


"In the right light, at the right time,
everything is extraord inary"
- Om æstetiseringstendensen og det hverdagslige

Er den clmene æste-tis eringstendens u e d øt udrydde
huerdagen, som ui kender-dm, og står æstens{rinien
i et madsætn-ingsforhold nl det hlterdagslige? Med"
ud.gangsp-unkt i Maunce Blanchots be{kriielse af det
hu erdagslige diskuteres forhotdet imellem æstetise-
nng og huerdagslig erfaring.

AfJonas Jørgensen

Den franske forfatter og litteraturteoretiker Maurice
Blanchot har hævdet, at da det hverdagslige er karakte-
riseret ved ders ubetydelighed, ophørei dJt uundgåeligt
med- at være sig selv, i det øjeblik vi retter vores opmærk-
somhed imod det. hoblematikken, som Blanchoirejser
gennem denne apori, kan ved første øjekast synes at
være et rent filosofisk begrebsligt anliggende. Dette er
dog langt fra tilfældet, især ikke når den sammenholdes
med en nyere samfundsudvikling, der for alvor har sat sig
igennem i løbet af de seneste to årtier og sammenfattes
under overskriften den almene æstetiseringsfendens eller
blot_øesfefisering. Kort fortalt er der tale om en stigende
tendens til at anvende æstftiske virkemidler indeifor om-
råder så forskellige som politik, kommunikation. ledelse.
byplanlægning, produktdesign og markedsføring, og at det
æstetiske derrred får større betydning i vores dagligdag.

At øastetisere betyder blandt andet at gøre speciet,
s-om-n{r basale produkter påktæbes nye og mere spæn-
dende_betydning-er gennem reklame. Eller når cafråen går
fra-at fokusere på at servere velsmagende kaffe og ka{e,
til i stedet at have ambitioner om at sælge en oplivelie,
og de fusiske omgivelser derfor omdannes til et immursivt
miljø med en atmosfære. Gennem æstetiseringen udstyres
hverdagslivets former i tiltagende grad med en porenseret
oplevelseskvalitet, der tidligere hovedsageligt forbandtes
med temporære fænomener - som fic kamevalet eller
festen. Men hvad sker der når det trivielle udraderes og
alt bliver specielt? Kan man i æstetiseringens omkalfa--
tring se tegn på et ydre pres på det hverdågslige, og en
gradvis-annektering eller indskrænkning af deis domeene?
Eller står vi med æstetiseringen over for et feenomen, der
på trods af et tilsyneladende modsætningsforhold til det
hverdagslige, måske netop bliver virkningsfuldt i kraft af
sin infiltration af det underliggende hverdagslige substrat?
Ind-en vi drager sådanne vidtløftige konklusioner, så lad
os fø1slvende tilbage !l det hverdagslige som det udlæg-
ges af Blanchot. Med Blanchots indsigter i mente vil vi -
herefter bevæge os frem mod en beskrivetse af samspillet
imellem det hverdagslige og æstetiseringen.

Det hverdagslige hos Blanchot

Y,ed, det huerdagslige forstås en levet erfaring af hver-
dagslivet. Historisk udmærker begrebet sig iiær ved sin
tvetydighed og en dermed forbundet ambivalent værdi-
tilskrivelse. Hverdagen nedgøres for at være banal og re-
petitiv, men romantiseres også som det meningsgivende,
det der giver livet dets S{de. Indenfor dele af kritlsk teori
opfattes det hverdagslige således negativt som værende
falskt, fattigt, undertrykkende, uautentisk og styret af ra-
tionel- nyttetænkning. Men samtidig hævdeJhverdagen at
beere kimen til fremtidig frelse, i en række praksissei, der
undslipper den instrumentelle fomuft, og kan lede til en
eksistentiel eller ontologisk transformation af hverdags-

livet. Hverdagens rvetydighed og paradoksalitet flnder
vi også hos Blanehot, og her som et helt grundlæggende
træk. I modsætning til ft Karl Marx og Henri Lefebwe,
mener Blanchot nemlig ikke, ar tvetydighed med tiden vil
blive afløst af klarhed gennem kritik. Faktisk opfatter han
i stedet hverdagens ubestemthed som central ior dens
politiske kraft.

- _l essayet'La Parole quotidienne' fta l962,beskri-
ves det hverdagslige som et eksistensplan, der hverken
er subjektiw eller objektivt og ikke kan reduceres til et
bestemt indhold. Det hverdagslige opfattes dog ikke som
et neutralt levn, i stedet mener Blanchot, at det erfares
ved, at hverdagens forskellige aktiviteter leues igennem.
Det står derved i nær forbindelse med den leveide nutid
og_de ukategoriserbare kræfter, der knytter sig til levet
edaring, og begrebet dækker over et simultanr nærrær og
fravær--_ detåverdagslige er på 6n gang tæt på og skjult
for os. Hverdagen er, hvor vi er, også selvom vi ikke li.an se
den, og ifølge Blanchot kommer vi ikke i kontakt med der
hverdagslige igennem hverken videnskaben eller opmærk-
somheden. Det hverdagslige er nemlig en vedvarende
tilblivelse, og derrned også et uudtømmeligt reservoir,
der altid er åbent for fortolkning. Det er i kraft af dette,
at Blanchot fremhæver, at det hverdagslige også altid vil
undslippe sociopolitiske former og strukturer og tingslig-
gørelse. For Blanchot er hverdagen altså et slagi grårrså-
land, der kun kan opleves på kanten afbevidstheåen.
- Den tvetydighed Blanchot påpeger ved det hver-

dagslige, genspejles i de teoretiske bestemmelser af æste-
tiseringstendensen og de herunder faldende fænomener.
L_ad o9 i de følgende to afsnit derfor fremdrage to eksem-
plariske måder at udlægge æstetiseringstendensen på, og
forsøge at jævnføre disse med Blanchots beskrivelså ai aåt
hverdagslige.

Æstetisering som lnrlturalisering

En kulturkri ti sk gren af æsteti seringsforskningen opfatt er
æstetiseringstendensen som et underfelt af en bredere
kulturalisenng i nyere tid, der forbindes med den grad-
vise erodering af historisk forankrede identitetsskabende
ltrukturer og institutioner, såsom landsbysamfundene,
folkekirken og senere kernefamilien. Æstetisering er aitså
relateret til en modeme identitetskrise og et behåv for
identitetsdannelse, der kommer til udtrylc i fænomener
såsom kommerciel og personlig branding, men også gen-
nem andre manifestationsformer, der har det tilfælles-. at
de opererer gennem billeder og repræsenrationer *eå 

"tkulturelt defi neret indhold.
_ 9"t er tydeligt, at den identitetssøgning, som
knyt-tes- til æstetiseringstendens en, er bl evet grundlæg-
gende for store dele af vor tids forbrug, men den er også
kendetegnende for de samtidige immaterielle arbejdJfor-
mer. G-ennem den globale netværkskapitalismes inltru-
m entalisering af kommunikation, affekter og subjektivitet,
er_arbejdet nemlig blevet et af de væsentligste elementer
i den enkeltes selrnealiserings- og identitersprojekt. Det
påkrævede aktive identitetsarbejde kommei blåndt andet
til udtryk ved dekretet om LLf, Aife long learnmg) og be-
s-tandig udvikling af personlige kompetencer, hvorigånnern
den enkelte må styrke sin employabili6r for at sikre sig
fortsat ansættelse i projektsamfundet. -

Den intense og.gennemgribende fetichering af
identitetsdannelse, vi oplever i dag, synes overordnåt set
3_t 1ru1den hverdagslige erfarings mulighedsb etingelser.
Ifølge Blanchot er hverdagsligt samværnemlig kendeteg-
le! yqq, at personlige og sociale tilknytninger er sat på -
hold, idet vi ikke helt er til stede for os selv eller andre.
kun i en interpersonel fælles dimension, en slags tilsteåe-
værelse uden kvaliteter. Blanchot fremhæver endvidere.
at massemedierne og massekulturen fabrikerer en hver-



dag-som-skuespil, der skaber afstand til den hverdag, vi
deltager i. Iscenesættelsen af hverdagslivet i reality shows
på rv og på Facebook, fordriver således det hverdagslige
flow, til fordel for en stabil mening eller et klart budskab
forankret i populære holdninger, som vi kan spejle os i.
Indenfor både det kommercielle og det politiske ses denne
afstand aktuelt i en tendens til at bevidstheden om social
ulighed ophæves i skabelsen af identitetskonstituerende
værdi- og smagsfællesskaber.

Æs tetiseringens biopolitik

Udover at relatere sig tit identitetsdannelse beskrives
æstetiseringsfænomeneme ofte også ud fra id6en om
æstetik som en teori om det sanselige eller sanselig erken-
delse. Indenfor denne forståelsesramme betones i stedet
den intensiverede appel til sanseme indenfor ft produkt-
design og butiksindretninger i de senere år. Æstetisering
er således også en strategi, der består i en mobilisering af
bestemte fænomenologiske effekter og virkninger i umid'
delbare præsentationeq der udfoldes i hverdagslivet.

Forstået sådan er det tydeligt at se' at æstetise-
ringsfænomeneme afsætter spor indenfor det hverdagslige
erfaringsområde. De går i vores kroppe' påvirker os, og
modulerer det nøgne liv (hvilket p.t. søges instrumenta-
liseret indenfor fu.neuranrarheang), og man kan således
tale om æstettseÅngens biopolitik. I forlængelse af den
sandhedsproblematik, der knytter sig til æstetisering som
skuespil, ligger altså en biologisk kontrolproblematik, der
kan forekomrne sværere at kortleegge.

Æstetiseri4gen bevæger sig altså ikke kun på
overfladen, men arbejder også i dybden og benytter tegn'
der krydser skellene imellem virtuelVreelt, qtrligt/usynligt
og form/indhold. De kommercielle æstetiseringsfæno-
mener opererer hermed imellem den biologiske krop og
historiske identitet, vi besidder, og en stimulering eller
subjektivering, vi ønsker at tilegne os. Spændingen imel-
lem viden og erfaring, som Blanchot fremhæver ved det
hverdagslige, er således også etvæsentligt kendetegn for
æstetiseringstendensen.

Konklusion

Som jeg har påpeget, kan det på visse punkter synes svært
at bevare kontakten til det hverdagslige indenfor de livs-
rammer, æstetiseringstendensen er delagtig i at udstikke.
Med Blanchot må vi dog indse, at vi aldrig vil komme til
at kende hverdagen helt, og at samtiden ikke er gennem-
sigtig for os - herunder, at vi på nuværende tidspunkt ikke
har overblik over implikationerne af de seneste fænome'
ner. den æstetiske innovation har kastet af sig.

Æstetiseringen kan dog se ud til på visse punkter
at skabe afstand til hverdagen, som den beskrives hos
Blanchot, og dette indebærer ifølge ham en fare for, at
livet depolitiseres. I forhold til denne problematik er det
dog værd at bide mærke i, at Blanchot alligevel fastholdeq
at en del afhverdagen altid vil undslippe, og at den i kraft
af sin flydende karakter altid vil være et reservoir for en
systemkritisk politisk energi. Ifølge Blanchot er der såle-
des altid en mulighed og et potentiale for forandring, og
dermed ingen fare for, at æstetiseringstendensen vil kunne
slå over i en gennemgribende totaldominans.

Skal vi gøre os noget håb om at nå frem til en
forståelse af æstetiseringstendensen, må vi nærrne os den
i dens indlejring i hverdagen. Det er nødvendigt at forsøge
at bebo de affekter og kræfter, æstetiseringsfænomenerne
aktualiserer, som det hedder indenfor Gilles Delzuzes af'
firmative filosofi. Herigennem vil det måske være muligt
at tænke det hverdagsliges begreb i midten af æsteti-
seringen, og at kortlæge æstetiseringens symptomer og
sammenholde dem med de punkter, hvori hverdagen kan

slå over i noget nyt. Måske det hverdagslige herigennem
vil kunne tjene som et begreb, der på en gang vil stå i nær
forbindelse med og i kontrast til æstetiseringstendensen,
og derfor kan danne grundlag for en kritik, der både er
empirisk og immanent.
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