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Performancedesign som internationalt felt 
 
Af Connie Svabo 
 
Introduktion 
Performancedesign er et fremvoksende internationalt forsknings- og uddannelsesfelt, 
som i dansk sammenhæng har eksisteret siden 2004 som faget Performancedesign på 
Roskilde Universitet. Artiklen giver et systematisk overblik over det internationale 
forsknings- og uddannelsesområde performancedesign, som det udspiller sig i den 
engelsktalende forsknings- og uddannelsesverden. Artiklen tager udgangspunkt i en 
gennemgang af forskningsartiklerne i det nye forskningstidsskrift Theatre and 
Performance Design og tegner det internationale forskningsfelt med udgangspunkt i 
tidsskriftets forskningsartikler. Artiklen redegør endvidere for centrale internationale 
undervisningsmiljøer i performance design. Afslutningsvis relateres performance 
design som internationalt forskningsfelt til fagområdet i Danmark. 

Mit faglige ærinde er at skabe et overblik over det internationale fagområde, at 
formidle dette i dansk sammenhæng, og at indikere en udvikling for fagområdet, hvor 
performancedesign knytter an til den internationale forståelse af performance design 
som scenografi, men også udvider denne forståelse på en måde, som er informeret af 
performancestudier og af designstudier, og i forlængelse af dette styrke forståelsen af 
performancedesign som produktion og deltagelse i et ekspanderet dynamisk og 
processuelt felt. Artiklen vokser ud af en interesse for mere eksplicit at knytte an til 
det internationale forskningsfelt og positionere dansk performancedesign i relation til 
denne. Jeg vil med artiklen gøre opmærksom på, at performance design findes 
internationalt, både som forskningsfelt, uddannelsesområde og som professionelt 
organiseret fagligt fælleskab. Jeg vil i den sammenhæng plædere for at 
performancedesign i Danmark knytter an til og positionerer sig i forhold til den 
internationale forståelse af performance design. Det mener jeg er afgørende for en 
videre udvikling af den danske forskning i fagområdet og for forskningsbaseringen af 
den danske uddannelse i performancedesign. Jeg mener ydermere, at dette vil kunne 
styrke den internationale forskning på området, idet det danske performancedesign-
miljø har nogle oplagte bidrag at byde ind med internationalt, herunder eksempelvis 
faglige styrker i forhold til en teoretisering af performancedesign som rum, et 
beredskab i forhold til teoretisk og metodisk at udvikle performancedesign som 
akademisk forankret produktion, samt en velfunderet og relevant, forskningsbaseret 
forståelse af performancedesign som et medieret kommunikationsforhold hvor 
afsender-, værk- og modtagerdimensioner alle tre må undersøges og udvikles - og 
bestemt ikke må forveksles! 

Den viden, der ligger til grund for artiklen, er opbygget gennem min aktive 
deltagelse i fagområdet fra 2013 kva min funktion som lektor i performancedesign og 
studieleder for faget på RUC. Jeg har i perioden indgået i forskningsnetværk, deltaget 
i internationalt performance design forskningssymposium i Rom i 2014, haft 
personlig mailkorrespondance og skypesamtaler med centrale forskere indenfor feltet, 
deltaget i det faglige forum Prag Quadrennial of Performance Design and Space i 
2015, og har gennemført skrivebordsforskning med webbaseret afdækning af 
fagmiljøer og publikationer, samt et systematisk review af forskningsartikler i 
tidsskriftet Theatre and Performance Design. Ud over dette vidensgrundlag 
udspringer artiklen af inspirerende kollegiale udvekslinger og en vedvarende vilje til 
faglig udredning og debat i performancedesign-miljøet på Roskilde Universitet. Dog 
skal det i denne sammenhæng nævnes, at indeværende artikel er skrevet som et 
individuelt forskningsarbejde og at den således ikke er repræsentativ for en kollektivt 
udviklet faglig positionering af RUC-faget performancedesign. Artiklens udlægning 
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af det internationale forskningsfelt og fagområde og diskussionen af disse i forhold til 
RUC-faget performancedesign, er det således udelukkende mig, der står til regnskab 
for. Det er i den sammenhæng vigtigt at klargøre, at artiklen ikke er en udredning af 
RUC-fagets genealogi, men et indlæg, der tager udgangspunkt i det internationale 
forskningsfelt og tager et skridt i retning af at tænke RUC-faget med udgangspunkt i 
dette felt. 
 
Fremvoksende internationalt felt 
Ikke mange internationale forskningspublikationer bruger termen performance 
design. Der findes enkelte bogpublikationer: en af de tidligste på området er bogen 
Performance Design (2008), redigeret af tidligere RUC professor (MSO) i 
performancedesign, Olav Harsløf, samt professor Dorita Hannah, som er tilknyttet 
både Helsinki Universitet og Tasmanien. I den engelsksprogede bog stiller Hannah og 
Harsløf spørgsmålet, hvad sker der, hvis performance design bevæger sig ud af 
teaterrummet? Hannah og Harsløf foreslår, at performancedesign er et porøst og 
fluktuerende begreb, der kan bevæge sig på tværs af et bredt spektrum af 
performances. Bogens bidrag er grupperet ud fra tre omdrejningspunkter: display, 
encounter og construct. Bidragyderne er danske og internationale performancedesign-
forskere og -praktikere: fx Arnold Aronson, Kathleen Irwin, Fabrizio Crisafulli, 
Kirsten Delholm, Jon McKenzie, Joslin McKinney. Det nævnes i bogens 
introduktion, at bogen vokser ud af det første symposium i et internationalt 
performance design netværk, som mødtes i 2006 på Det Danske Akademi i Rom, og 
hvor mange af de nævnte forfattere deltog. Det uformelle netværk mødtes igen i 2014, 
igen på Det Danske Akademi i Rom. I 2014 deltog omtrent 30 performance design 
forskere og praktikere fra USA, Canada, Tasmanien, Finland, Storbritannien, Mexico, 
Australien, Danmark, og centrale seniorforskere som Jon McKenzie, Kathleen Irwin, 
Reija Hvravski, samt den nævnte Dorita Hannah holdt præsentationer og keynotes. 

En anden international publikation hvor performance design indgår, er Theatre 
and Performance Design: a reader in scenography, redigeret af Jane Collins og 
Andrew Nisbet, og udgivet af Routledge/Taylor Francis (2010). Readeren indeholder 
tekster af bl a. Bertrand Russel, Platon, Ernst Gombrich, Roland Barthes, Michel 
Foucault, Henri Lefebvre, Adolphe Appia, Richard Schechner, Gaston Bachelard, 
Doreen Massey, Maurice Merleau-Ponty, Walter Benjamin og Antonin Artaud. 
Bogens tematiske omdrejningspunkter er visuel oplevelse, sted og rum, design og 
scenografi, krop og rum, og meningsskabelse. Antologien fokuserer særligt på visuelt 
udtryk, den visuelle kunstner (the visual artist) og visuel komposition indenfor 
kulturelle performances som teater, opera, og dans, men nævner også at scenografi 
kan forstås som en bred samlebetegnelse, der trods den primære orientering mod det 
visuelle udtryk i teatrale rum, også favner perspektiver på produktion og reception – 
fx roller som set designer, kostumedesign, lysdesign, lyddesign (Collins og Nesbit 
2010, 1ff). Termen performance design defineres ikke, og bogen teoretiserer ikke 
forholdet mellem scenografi og performancedesign, men scenografi defineres til 
særligt at omfatte visualitet, men også til at være et samlende begreb der 
”encapsulates the whole event, including the performance and the audience” (Collins 
og Nesbit 2010, 2). 

De to publikationer opererer med to forskellige forståelser af 
performancedesign. I den sidste publikation forstås performancedesign som 
scenografi, i den første publikation er performancedesign et porøst og flydende 
begreb, en tilgangsvinkel, der bevæger sig ud af teateret. De to publikationer kan ses 
som to poler i hver sin ende af et kontinuum, og de er således et godt udgangspunkt 
for en udredning af, hvordan performance design forstås internationalt.  
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Der er som nævnt ikke mange internationale forskningspublikationer om 
performancedesign, men i 2015 blev der lanceret en engelsksproget journal, Theatre 
and Performance Design, udgivet af Routledge / Taylor & Francis. En udredning af , 
hvordan performancedesign forstås internationalt kan oplagt tage udgangspunkt i 
tidsskriftets forskningsartikler, idet dette ud fra mit kendskab til feltet er den eneste 
internationale tidsskriftserie, der eksplicit beskæftiger sig med performancedesign. 
Først dog et overblik over to andre centrale tråde i det internationale fagområde 
performance design: uddannelsesområdet og den centrale professionelle begivenhed 
Prag Quadrennial of Performance Design and Space. 
 
Uddannelser 
På uddannelsesområdet blev den første performancedesign uddannelse oprettet ved 
Massey University i Wellington, New Zealand. Den danske uddannelse i 
performancedesign på Roskilde Universitet var det andet sted i verden, hvor der blev 
oprettet en universitetsbaseret performancedesign uddannelse. I dag findes der 
desuden performancedesign-uddannelser i Storbritannien og Australien: Ved Central 
Saint Martins på University of the Arts London kan studerende tage både en bachelor- 
og en kandidatuddannelse i Performance Design and Practice. Web-materiale 
fortæller, at uddannelsernes omdrejningspunkt er performanceproduktion, design og 
tidsbaserede praksisser, og der arbejdes ud fra forståelsen af performancedesign som 
et hybridt felt. University of Leeds, Storbritannien, udbyder også performancedesign 
på bachelor- og kandidatniveau. I den webbaserede præsentation af uddannelserne 
fortæller studieleder Joslin McKinney at performancedesign forstås i bred forstand 
som værende tredimensionelt arbejde med scenografi i en række forskellige fysiske 
miljøer, ikke blot på teaterscenen, men også i urbane lokationer som pladser, gader og 
forladte bygninger. Performancedesign handler ifølge Joslin McKinney om at skabe 
”smukke, tankevækkende og provokerende begivenheder til forskelligartede 
publikumsgrupper”. University of London præsenterer deres kandidatuddannelse i 
scenografi, som værende centreret omkring performance design, og fremhæver at 
dette adskiller sig fra set design og fra design af rekvisitter, idet performancedesign 
handler om ”design of interaction in space”; dvs rumlig interaktion. 
Performancedesign har til formål at skabe performancemiljøer, i bred forstand, dvs 
ikke kun kunstbaserede performancemiljøer, men også mere generelt at betragte 
arkitektur som performancemiljø og derigennem skabe performative miljøer. 
Ligeledes i Storbritannien udbyder Arts University Bournemouth en bachelorgrad i 
costume and performance design, hvor fokus er på at udvikle kostume og scenografi 
til teater, film og ”nye performancediscipliner”. I Melbourne, Australien, har 
Victorian College of the Arts en masteruddannelse i design for performance, som har 
fokus på scenografi, rekvisitter, og kostumer til live performance. 
 
Verdens største performancedesign begivenhed 
Fremvæksten af performancedesign som internationalt felt kan læses som en 
scenografisk reorientering. Det fremgår helt eksplicit i navneforandringen for verdens 
største performancedesign begivenhed: Prague Quadrennial of Performance Design 
and Space (Lotker 2015; Prihodova, McKinney og Lotker 2016; Hirvikoski 2015). 
Begivenheden har tidligere heddet The Prague Quadrennial International Exhibition 
of Stage Design and Theatre Architecture (Lotker 2015). Kvadriennalen har 
undergået en forandring fra at være et udstillingssted for scenedesign, primært 
henvendt til scenedesignere, til at være en dynamisk og mangefacetteret begivenhed 
med både udstillinger, præsentationer og live performances. Kvadriennalen rummer 
design til kulturperformances som teater, opera og dans, men breder sig også udad 
mod nyere scenografiske praksisser som stedsspecifikke performances, urbane 
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performances, kostume som performance, kropslig performance, immersiv, 
interventionistisk og tværmedial performance, og dækker flere designområder: bl.a. 
scenedesign, kostumedesign, lys- og lyddesign og multimediedesign. 
 
Opsummerende tegner der sig et billede fra forskningsfeltet, uddannelsesfeltet og den 
faglige begivenhed, hvor performancedesign sidestilles med scenografi, men hvor der 
samtidig foregår en forskydning, hvor termen scenografi i stigende grad erstattes med 
ordene performance design. De forskellige tråde indenfor fagområdet – de tidlige 
forskningspublikationer, uddannelserne og Prag Kvadrennialen viser en stigende 
orientering mod performance design, men hvad ligger der i dette forskningsmæssigt, 
internationalt set? 
 
Performancedesign forstås internationalt som scenografi 
Et nærmere blik på det nye forskningstidsskrift Theatre and Performance Design 
giver en indikation af feltet. Et første overordnet overblik over tidsskriftets temaer og 
forståelse af performancedesign fremkommer ved en visualisering af de ord, der 
indgår i forskningsartiklernes overskrifter i løbet af de fire numre, der er udgivet siden 
lanceringen i 2015. 
	
	
	
	

	
	
Kortlægning – visualisering af ord benyttet i overskrifterne på forskningsartikler i 
tidsskriftet Theatre and Performance Design, 4 numre udgivet. Visualiseringsformen 
er en ’wordle’. 
	
Ordet scenografi (scenography) er det suverænt mest benyttede ord i overskrifterne på 
forskningsartiklerne i tidsskriftet Theatre and Performance Design. Dernæst følger 
ordene rum (space), scenografisk drejning (scenographic turn) og performance 
design (performance design). Ud over rum og arkitektur er designområderne lyd og 
lys dækket af en række forskningsartikler i tidsskriftet, ligesom ordet teater også 
indgår i mange artikler. Visualiseringen bekræfter, at Prag Kvadriennalen indtager en 
central rolle i feltet. Visualiseringen er en slags heat map: en grafisk fremstilling af 
hvilke temaer feltet særligt orienterer sig i mod, vurderet ud fra forskningsartiklerne i 
tidsskriftet. Visualiseringen bekræfter, at performancedesign internationalt set er tæt 
knyttet til scenografi. Man kan sige, at det ikke er overraskende, at et tidsskrift som i 
sit formål siger, at det vil beskæftige sig med scenografi, gør det. Tidsskriftet har 
fokus på scenografi, forstået som design til performance indenfor teater, opera, dans, 
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musikteater, steds-specifik, immersivt og virtuelt teater, rumligt design og arkitektur. 
Ydermere understreges, at tidsskriftet har fokus på konstruktion, produktion, 
materialer, teknikker, teknologier og processer, som indgår i realiseringen af 
performancebegivenheder. 

På trods af, at det fremgår af tidsskriftets formålserklæring, er det interessant 
at konstatere, at performancedesign i stor udstrækning sidestilles med scenografi, 
også i det reelle artikelindhold. For et fremvoksende fagområde som 
performancedesign, som potentielt set er uafklaret, ambivalent og til forhandling, er 
denne klare forankring i scenografi relevant som fagligt pejlemærke. Scenografi har at 
gøre med design af rum: arkitektur, indretning, dekoration, med fokus på det visuelle 
udtryk. En snæver indkredsning er altså således, at performancedesign er 
tilrettelæggelse af rum, med særlig opmærksomhed på deres visuelle udtryk. 
Forankringen i scenografi og den deraf følgende centrale analytiske orientering mod 
rum, rumlighed og visualitet, udgør dermed også vigtige trædesten i forhold til den 
fremtidige udvikling af forskningsfeltet. Et potentielt videre fagligt udviklingsområde 
i forlængelse af dette er en systematisk og grundig teoretisering af rum. Her kan 
performancedesign potentielt knyttes til andre visuelt-rumlige former; for eksempel 
fotografiet som arkitektonisk rum (Shanks 1992; Shanks & Svabo 2013, 92). 
Hvorledes behandler forskningsartiklerne i tidsskriftet rum? 
 
Mere i dybden med artiklerne 
Jeg har gennemgået artiklerne med det formål at opbygge en forståelse for, hvordan 
de arbejder teoretisk, metodisk, og empirisk. Der er i nogle af artiklerne ansatser til en 
teoretisering af rum og rumlighed. For eksempel kontekstualiserer artiklen af Brejzek 
(2015) scenografi og forståelsen af rum over et tidsspænd på 300 år, fra 1680 til 1980. 
Her trækkes på Leibniz, Hermann, Loos og Venturi, og det scenografiske tegnes frem 
gennem flere forskellige forståelser af rum eller arkitektoniske aspekter af rum: rum 
som univers; teatralt rum; indlæg for modernisme/mod ornamentik; og argumenter for 
en hybrid og uren arkitektur. Omdrejningspunktet er, hvordan mening tilskrives og 
forhandles i design af rum. Rum og rumlig oplevelse står også centralt i artiklen af 
Hannah (2015), hvor performancedesign diskuteres som en porøs arkitektur, som kan 
agere politisk ved at opbløde ellers cementerede og fastlåste grænser.  

En række af artiklerne er, hvad jeg vil kalde deskriptive og anekdotiske. De 
redegør ikke eksplicit for en teoretisk position og tydeliggør heller ikke nødvendigvis 
deres metodiske tilgangsvinkel, eller måden hvorpå de producerer viden. Der kan 
således ikke udledes nogen teoretisk eller metodisk kanon for fagområdet ud fra en 
tværlæsning af artiklerne. Jeg har ved min tværgående læsning fundet ud af, at mange 
af artiklerne handler om et scenografisk værk eller et livsværk. Det vil sige, at de 
enten analyserer en specifik teaterforestilling, eller sætter fokus på en specifik 
scenograf. Således kan man for eksempel læse om Kris Verdonck’s Actor #1 
(McKinney 2015), Götterämmerung opsat af Chicago Symphony Orchestra i 1973 
(Conklin 2015), og Le Dortoir af Carbone 14 fra 1988 (Jones 2015), og eksempler på 
fremstillede livsværker er: Achim Freyers operascenografi (Kara 2016), Jerzuy 
Gurawskis scenografi (Baugh 2015), Adolphe Appias ’koreografi af lys og rum’ 
(Palmer 2015), og den Meyerholdske scenografi (Skinner 2016). Artiklerne om 
livsværker er primært af historisk karakter; de sætter fokus på historiske scenografer 
og scenografier, og giver en fremstilling af disse. Enkelte artikler fokuserer på 
nutidigt scenografisk arbejde. En artikel er for eksempel en samling af position 
statements fra forskere og praktikere indenfor lyddesign og teatermusik (Curtin og 
Roesner et al 2015). Enkelte artikler er forfatterens egen præsentation af og refleksion 
over eget scenografisk arbejde (fx Curtin & Roesner 2015; Wenn 2016). Enkelte 
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artikler sætter fokus på et særligt scenografisk designelement, fx lyd (Wenn 2016), 
eller ’maskinen som performer’ (O’Dwyer 2015). 

Fokus i artiklerne er som nævnt særligt på værket eller livsværket. Der er dog 
også enkelte artikler som beskæftiger sig med produktion eller reception. Artiklerne 
om produktion handler fx om scenografisk metode: der er artikler som handler om 
tegning som professionelt designredskab (Bisaha 2016) og om designprocessen 
(Banham 2015). Tidsskriftet har i skrivende stund et open call for artikler om tegning 
og skitsering, og dette produktionsaspekt vil således blive udfoldet yderligere i et 
kommende nummer af tidsskriftet. Ganske få artikler beskæftiger sig med reception, 
publikum eller modtagelse. McKinney sætter fokus på publikumsoplevese i en 
teoretisk velforankret og metodisk eksplicit artikel, hvor forfatterens egen oplevelse af 
Kris Verdonck’s Actor #1 gøres til genstand for analyse (2015). Wenn tilnærmer sig 
også publikumsoplevelsen: den tages med i betragtning i en artikel der fokuserer på 
head phone listening in live performance, hvor publikumsoplevelsen gøres til 
genstand for forfatterens egen refleksion som designer. 

Enkelte artikler beskriver større begivenheder: der fortælles for eksempel 
historisk og anekdotisk om Prague Quadrennial (Lotker 2015), ligesom denne 
begivenhed dækkes fra forskellige vinkler ved at et helt temanummer af tidsskriftet 
har kvadrennialen som omdrejningspunkt (Prihodova, McKinney, Lotker 2016). En 
anden begivenhed som dækkes med en enkelt artikel i tidsskriftet er Edinburgh 
International Festival (Collins 2015). 

Opsummerende kan man sige, at omdrejningspunktet for forskningsartiklerne i 
tidsskriftet Theatre and Performance Design 2015-2016 er scenografi i 
teaterperformances, scenografiske livsværker, samt centrale begivenheder indenfor 
fagområdet. Der er en tendens til, at de teoretiske positioner og metodiske 
tilgangsvinkler fremstår implicit i artiklerne. Der er ganske få artikler om henholdsvis 
produktions- og designprocesser, eller receptions-, modtager- eller 
publikumsperspektiver.  

I forhold til min tværlæsning af artiklerne og min skitse af forskningsfeltet kan 
det i forhold til min argumentation kritiseres, at et enkelt tidsskrift tillægges så stor 
vægt i forhold til kortlægning af feltet. Imidlertid postulerer artiklen ikke at give et 
komplet billede af feltet. Litteraturgennemgangen har ikke til hensigt at repræsentere 
alle perspektiver i forskningen. Intentionen med reviewet er at trække nogle linier på 
tværs af tidsskriftets forskningsartikler, for at bidrage til og videreformidle en 
forståelse af performancedesign som fremvoksende internationalt forskningsfelt. 
Dette er også begrundelsen for læsning af litteraturen i forhold til de basale spørgsmål 
om, hvad artiklerne beskæftiger sig med, og deres teoretiske og metodiske tilgang og 
position. Artiklen bidrager med et udsnit af et fremvoksende, åbent og dynamisk 
vidensområde. At tidsskriftets bidragsydere er centrale indenfor feltet bekræftes af 
den viden jeg har opbygget gennem deltagelse i symposium og kvadrenniale og af det 
uformelle faglige netværk, jeg indgår i.  

For at styrke overblikket yderligere kunne hver enkelt bidragsyder opspores 
og herudfra kunne man foretage en bredere kortlægning af hvilke beslægtede 
fagområder performancedesign forskere og praktikere også publicerer i, samt hvilke 
miljøer, de i øvrigt bevæger sig i. Dette har jeg ikke gjort i denne artikel, som blot 
sætter fokus på tidsskriftet Theatre and Performance Design. Dette review er et første 
bidrag til et overblik over det internationale forskningsfelt. Dette overblik kan 
videreudvikles og diskuteres i forhold til relaterede forskningsfelter. Eksempelvis 
ville det være interessant at supplere feltets egen teoretisering af rum og rumlighed 
med perspektiver fra kulturgeografi, miljøpsykologi og miljøæstetik. 
 
Performance Design som ekspanderet scenografi 
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Internationalt forstås performancedesign som scenografi. Samtidig er der i feltet 
ansatser til en forskydning væk fra scenografi i traditionel forstand. Scenografien 
rykker ud af traditionelle scenekunstneriske sammenhænge, og beskæftiger sig også 
med politiske, urbane, hverdagslige og fundne rum (McKinney 2015, Hannah 2015).  
Et potentielt udviklingsområde i feltet er, hvordan scenografien udvides og bliver til 
performance design. Hvordan løftes scenografi ud af teateret, hvordan sættes 
scenografi i spil i bredere forståelses- og anvendelsesområder? Et bud på dette er, at 
scenografi netop skal ekspanderes ved hjælp af termerne performance og design og 
deres allestedsnærværende karakter. Det vil jeg give et bud på. 
 
Scenografi ekspanderet med performance 
Performancebegrebet og performancestudier kan udvide feltet ved at løfte 
scenografien ud af teaterpraksis, ved at arbejde med hvad man kalder en bredspektret 
tilgang til performance (Schechner 2013). Et centralt og bærende omdrejningspunkt 
for udviklingen af performancestudier har været at rykke performance ud af teateret, 
ved at gennemføre et paradigmatisk skift fra studier af teater til studier af performance 
i alskens sammenhænge, herunder  i hverdagsliv, arbejdsliv, medie-, forbrugs- og 
kulturliv. Performancedesign bliver således potentielt set scenografi – scenisk 
produktion og deltagelse – af et bredt spektrum af performances. Ydermere kan 
performancestudier bidrage med en radikalt procesorienteret tilgang til scenografi, 
som kan give godt modspil til den værkorientering, der kan spores i litteraturen. 
Performancestudier kan bidrage med et procesorienteret perspektiv, hvor det ikke er 
færdige objekter (værker), der studeres men proces, relation og tilblivelse (Cull 2009, 
3). En sådan nyorientering findes også i værkbegrebet (Christoffersen, Heinrich, 
Schultz 2016). Procesorienteringen kan blandt andet komme til udtryk ved, at det 
gøres til et eksplicit mål i performancedesign at arbejde med multiple forståelser 
(Svabo 2016) og produktiv forstyrrelse (Read 2013). 
 
Scenografi ekspanderet med design 
Tilsvarende kan designbegrebet og designstudier udvide scenografien. 
Performancedesign vokser ud af en klynge af designpraksisser: scenografi, 
scenedesign, kostume, lyd, lys – og i den forstand er performancedesign 
produktionsorienteret. Performancedesign er et produktionsfelt, og er således ikke en 
traditionel disciplinær akademisk tilgang, hvor det at anlægge kritiske og analytiske 
perspektiver er tilstrækkeligt (McKinney 2015). Performancedesign har produktion, 
konstruktion og praksis som centrale omdrejningspunkter, og skal fastholde denne 
forankring i ”the practicalities of construction and production” som det anføres i 
formålet for tidsskriftet Theatre and Performance Design. Performancedesign er et 
produktionsorienteret akademisk fag. Helt banalt sagt: det handler om at få ting til at 
ske i praksis. Dette kan blandt andet udmøntes i eksplorativ og eksperimenterende 
vidensproduktion med kvalitetskriterier som kreativitet, opfindsomhed og 
forestillingsevne (Svabo 2016). Der ligger en videre udviklingsopgave i at kvalificere 
og udfolde sådanne aktiviteter og deres kvaliteter (Kerry-Moran 2008). Formålet med 
denne type af vidensproduktion kan være en systematisk produktion af opfindsomhed 
(Pickstone 2000, 13), eller mere åbne, transformative processer (Latour 1999). Dette 
er generativ vidensproduktion, hvor materialitet, medie og form medtænkes i 
vidensproduktionen (Hughes 2007). Der er stort potentiale for at arbejde med 
materialers agens, affekt og effekt i performancedesign (Beer 2016). 

Performancedesign er et en transdisciplinært fag, som arbejder med en såkaldt 
modus 2 tilgang, hvor vidensproduktion foregår situeret, praksisorienteret og i 
samarbejde med ikke-videnskabelige samfundsaktører (Enevoldsen 2012, 38ff). Det 
indebærer blandt andet, at performancedesign skal være orienteret mod modtageren 
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som medproducent (Kragh 2002, 78ff; Hansen 2006, 13ff), mod publikum, brugere og 
deltagere i en performancedesign-situation (Schmidt et al 2014; Svabo og Strandvad 
2014) og mod at udvikle og videreudvikle en ligeværdig og relevant dialog med 
omverden (Reason og Lindelof 2016). Dette er dialogisk vidensproduktion, hvor 
aktører og interessenter, institutioner og producenter, brugere og deltagere medtænkes 
i vidensskabelsesprocesser, og hvor performancedesign potentielt set påtager sig et 
ansvar i forhold til at præsentere forskellige verdenssyn og går aktivt og medskabende 
ind i at forestille sig alternative virkeligheder (Haldrup et al 2015). 

Der er allerede i designstudier en stærk interesse for og orientering mod 
performance og scenisk tænkning, blandt andet repræsenteret ved arbejde indenfor co-
design (Binder et al 2011), participatorisk design og produkt innovation (Buur et al 
2013, Ryöppy et al 2015), HCI (Jacucci et al 2005; Spence et al 2013), 
interaktionsdesign (Goodmann 2013), oplevelsesdesign (Pine og Gilmore 1999; 
Gudiksen og Svabo 2014), arkitektur og byplanlægning (Pløger, Samson 2011). 
Performancedesign kan potentielt i sin produktionsorientering knytte an til et meget 
bredere designfelt end design som scenografi med fokus på kulturelle performances. 
Performancedesign kan udvikles til at udgøre en mere generisk tilgang til design, som 
adresserer behov for kompleks og opfindsom designtænkning og praksis; behov for at 
kunne iscenesætte, koreografere og orkestrere heterogene designkombinationer og 
deres vedvarende rekonfigurationer (Brown 2009:8; Bjögvinsson, Ehn og Hillgren 
2012; Simonsen et al 2014, 2; Svabo og Shanks 2015, 31). 

Fælles for disse to ekspansioner af scenografi hen imod performance og 
design er, at de vil kunne styrke feltets vidensproduktion med en mere eksplicit 
forholden sig til scenografi og peformancedesign som en medieret relation og et 
organiseret  kommunikationsforhold med afsenderpositioner, produktion og design på 
den ene side, og reception, modtagelse og deltagelse på den anden (Christoffersen, 
Heinrich og Schultz 2016). Procesorienteringen i performancestudier og en parallel 
orientering mod menneskecentreret design, oplevelse, deltagelse, og 
brugerperspektiver i designstudier kan informere vidensproduktionen i 
performancedesign med en større opmærksomhed mod og forståelse for modtagelse 
og modtagere, og kan bidrage med kreative og systematiske metoder og tilgange til at 
undersøge denne side af medie- og kommunikationsforholdet. En ledetråd for denne 
type af performancedesign baseret vidensproduktion kan være, at den skal være 
dialogisk. 

Opsummerende er nogle af de faglige udviklingshorisonter for 
performancedesign således: en videre teoretisering af rum, med inspiration fra 
scenografi, men i særdeleshed også gennem kulturgeografi, arkitektur, design og 
urbanitet; en videre udvidelse af scenografi som performance og design, herunder en 
teoretisering af materialitet og agens, samt en afsøgning af, systematisering af, og 
anknytning til bredere anvendelsesområder og hverdagslige performances, og til 
performance design som en generisk tilgang til design; udvikling af 
performancedesign forstået som et kommunikationsforhold, hvor både afsender og 
modtagerdimensioner undersøges og gøres til genstand for systematisk 
vidensproduktion; samt en videre udvikling af performancedesign som teoretisk 
forankret, analytisk informeret kreativt og æstetisk producerende akademisk fag. 
 
Performancedesign i Danmark: et eksempel på ekspansion 
Der findes et dansk fagmiljø i performancedesign, forankret på Roskilde Universitet, 
hvor der undervises i faget på både bachelor og kandidatniveau. Faget har eksisteret 
siden 2004 og fører efter endt kandidatstudium til en cand.comm.-grad. 
Performancedesign på RUC er kendetegnet ved at være et transdisciplinært 
produktionsorienteret akademisk fag med særlig opmærksomhed på modtageren som 
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medproducent i tilrettelagte kultur- og kommunikationssituationer. 
Performancedesign på RUC er performancedesign i radikalt ekspanderet form. 
Roskilde Universitets kombinationsstruktur, hvor studerende ikke kun har ét, men to 
hovedfag på deres kandidatuddannelse, gør, at performancedesign særligt på 
kandidatuddannelsen praktiseres i radikalt ekspanderet form. En cand.comm. i 
performancedesign har altid også et andet hovedfag. Det betyder, at 
performancedesign på kandidatniveau kombineres med fx byplanlægning, IT, 
kommunikation, historie, pædagogik, eller virksomhedsstudier. Disse 
fagkombinationer indikerer faglige ekspansionsretninger for performancedesign. 
Performancedesign er her ekspanderet i den forstand at performancedesign anvendes 
som en særlig tilgangsvinkel, der anvendes kreativt og analytisk i arbejdet med 
komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer, som opstår i mødet 
mellem performancedesign og andre fag. Faget performancedesign har således i dansk 
sammenhæng en dobbelt faglig identitet. Det er både et afgrænset område i sig selv på 
bacheloruddannelsen, og så er det et kombinationsfag, som indgår i en række 
transdisciplinære kombinationer på kandidatuddannelsen. 

På bachelordelen af uddannelsen præsenteres den studerende for faget 
performancedesign som selvstændig faglig tradition, der særligt trækker på 
performancestudier og designstudier, og med fokus på produktionsorienteret og 
konstruktivt skabende arbejde. Studerende arbejder med praktisk afvikling af 
forskellige typer af performancedesigns. Et markant eksempel på dette er et 
mangeårigt samarbejde mellem faget performancedesign, Roskilde kommune, 
kulturelle aktører og erhvervsdrivende om ’Lysfesten’, som afvikles hvert år sidst i 
oktober. 110 bachelor-studerende indgår i en storstilet performancedesign-produktion 
for 25.000 borgere (Laursen 2016). Dette er performancedesign som ekspanderet 
scenografi i den forstand, at det er storskala kulturproduktion som foregår udenfor 
teateret, i gaderum, butiksrum og på kulturattraktioner og med en udpræget grad af 
interessent- og publikumsdeltagelse. En af de faglige styrker i det danske performance 
design miljø er akademisk forankret praktisk arbejde med deltagelsesdesign og 
modtager- og publikumsstudier (Schmidt et al 2014). 

Performancedesign på RUC er fagligt set ikke identisk med den snævre 
definition af performancedesign som scenografi. Faget arbejder med scenografi og 
iscenesættelse, men i et radikalt ekspanderet område. Performancedesign tegnes af de 
tværfaglige kombinationer, faget indgår i, og de forskningsfelter, der opstår i disse 
møder. Performancedesign bliver en tilgang, en metode, som kan anvendes i en række 
forskellige sammenhænge. Og performancedesign fokuserer ikke nødvendigvis på 
teater, men også fx udstillinger, festivaler, sportsbegivenheder og urbane miljøer. 
 
Konklusion 
Performancedesign er et fremvoksende internationalt forsknings-, uddannelses-, og 
praksisfelt. Der er i 2015 lanceret en ny journal Theatre and Performance Design, der 
er en række engelsktalende uddannelsesmiljøer, hvor studerende kan læse 
performance design på bachelor- og kandidatniveau, og der er en meget stor faglig 
begivenhed, Prague Quadrennial of Performance Design and Space, som holdes 
hvert fjerde år, hvor performancedesign forskere, praktikere og studerende samles – 
næste gang i 2019. Internationalt benyttes termen performance design i stigende 
udstrækning forskningsmæssigt. Det fremgår af en kortlægning af den internationale, 
anglosaksiske forsknings- og uddannelsesverdens brug af termen. I international 
sammenhæng forstås performancedesign helt basalt som scenografi. Dét er konsistent 
på tværs af publikationer, lande og universiteter. Performancedesign vokser ud af det 
praktisk forankrede designområde scenografi, og ligger tæt op ad og overlapper med 
praksisområder som kostume design, visuel design, 3D design, interiør design, 
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lyddesign, lysdesign, arkitektur. I den internationale forsknings- og 
undervisningsdiskurs om performancedesign indgår også en fælles forståelse af, at 
scenografi er rykket ud af teateret. Der tales således om performance design som 
ekspanderet scenografi. Det refererer til, at performancedesign vokser ud af 
teaterscenografi, men at sceniske virkemidler og iscenesættelse i dag anvendes i et 
udvidet område med fokus på: performance-kunst, immersive, interaktive, 
tværmediale og performative miljøer og begivenheder. I forlængelse af dette er 
oplagte faglige udviklingshorisonter for internationalt orienteret performancedesign-
forskning en videre teoretisering af scenografi, rum og rumlighed; en videre 
udvikling af performance design som ekspanderet scenografi; en videre udvikling af 
den teoretisk informerede praksisdimension af performancedesign, dvs 
performancedesign som produktion; samt performancedesign som et 
kommunikationsforhold med fokus på både afsender- og modtagerdimensioner. 
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Abstract (dansk) 
Performancedesign er et fremvoksende forsknings- og uddannelsesfelt, som i 
internationale sammenhænge forstås som scenografi. Artiklen giver et systematisk 
overblik over feltet og fremhæver en udfordring, som består af at udvikle 
performancedesign som ekspanderet scenografi, med et større anvendelses- og 
udbredelsesområde end teater. Performancedesign som ekspanderet scenografi 
udvikles ved hjælp af performancestudier og designstudier. Afslutningsvis relateres 
performance design som internationalt forskningsfelt til fagområdet i Danmark. 
 
Abstract (engelsk) 
Performance Design is an emerging field of research and education. Internationally 
performance design is understood as scenography. The article gives an overview of 
the field and adresses a challenge to the field: to develop performance design as 
expanded scenography with a wider scope of application than theatre. Performance 
Design as expanded scenography is developed by turning to the legacy of 
performance studies and design studies. 
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