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til  

Skaber







Will human workers become redundant in the 
future? It is not technology that eliminates jobs, 
but business interests. A plea against an 
economy of contempt.



Hvem ved noget? 

Hvem bestemmer, hvem, der ved 
noget? 

Hvem bestemmer, hvem der 
bestemmer, hvem, der ved noget?



Shoshana Zuboff  ‘Overvægningskapitalismen*

*Det er ikke længere nok at automatisere 
informationsstrømmende fra og om os. Målet er 

fremover at automatisere OS!



• ‘Overvågningskapitalismen er afhængig af at kunne 
underminere de individuelle selvbestemmelses-, 
autonomi-, og beslutningsrettigheder, for at sikre sig sig 
uhindret gennemstrømning af adfærdsmæssige data til at 
fodre de markeder, der handler om os, men som ikke er til 
for os.¨


• Det er en form for tyranni, der næres ved folket, men som 
ikke er til for folket. Dette kup hyldes som 
‘personalisering’ selv om det ødelægger, ignorerer, 
tilseidsætter og fortrænger alt ved dig og mig, der er 
personligt. 



Hvad må der gøres?

• At give det navn er første skridt i 
processen. 


• Navnet er et nødvendigt skridt for at udvikle 
tænkning om probelmet. 


• Navngive den sande natur af denne 
kapitalismens mutation - til 
overvågningskapitalismen. 



 ?



Iagttagelse Begreb, Ide 
Intuition

Forestilling 
Viden



DAVID HORNEMANN: 



Når man ser 
gud - og han 
er sandheden 

- skal man 
ikke lade sig 

nøje med 
forestillingen 

om gud.

Michelangelo.



per forza di 
levare





Furia Divina

Den guddommelige 
galskab.
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Wenn ich dein bin, bin ich erst ganz mein.

Når jeg er din er jeg først rigtigt mig selv.

Michelangelo 



Cecily Brown





Cecily Brown

“I use drawing as a way to get Information”.





Cecily Brown: Where, when, how often and with whom.  centralt udsnit



Cecily Brown Skibsvrag

¨Feast for the Eyes - in a morbid way¨



Cecily Brown
¨The Phone is obviously the death of society!



Dit Håndværks 
pædagogiske ide?

• Bogbinding


• Kobberdrivning


• Jernsmedning


• Textilformning


• Træskæring


• Bronzestøbning



Michelangelo Sonett til Vittoria Colonna 

Selv ikke den bedste kunstner har nogen ide,

som ikke en enkelt marmorblok har indskrevet i sig

sammen med det, som er overflødigt.

At uddrage den sker kun for den,

hvis hånd adlyder indsigten. 

-

Det dårlige som jeg flygter fra

og det gode, som jeg forpligter mig til,

skjuler sig på samme måde i dig, 

yndefulde, stolte og guddommelige kvinde.  

  




Hvis min grove hammer former de hårde sten

til et menneskeligt udseende, 

bevæger den sig med en andens skridt, 

idet den tager sin bevægelse fra den herre

som fører, leder og holder den. 


Men den guddommelige hammer, 

som bor og er i himlen, 

giver skønhed til andre og sig slev;

Da ingen hammer kan laves uden hammer,

er alle andre skabt af denne levende.

Fordi slaget er mere værd,

jo mere det hæver sig over essen,

er det guddommelige slag 

fløjet op til himlen over mit slag.

Det, der ikke var fuldendt,

vil gå tabt for mig,

medmindre den guddommelige smedje, 

hjælper med at skabe det, 

som var unikt i verden. 




There is a crack in 
everything

Ring the Bells, that still can ring


Forget your perfect offering


There is a crack in everything


That’s how the light gets in.



Michelangelo Sonett til Vittoria Colonna 



Michelangelo Sonett til Vittoria Colonna 


