirtet med hinanden, som fx i arts and
crafts-bevægelsen i slutningen af det 19 århundrede, og senere
med Bauhaus-bevægelsen, hvor grænserne mellem kunst og design igen
blev udvisket. Man så dengang, hvordan de forskellige discipliner kunne
næres af hinanden, og blomstre op af hinandens nærvær, og ifølge Maria
Wettergren er det lidt det, som sker igen, og man ser nu, hvordan kunstens
eksperimenter baner vejen for noget nyt i design-verdenen.
– Der var jo en fantastisk guldalder i dansk design, allerede fra 1930’erne
fra Kaare Klint og så op til 60'erne og 70'erne med Verner Panton. Den nye
danske scene har kæmpet mange år imod den guldalder, da det var ved at
blive uudholdeligt med det her Børge Mogensen-diktatur. Der har været et
klart behov for at bryde op fra et paradigme og skabe et andet. Det er nok
for tidligt at tale om en ny guldalder, for lige nu står vi midt i fænomenet,
men det er helt sikkert, at der er en skandinavisk scene med nogle toneangivende designere og kunstnere, som kommer med noget nyt, som netop
har noget med kunst at gøre. Der er en fantastisk håndværkstradition i
dansk design, og den tager de unge designere med videre. Men kigger man
på Finn Juhls værker, så var de også kunstneriske. Hans høvdingestol var
direkte inspireret af Jean Arp, Henry Moore og Alexander Calder, så allerede
i den gamle guldalder var der nogle, som arbejdede kunstnerisk med design. Finn Juhls møbler optog fx plads som en skulptur i hjemmet. På den
måde kan man sige, at han var en foregangsmand for den nye scene.
Hos Maria Wettergren tages det kunstneriske niveau et skridt videre, og
de fleste vil nok anse de udstillede værker for at være kunst frem for design.
Men måske behøver man ikke at holde tingene adskilt. Objekterne kan siges
at skabe refleksion over, hvad design er og kan være. De gør de sanselige
niveauer af design synlige, og de minder os om, hvordan materialer og
formsprog påvirker vores perception, lige såvel som de baner vejen for nye
formsprog og bryder med gamle rigide paradigmer. På den måde kan man
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sige, at Maria Wettergren, med Mathias Bengtsson og de
andre udstillede kunstnere, har været med til at åbne op for
et nyt formsprog, og vise designverdenen, at design godt
kan have et refleksivt niveau, og at det godt kan have sjæl.
– Jeg synes, det refleksive niveau i design er vigtigt, fordi ellers
er det bare tom dekoration, hvilket selvfølgelig kan være smukt, men
det er måske ikke så tankevækkende, og det er måske ikke så interessant at
se den samme form blive gentaget, uden at der er noget fundament. Jeg ser
det som en af mine roller at vise, at design og kunstdesign godt kan have et
indhold. For mig er det vigtigt, at de ting, som jeg udstiller, har en form for
undersøgelse eller intention fra kunstneren eller designerens side. Det, de
laver, skal skabe forundring. Når man kigger på værket, så forundres man,
og man tænker, hvordan er det her opstået? Hvad er det her? Derudover så
er skønhed et vigtigt element, men som er en svær ting at sætte ord på.
Skønhed er for mig noget, som selvfølgelig er smukt og tilfredsstiller øjet,
men som også har et element af noget, som skal undersøges, noget som
rejser nogle spørgsmål.
For Maria Wettergren er Mathias Bengtssons værker et godt eksempel
på, hvad hun leder efter, når hun skal udstille. Hans værker er smukke, de
skaber forundring, og så er der flere lag i det som teknologi, håndværk,
kunst, videnskab, design og filosofi. For Maria Wettergren er han nærmest
sådan en slags renæssancekunstner, som Leonardo da Vinci, som både var
botaniker, digter, opfinder, kunstner og videnskabsmand. Og denne tilgang
til kunsten finder Maria interessant, netop fordi den ikke er specialiseret,
men i stedet ser de store sammenhænge, nogle sammenhænge som blev
brudt, da akademierne opstod, og man ville specialisere og kategorisere alt.
Man lavede en opdeling mellem de hårde og bløde videnskaber, hvor man
havde matematik, biologi, fysik på den ene side, og kunsten på den anden.
For Maria Wettergren har der længe været et levn af denne opdeling, og der
er en tendens til at ville opdele tingene i fx kunst og design, men for hende
kan det sagtens være begge dele samtidig. Således er der mange, som
spørger hende, om Mathias' værk er en stol eller en skulptur, men pointen
er, at det er begge dele. Det er ikke enten-eller. Det er både-og.

