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UNDERVISNINGSMATERIALE TIL MIKA 
ROTTENBERGS COSMIC GENERATOR 

 

Mika Rottenberg, Cosmic Generator, 2017. Videoinstallation, variable mål. 
 

 
 
Undervisningsmaterialet består af: 
 

- En introduktion til kunstneren, værket og dets udstillingskontekst 
- Kort gennemgang af udvalgte værker 
- Relevante spørgsmål og øvelser 
- Forslag til litteratur, links o.a. 

 
 

Hvordan bruger jeg Louisianas undervisningsmateriale? 

 Materialet henvender sig til alle undervisere, der har lyst til at introducere deres elever 
til Cosmic Generator, 2017, af Mika Rottenberg. Det kan anvendes i grundskole, 
gymnasiet, HF og seminariet eller andre steder.  
 
Ideen er at give dig som underviser et godt afsæt til at arbejde med værkerne af både 
kunstnerne og designere, men også tiden omkring dem sammen med dine elever. 
 
  

Udarbejdet af: Lukas Quist Lund 
Redaktion: Elisabeth Bodin, Louisiana Learning 
 



 

 

LÆRERVEJLEDNING / COSMIC GENERATOR / MIKA ROTTENBERG / SIDE 3 

 

INTRODUKTION TIL MIKA ROTTENBERG 

 

Mika Rottenberg foran videoinstallationen Cosmic Generator, Louisiana Museum of Modern Art, 2021. Foto Lærke Posselt.  
 

 
Den konceptuelt tænkende samtidskunstner Mika Rottenberg er født i 1976 i Argentina, 
uddannet i Israel og senere bosat i New York, hvor hun arbejder med videokunst. Mika 
Rottenbergs praksis sammenfletter film, større interaktive og arkitektoniske installationer 
og skulptur i et forsøg på at undersøge fænomener, som det at arbejde, skabe værdi og 
være til stede i en forbundet og hyper-kapitalistisk global verden. Hun beskriver selv sine 
værker som fungerende i en form for socialsurrealisme og blander derigennem virkelighed 
med fiktion. Rottenberg bearbejder verden gennem opsigtsvækkende og uventede 
forbindelser, der både kan forekomme komiske og kosmiske.  
 
Cosmic Generator (2017) er både et videoværk og en installation, også kaldet en 
videoinstallation. Værket åbner for en grundlæggende undren og undersøgelse af vores 
globale forbundethed. Henover de 28 min. videoværket varer, bliver en række personer, 
miljøer, begivenheder og fænomener koblet sammen i en slags skitse over verdens 
globale tilstand. 
 
Filmen kan ses på kunstmuseet Louisiana frem til 9. januar 2022 i forbindelse med 
udstillingen Bowls Balls Souls Holes, men er samtidig et værk i Louisianas Samling. Dette 
undervisningsmateriale ønsker at åbne for en dialog med kunstneren Mika Rottenbergs 
videoværk Cosmic Generator (2017). Der lægges op til, at eleverne selv kaster sig ud i 
undersøgelser af samme karakter som dem værket, er formet af. 
 

”Vi lever i et hyper-
forbrugssamfund, et 
produktionssamfund, 
så hvordan skulle man 
kunne lade være med at 
tænke på at producere 
ting og på de 
mennesker og 
systemer, som 
faciliterer den globale 
produktion i den 
skala?” 
―MIKA ROTTENBERG 
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OM UDSTILLINGEN BOWLS BALLS 
SOULS HOLES 

 

Installationsfoto af første sal i udstillingen, hvor publikum mødes af bagsiderne for tre værker, Tropical Breeze (2004), Dough (2006) og Mary’s 

Cheeries (2004). Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co. 

 
Udstillingen giver et bredt indblik i Mika Rottenbergs kunstneriske praksis. Hendes 
videoinstallationer, skulpturer og tegninger udgør tilsammen en slags laboratorier, der giver 
indblik i hendes undersøgelser af verdens forbundet værdiskabende og producerende 
tilstand. 
 
Installationernes indpakning af videoværkerne skaber et forløb for publikum, der starter 
med mødet med ’bagsiderne’, en slags anti-start. De rå og atypiske installationsmaterialer 
pirrer nysgerrigheden og beder om, at gæsterne selv bringer sig i en situation, hvor værket 
kan opleves i sin helhed. Rottenberg forklarer sig med, at hun ”[…] godt kan lide, når 
beskueren også skal arbejde lidt for sagen.”  
 
 

OM INSTALLATIONER 

 Installation er en bred betegnelse for et kunstnerisk iscenesat, tredimensionalt miljø, 
hvor beskueren træder ind i værket og bliver omsluttet af det. Installationer spiller ofte 
på flere samtidige sanser, som synet, hørelsen og følesansen.  
 
Videoinstallationen er et medie, som kombinerer video/film med installationen, hvor 
rummet foran det flade lærred tages aktivt i brug, og beskueren træder ind og bliver en 
del af det rum, hvor handlingen udspiller sig.  
 

   

”Min interesse har 
altid været i rum og 
materialer og måden, 
hvorpå folk indtager 
dem, snarere end i 
skabelsen af en 
historie eller et rum.” 
―MIKA ROTTENBERG  
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OM VÆRKET COSMIC GENERATOR 

 

Mika Rottenberg, Cosmic Generator, 2017. Videoinstallation, variable mål. 

 
Hvad er forbindelsen mellem byerne Mexicali i Mexico og Calexico i Californien, restauranten 
Golden Dragon, en 99 Cents Store og et gigantisk plastik grossistmarked i Yiwu, Kina? Læg 
dertil mænd i jakkesæt liggende på en tallerken som tacos og kravlende i en tunnel. Glas 
der knuses, vand der koger, et underjordisk ventelokale. 
 
Værket Cosmic Generator (Kosmisk Generator) er en videoinstallation, der tager museets 
gæster gennem en discount- eller ’kinabutik’. Ved at bevæge sig igennem butikken når den 
besøgende ind i et slags baglokale til butikken, hvor en videoprojektor fylder hele den ene 
væg. I den 26 minutters lange video optræder en (handels-) forbindelse mellem forskellige 
steder og mennesker bl.a. byerne Mexicali i Mexico og Calexico i Californien, to byer 
adskilt med en grænsemur, men også restauranten Golden Dragon, en 99 Cents Store og 
et gigantisk plastik grossistmarked i Yiwu, Kina. Lokaliteterne bliver forbundet med en 
slags tunnel, hvis mulige transport genereres af en slags (kosmisk) energi.  Spørgsmålet 
er; hvad er forbindelsen mellem disse steder?  
 
Værket veksler mellem reelle dokumentationer af mennesker og steder og fiktive opbyggede 
kulisser og karakterer skabt og sat i system af kunstneren selv. Netop dét, at udtænke, 
kortlægge og formgive disse forbindelser, udgør på mange måde selve værket og Mika 
Rottenbergs kunstneriske praksis. Ingen af personerne i filmen taler, og derfor består 
værkets lydside af de handlinger, der finder sted som glas, der knuses, et låg der løftes, 
vand der koger, lyden af pærer, der blinker, adspredt summen, dryppen og andre mere 
fremmede lyde. Delvist iscenesat og delvist mulige reallyde fra en støvet grænseby eller en 
restaurants interiør. Sanseligt mættet, men sprogligt forladt, inviterer Mika Rottenberg til at 
genoverveje og genfinde vores forbindelser. 
 

 

 
Installationsbilleder for Cosmic Generator. 
Videoinstallation. Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co. 
Co. 

 

 
Installationsbilleder for Cosmic Generator. 
Videoinstallation. Foto: Poul Buchard / Brøndum & Co. 
Co.  
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Mika Rottenberg, Cosmic Generator, 2017. Videoinstallation, variable mål 

 
Der er flere sovende kinesiske kvinder på det gigantiske plastik grossistmarked i Cosmic 
Generator. Hvorfor sover de? Hvorfor på markedet? Hvor længe er de nødt til at befinde 
sig på markedet? Er de kollapset pga. udmattelsen og udnyttelsen indlejret i 
arbejdsforholdene?  
 
SAMTALE OM ARBEJDE OG SØVN 
 

- Hvad er værdien af vores søvn? Eller prisen på vores manglende søvn? Hvad 
skaber og producerer det sovende menneske? 
 

- Er søvnen vores bedste bud på noget, som ikke kan udnyttes, ikke kapitaliseres?  
 

- Er søvnen en slags portal, vi kan forsvinde igennem? 
 
 

” Mennesker, natur og materialer er 
forbundet. Hvis menneskesamfundet 
vidste mere om den måde, vores 
skæbner er forbundet på, ville vi 
sandsynligvis droppe det totalt 
menneskelige perspektiv på, hvem vi 
er, fordi vi ville indse, at vi ikke er her 
for at beherske og forme alting, at vi 
er prisgivet kræfter…” 
– Mika Rottenberg. 
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Mika Rottenberg, Cosmic Generator, 2017. Videoinstallation, variable mål. 

 
Mika Rottenberg beskriver selv sit udgangspunkt for værket som værende følgende:  
 

” […] Den kosmiske generator er Nikola Teslas idé om 
en generator, som kunne tøjle kosmisk energi, så det 
er faktisk noget, der findes. Værket var oprindelig 
inspireret af æstetikken i en rumkult ved navn Unarius, 
som opstod i El Cajon i Californien. De lavede nogle 
totalt skøre sci-fi-film i 1970’erne, som er vildt flotte. 
Kultlederen, Ruth Norman, gik altid i en kjole med 
planeter på, som blev kaldt Cosmic Generator. Hun er 
legemliggørelsen af den kosmiske generator og 
kontrollerer en masse galaktiske kræfter. Så titlen er 
et meget specifikt navn på en kjole – og en maskine 
udtænkt af Tesla. I en af mine første skitser går en af 
portalerne gennem Ruth Normans kjole, som er det 
rum, der hedder Unarius. Men den faldt til jorden og 
kom aldrig rigtig videre. Det var en katalysator, men 
der skete ikke mere.”  
– Mika Rottenberg. 
 
Mika Rottenberg arbejder med idéer, dvs. hun er en konceptuelt tænkende kunstner. 
Koncepterne er udgangspunkt for hendes praksis, f.eks. arbejde og produktion. Det kan 
være idéen om at skabe værdi, værdiskabelse i sig selv, interaktionen mellem kroppen og 
materialer, materialiteten i sig, det at blive forført og stimuleret, den globale forbundethed. 
Ved at arbejde med absurde elementer og unormale konstellationer udfordrer hun de 
antagelser, vi knytter til koncepterne, f.eks. lykke, værdi, forbundethed m.m. Selvom Mika 
Rottenberg er konceptuelt tænkende er hun ikke konceptkunstner, da hun ikke forbliver 
ved idéen, men lægger stor vægt på at vise den udfoldet i materialer og som 
handlingsforløb.   

 

Mika Rottenberg, Cosmic Generator, 2017. 
Videoinstallation, variable mål. 

 

 

Ruth Norman i en af hendes kjole kaldet Cosmic 
Generator. 
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SAMTALE OM COSMIC GENERATOR 

Her er en række spørgsmål du kan tage med ind i en samtale, enten med dig selv eller 
andre. Ikke alle spørgsmålenes skal nødvendigvis besvares – forhåbentlig kan de give 
anledning til yderligere undren: 

 
- Der er mange huller, sprækker, tunneller, og måske endda en slags portaler i 

Cosmic Generator – hvad tænker du om dem? Ville du kravle gennem tunnellen? 
Hvorfor, hvorfor ikke? Hvad er mærkeligt ved dette værk?  

 
- Er der andre huller, sprækker eller tunneller i dit liv, du drømmer om at kravle 

igennem? Har du en tendens til at lade dig lokke, af hullerne – eller bliver du mere 
på velkendt grund? Og hvad siger det om dig som menneske? 
 

- Er der noget ved værket, du føler dig forbundet til? Er der opstået nogle nye 
forbindelser i mødet med værket, som du ikke havde oplevet/kendt til før?  
 

- Hvor kommer energien, der driver værket fra? Findes der en kosmisk generator?  
       Sæt nogle ord på den energi, du oplever i værket?  

 
- Hvad betyder omgivelserne for og installationen af en film i forhold til måden, du 

oplever den på? Er der forskel på at se en film hjemme i stuen, i sengen, i en 
biograf, i en udstilling?  
 

-   Identificér minimum fem forskellige elementer i Cosmic Generator – hvordan er de 
indbyrdes forbundet i værket? Hvis elementernes forbindelser ikke er tydelige – 
find da gerne selv på mulige forbindelser imellem dem. Der findes umiddelbart 
ikke rigtige og forkerte forbindelser. En forbindelse er en forbindelse. 

 
- Hvilken verden skitseres i Cosmic Generator, når vi betragter værket som en 

skitse over verdens tilstand?  
 

 

Mika Rottenberg, Cosmic Generator, 2017. Videoinstallation, variable mål. 
 
 
  

 
Mka Rottenberg, Cosmic Generator, 2017. 
Videoinstallation, variable mål. 
 
Åbning/hul til tunnellens underjordiske venterum. 
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ELEVSPØRGSMÅL COSMIC GENERATOR 

”Jeg har det ikke helt godt med at sige, hvad et værk handler om, 
når det lige så vel kunne handle om noget andet. Alt er udgjort af 
mange ting.” – Mika Rottenberg. 
 
Mika Rottenbergs pointe om flertydighed er vigtig at holde fast i, nemlig at et værk kan 
handle om mange ting. Forbindelser og forbundethed er kun ét perspektiv ud af mange 
mulige i Cosmic Generator. Forbindelser og forbundethed er samtidigt et slags ’meta-tema’ 
– for hvad er ikke forbundet? Og er én forbindelse ikke altid noget mellem flere andre ting? 
Dette er måske Mika Rottenbergs primære pointe, der måske godt kan blive glemt. Pointen 
om de glemte, eller blot oversete forbindelse, lægger op til at  undersøge og dernæst teste 
nogle forbindelser i det konkrete værk to og to:  
 

1. Skab dit eget overblik over de forskellige elementer i værket – et slags mindmap. 
Sæt dem i relation til hinanden, eller markér de manglende forbindelser.  

 
2. Sammenlign gerne jeres mindmaps med andres, hvordan er de forskellige? Ryk 

rundt på elementernes forbindelser, eller lav eventuelt et nyt mindmap i takt med, 
at du skaber en ny forståelse eller klarhed over forbindelserne i værket. Tal 
sammen om, hvad en forbindelse egentlig er? Hvordan er vi forbundet ved 
usynlige kræfter og forhold? Tunnelen i Cosmic Generator er måske et billede på 
noget ellers mere usynligt – noget må frit rejse som plastikvarer, mens andet, 
f.eks. migranter fra Mellem- og Sydamerika ikke må passere en stor grænsemur, 
der splitter en by.  
 

3. Den Kosmiske generator blev udviklet i et laboratorium af Nikola Tesla… Mika 
Rottenbergs verdener kan tænkes som laboratorier… Louisiana Museum of 
Modern Art er måske også lidt ligesom et laboratorium. Hvad nu, hvis du ser dit 
klasseværelse som et laboratorium? Hvad sker der så i laboratoriet? Hvad kan 
man undersøge? 

 
4. Hvad spørger et værk om? Hvad spørger værket Cosmic Generator om? Selv om 

værket ikke selv direkte stiller spørgsmål formuleret, så vi kan forstå dem, melder 
der sig alligevel spørgsmål i os, når vi møder værket. List alle de spørgsmål, du 
oplever i mødet med værket. 

 

 

Mika Rottenberg, Cosmic Generator, 2017. Videoinstallation, variable mål. 
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ANDRE VÆRKER AF MIKA ROTTENBERG 

 

Mika Rottenberg, Tropical Breeze, 2004. Videoinstallation, 3:30 min., variable dimensioner 

 
Hvilke produkter producerer vores kroppe? Og kan vi udtænke et koncept, hvor 
eksempelvis bodybuilderen Heather Fosters sved pakkes og sælges som et 
luksusprodukt? Eller ville det være absurd? Med en undren om, hvad der gør et 
luksusprodukt til et luksusprodukt, forestiller Mika Rottenberg sig et system for 
bodybuilderens sved, der omhyggeligt behandles og pakkes under en lastbilstransport, 
hvor produktet bringes ud, og hvor gentagelserne og det lukkede miljø minder om måden, 
andre produkter skabes på. Mika Rottenberg får os til at se nærmere på vores 
menneskelig fascination med kroppe, produkter og luksus.  
 
Et uddrag af filmen kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=dtkDV30Gkcw  
 

 

Mika Rottenberg, Mary’s Cherries, 2004. Videoinstallation, 3:50 min., variable dimensioner.  
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I værket Mary’s Cherries følger vi en længere produktionsproces drevet af kvinder, der 
starter med klipning af røde negle, og hvor slutproduktet er et slags cocktailkirsebær – er 
det virkelig sådan, de bliver produceret? De arbejdende kvinder og materialerne indgår i en 
produktion og et arbejdsmiljø, der i en uventet konstellation, både forfører og frastøder. 
Nye spørgsmål opstår: Hvordan bliver verdens besynderlige produkter egentlig skabt? Og 
af hvem? Under hvilke forhold? Og hvorfor egentlig – er der en mening med al vores 
produktion? Vores generelt manglende viden om produktionen af vores varer råber 
pludseligt ad os. 
 

 

Mika Rottenberg, NoNoseKnows, 2015. Videoinstallation, 3:50 min., variable dimensioner.  

 
Netop undersøgelserne af produktion og værdiskabelse er centralt i flere af Mika 
Rottenbergs værker, om det så er perleproduktion i Kina, der er globalt dominerende, og 
dens sammenhæng med en allergisk reaktions evne til at producere færdige madretter 
(NoNoseKnows, 2015), eller potentialet i et ukontrollerbart nys, der formår at frembringe 
bløde kaniner, råt kød eller en lyspære (Sneeze, 2012). At koble alle disse ting kræver en 
stor forestillingsevne og en god portion humor. 
 

 

Mika Rottenberg, Sneeze, 2012. Video, 3:02 min. 

 
Se værket Sneeze her: https://www.youtube.com/watch?v=uvGR8s-LTfI  
 



 

 

LÆRERVEJLEDNING / COSMIC GENERATOR / MIKA ROTTENBERG / SIDE 12 

 

 
Mika Rottenberg, #11 with cabbage and ponytail, 2020. Kinetisk skulptur. Foto: Jon Etter. 

 
Mika Rottenberg blotlægger mekanismerne bag et fænomen og værket i sig selv. De 
kinetiske skulpturer er et forsøg herpå, samt en måde at aktivere gæsterne, og deres 
energi. Det er en måde, hvorpå gæsterne giver og træder ind i nogle relationer fremfor at 
stå udenfor og passivt observere. Dertil kan handlingerne og konstellationerne virke 
overvejende absurde og meningsløse.  
 
Er det hele ét værk?  
Er alle Mika Rottenbergs værker indbyrdes forbundne og en del af hinanden – er det hele 
ét værk? Mika Rottenberg lægger op til, at værkerne gerne må tænkes, opleves og 
forbindes, måske især med tiden, som værende ét værk. At værkerne bevæger sig 
henimod noget, der med tiden ville forbinde dem yderligere. Men hvad betyder det for 
vores møde med det enkelte værk – hvordan former det vores interaktion med Cosmic 
Generator? Måske er de mange sprækker og huller i Cosmic Generator indgange til andre 
verdener og perspektiver i Rottenbergs værker? Måske er værkerne svar og spørgsmål til 
hinanden? Måske udgør de tilsammen en stor undersøgelse og skitse af verdens 
forbundethed. 
 
Skitse til verdens undergang  
Bliver vi ved forsøget på at skitsere verdens tilstand, må vi uundgåeligt medtage dens 
kriser, herunder også den globale klimakrise, der som en katestrofe potentielt kunne 
resultere i en undergang af verden, som vi kender den i dag. En krise, der i en ekstrem 
grad vidner om vores alles forbundethed, og som i høj grad forbindes med vores globale 
forbundne produktion og forbrug. 
 
Disse nutidige tanker kan nemt gå i dialog med Jean Tinguelys (1925-1991) kinetiske 
mobile og selvdestruerende skulptur Skitse til verdens undergang, opført (og eksploderet) i 
Louisianas Skulpturpark i 1961. Vi kan spørge os selv, hvordan er vi som individ og globalt 
samfund forbundet med kræfter og konsekvenser, vi hverken forstår men må leve under?  
 
  

 

Jean Tinguely, Skitse til verdens undergang, 1961, 
opført i Louisianas park i forbindelse med udstillingen 
Bevægelse i kunsten, 1961. Foto: Jørn Freddie.  
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EN KOBLING TIL SUPERFLEX 

 

Superflex 1993 i København, Flooded McDonald’s, 2008, Videoinstallation, variable mål. 

 
Den danske kunstnergruppe Superflex er optaget af mange af de samme temaer som 
Rottenberg ift. produktion og den globale tilstand. Dog er Superflex mere politiske og 
aktivistiske i deres praksis og forsøger i højere grad af skabe nogle reelle forandringer i 
verden.  

 
Superflex skaber med filmværket Flooded Mcdonald’s, 2008, hvor en Mcdonald’s 
restaurant langsomt oversvømmes, en forbindelse mellem et globalt og kapitalistisk 
varemærke og en følelse af katestrofe. Måske også en slags skitse over verdens globale 
og kapitaliske tilstand? Både Rottenberg og Superflex skaber forbindelser på tværs af 
virkelighed og fiktion, ofte med forbrugsvarernes forførende kraft. 
 

 
Foto: Superflex.  

Om Superflex  

 Kunstnergruppen 
Superflex blev 
grundlagt i 1993 
 
Superflex består af 
Jacob Fenger  
(f. 1968), Rasmus 
Nielsen (f. 1969) og 
Bjørnstjerne Reuter 
Christiansen (f. 1969) 
 
Alle uddannet på Det 
Kgl. Danske 
Kunstakademi 
  
De betegner selv deres 
kunstneriske arbejde 
som ’socioøkonomisk’.  
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Superflex behandler temaer og problematikker som global (retfærdig) produktion og 
udnyttelse og adgang til viden. Dette ses i værker som Guaraná Power, 2003, hvor 
energisodavanden (Guaraná Power) produceres i samarbejde med guaraná-bønderne, 
som får en ordentlig pris for deres arbejde og for deres guaranábær eller projektet Free 
Beer, 2005 / Supercopy, 2002, hvor opskriften på en øl, i samarbejde med studerende på 
IT-universitet, ligges ud som Open-Source til fri benyttelse. Superflex’s projekter bærer 
præg af fokus på samarbejde og forbundethed mellem mange forskellige aktører.  
 
Arbejdsspørgsmål:  

 
1. Hvad er fordelene og ulemperne ved at forankre sit kunstprojekt i en politisk 

og aktivistisk virkelighed? 
 

2. Hvad kan henholdsvis Mika Rottenberg og Superflex sige og gøre som den 
anden ikke kan? Hvad er deres (kunstneriske/politiske) begrænsninger og 
friheder?  

 
3. Både Mika Rottenberg og Superflex gør meget ud af samarbejder og brug af 

andre selvstændige aktører i deres værker – hvad synes du, at det kan give 
et værk, at det bygges af en slags etablering af forbindelser imellem 
involverede partnere?  

 

 
Foto: Superflex.  
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UNDERSØG DIN EGEN GLOBALE 
TILSTAND 

Er du global? Hvad ved dig er globalt? Hvad vil det sige, at noget er globalt? Er det en 
tilstand? En genstand? En følelse? Har det globale et ego, en vilje? Er der noget ved det 
globale, som fremstår for dig som et mysterium, men samtidigt af stor betydning? Er du 
blevet krammet af noget globalt for nyligt?  
 
Koncept:  
En undersøgelse af ens globale tilstand.  
 
Trin 1:  
Indled en samtale om, hvad det globale er og kan være. To og to, tre og tre, eller som 
samlet gruppe. Indkreds, men uden at fastslå, hvad fænomenet ’det globale’ er – del 
muligheder og perspektiver, evt. erfaringer.  
 
Trin 2:  
Gå sammen to og to: Undersøg hinanden, for globale træk og elementer. Eksempelvis:  

1. Ens tøj, eller andre produkter – hvor kommer de fra? Hvem har produceret 
det? Af hvilke ressourcer?  

2. Ens sprog – og kropssprog – hvad siger vi som er globalt?  
3. Ens kultur – ens stil/ideologi/slang/viden – hvordan vi påtager os noget 

globalt?  
4. Ens energi – hvor kommer olien, kullet, vinden, solen osv. fra? Er den 

global?  
5. Ens politik – fører du en global politik? Hvordan?  
6. Eller…?  

 
Trin 3:  
Angiv samlet set, om du finder din partnere meget, middel eller lidt global. Præsentér for 
resten af gruppen jeres fund og umiddelbare vurdering. 
 
Trin 4:  
Afslut ved at tale om det skjulte ved det globale – hvad ved hinanden er globalt, men ofte 
overset, eller forklædt som værende ikke-globalt?  
 
Ekstra:  
Forsøg at finde frem til noget som er mindst globalt – og husk at være kritisk.  
F.eks. påstanden: dansk mælk er ikke globalt. Men hvorfra kommer køernes foder (soja) 
fra? Sælges mælken i udlandet? Hvad består kartonerne af?  
 
Udfordring:  
Er det globale egentlig bare en illusion? Hvordan dokumenteres og bevises det, at det 
globale er virkeligt? Eller omvendt – er det lokale en illusion?  
På hvilken måde kan vi, som lokale væsner, overhovedet overskue et fænomen som det 
globale? 
 
Præmissen for denne øvelse, er at vi kan tale om ’det globale’, hvad det så end er. 
Understreg at begrebet kan være brugbart, når vi ved, hvad vi mener med det, men hold 
samtidig fænomenet åbent: der findes ikke én endegyldig forståelse af det globale. 
 

”Jeg spiser et 
stykke slik, og det 
smelter i munden 
på mig og er i min 
krop, men det er 
lavet af nogen 
meget langt væk i 
Kina, på den 
anden side af 
jorden, og nu er vi 
forbundet på den 
her lidt akavede 
måde. Det er en 
virkelig underlig 
tanke, samtidig 
med at slikket 
smager virkelig 
sødt. Så måske er 
det en blanding af 
sociopolitisk 
sensitivitet og 
sanseoplevelser.” 
―MIKA ROTTENBERG 
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SKRIVEØVELSE 

Hvordan kan vi gennem skrivning opdage og udforske forbindelser som ellers overses? 
Behøver alting at være produktivt og meningsfuldt? Hvad kan huller i vores produktivitet 
lære os? Hvad nu, hvis vi skriver, bare for at skrive? Kan Mika Rottenbergs huller og 
åbninger være en guide?  
 
Gennem skrivning åbnes et særligt rum, hvor nye forbindelser og perspektiver kan opstå.  
  

1.  Vælg en tidtager, og start 1. runde 10 minutters skrivning i stilhed. 
o Alle starter deres tekst med følgende sætning: ”Igennem dette hul…” 

 
2. Brug fem minutter på gennemlæsning af ens tekst. Find en ny sætning, der for 

en selv fremtræder som ét hul i ens tekst. 
 

3. Start 2. runde 10 minutters skrivning i stilhed. Start teksten med ens udvalgte 
sætning der repræsenterer ’et hul’.  

 
4. Opsamling med højtlæsning af ens tekster fra 2. skriverunde. 

o Deling af de sætninger som fremtrådte som et hul i ens tekst fungerer 
også som et perspektiv for, hvor forskelligt vi producerer (tekst) trods for 
de samme omstændigheder.  

 
Tal eventuelt om betydningen af stilheden for ens skrivning eller hvad et ’hul i ens tekst’ 
kan være/forstås som.  
 

 

Mika Rottenberg, Cosmic Generator, 2017. Videoinstallation, variable mål. 
  

”Sprog er en vild 
teknologi. 
Selvsagt får vi 
meget ud af at 
beherske sprog, 
men vi har også 
mistet meget. 
Sprog giver 
definitioner og 
form, men det 
begrænser også. 
Ord er små 
kasser. 
Kærlighed, for 
eksempel, har 
ikke nogen kasse. 
” 
―MIKA ROTTENBERG  
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNING, 
LITTERATUR OG FILM.  

Mika Rottenbergs værker er fyldt med huller, sprækker, tunneller og portaler – hvorfor? Til 
dels fordi hun godt kan lide at have en udvej, at kunne vise, at der er andre mulige veje at 
gå, om end det er ukendte. Denne bemærkning er således også en mulighed for en 
sprække i dette undervisningsmateriale. Et forsøg på at afslutte med tvivl snarende end 
med viden.  

 
HVAD BETYDER DET, AT VI EFTERLADES I TVIVL?  
 

- Hvad består din tvivl af lige nu?  
 

- Hvad betyder det for det du læser her, at du efterlades i tvivl?  
 

- Hvordan er værkerne selv tvivlende – hvilken tvivl skaber de?  
 
Litteratur 
(Ed.) Jørgensen, Lærke Rydal. Alting er forbundet. Mika Rottenberg i samtale med Anders 
Kold. I: Mika Rottenberg. Kunst om kapitalismens latterlighed. Louisiana Magasin. Nr. 54. 
Efterår 2021.  
 
Petersen, Anne Ring (2009). Installationskunsten mellem billede og scene. København: 
Museum Tusculanums Forlag.  
 
Film 
Læs mere om Mika Rottenberg hos hendes galleri Hauser & Wirth: 
https://www.hauserwirth.com/artists/23390-mika-rottenberg 
 
Interview med Mika Rottenberg: Social Surrealisme 
https://channel.louisiana.dk/video/mika-rottenberg-social-surrealism  
 
Interview med Mika Rottemberg: What is the connection? 
https://channel.louisiana.dk/video/mika-rottenberg-what-connection  
 
Yderligere materiale omhandlende Superflex: 
Interview med Superflex med uddrag fra film om, hvorfor de oversvømmede Mcdonald’s: 
https://www.youtube.com/watch?v=gsJsb2BKBLE  
 
Undervisningsmateriale til Flooded Mcdonalds:  
https://louisiana.dk/wp-content/uploads/2021/11/superflexfloodedmcdonalds_0_0_0.pdf  
 
Læs mere om Superflex på deres hjemmeside: 
https://superflex.net/  
  
 
 
 

”Jeg kan godt lide 
altid at have en 
åbning, så man 
ikke er totalt 
omsluttet” 
―MIKA ROTTENBERG  


