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LUFT-
VARIATIONER



Luft har historisk set ofte været betragtet som 
en uendelig, ahistorisk dimension, men anses i 
stigende grad som dybt impliceret i ’jordiske’ 
sociale, videnskabelige, politiske, økologiske og 
økonomiske problemer. I dag italesættes luft såle-
des både som en beskidt partikelmasse, som et 
medie for trådløs kommunikationen og som et 
politiseret eller militariseret rum. Artiklen ser 
nærmere på denne udvikling gennem en række 
kultur- og kunsthistoriske nedslag.

I
0YJX�IV�IR�¾]KXMK�WX VVIPWI��HIV�YRHWPMTTIV�WMK�
HI½RMXMZI�OEXIKSVMWIVMRKIV�SK�JSVWXoIPWIV��(IX�
tilhører en konstellation af begreber, såsom 
atmosfære, klima, gasser og skyer, der løbende 
ændrer betydning afhængig af ny videnskabelig vi-
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den og nye teknologiske praksisser. I takt med at luftens fysiske og 
QSPIO]P�VI�IKIRWOEFIV�VIHI½RIVIW���RHVIV�SKWo�PYJXIRW�OYPXYVIPPI�
betydninger sig, hvilket afspejles i skiftende politiske dagsordener 
og folkelige stemninger såsom frygt, optimisme eller indignation. I 
denne artikel anvender vi ’luft’ som en fællesbetegnelse for denne 
OSRWXIPPEXMSR�EJ�¾]KXMKI�FIKVIFIV��(IX�IV�MOOI�ZSVIW�LIRWMKX�EX�YH-
vikle en fyldestgørende genealogi over fænomenet luft. I stedet vil 
vi forsøge at fremhæve nogle af luftens utallige betydninger ved at 
JSOYWIVI�To�IR�V�OOI� NIFPMOOI�M�ZMHIRWOEFIRW��½PSWS½IRW�SK�OYR-
stens historie, hvori luften fremstår særligt klar.

7IV�QER�R�VQIVI�To�HIXXI�¾]KXMKI�J�RSQIR��XV�HIV�IR�V�OOI�
spændingsforhold frem. Luft er således en substans, der er for-
udsætningen for liv, og for aktiviteter som kommunikation og 
¾]XVERWTSVX��1IR�PYJX�IV�SKWo�IR�GIRXVEP�QIXEJSV��HIV�JSV�IOWIQTIP�
konnoterer det mentale, spirituelle og drømmeagtige. Et andet 
spændingsforhold i luftens ontologi er luft som en allestedsnærvæ-
rende, naturlig og passiv baggrund over for luft som en begrænset, 
konstrueret og foranderlig ressource, der både er betinget af men-
RIWOIPMKI�LERHPMRKIV�SK�FIXMRKIRHI�JSV�HIQ��*MPSWS½IR�LEV�IR�PERK�
tradition for at adressere, hvorfor og hvordan fænomener viser sig 
for os, hvilket blandt andet ses i Martin Heideggers bestræbelser 
på at lade det, der undviger vores opmærksomhed, indgå i ønsker 
SQ�IVOIRHIPWI��4EVEHSOWEPX�RSO�IV�PYJX�HSK�SJXI�FPIZIX�KPIQX�M�
HIRRI�½PSWS½WOI�YHVIHRMRK��-�The Forgetting of Air in Martin Heideg-
ger1 OVMXMWIVIV�HIR�JIQMRMWXMWOI�½PSWSJ�0YGI�-VMKEVE]�������WoPIHIW�
Heidegger selv for at lade luften undslippe hans opmærksomhed 
og for at undlade at kigge op fra den stabile jord, der i hans tænk-
ning udgør grundlaget for væren. Irigaray efterspørger en opmærk-
somhed på luft, der i kraft af dens endeløshed og ubegrænsethed 
ifølge hende bør anses som værende det primære eksistensgrund-
lag – et uendeligt rum, hvori mere solide elementer og habitater 
for beboelse og tanker kan rejses:
 

Is not air the whole of our habitation as mortals? Is there a dwelling more 
vast, more spacious, or even more generally peaceful than that of air? Can 
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QER�PMZI�IPWI[LIVI�XLER�MR�EMV#�2IMXLIV�MR�IEVXL��RSV�MR�½VI��RSV�MR�[EXIV�MW�
ER]�LEFMXEXMSR�TSWWMFPI�JSV�LMQ��?���A�;IVI�XLIVI�RSX�EMV���ERH�EP[E]W�QSVI�SJ�
it than its consumption by living beings requires, and always more than that 
air now surrounding them, in which everything appears to them - were there 
not an unlimited and always irritatingly excessive resource of air, the open 
expanse would not take place.2 

Irigarays metafysik har sine begrænsninger i forhold til at forstå vor 
tids presserende luftproblemer, som for eksempel mangel på ren 
luft og atmosfæriske forandringer. Overfor hendes syn på luft, som 
udgørende en uudtømmelig og ahistorisk dimension, fremhæver 
HIR�X]WOI�½PSWSJ�4IXIV�7PSXIVHMNO�������PYJX�WSQ�IR�WYFWXERW��HIV�
OSRXMRYIVPMKX�FPMZIV�HIWMKRIX�SK�QSHM½GIVIX�3 Sloterdijk trækker 
også på Heidegger, idet han genkalder Heideggers forklaring på, at 
et værktøj først bliver synligt for os, når det ikke længere fungerer 
Ligesom en ødelagt hammer sætter det at bygge i et andet, klarere 
lys, bliver luften først synlig, når den ikke længere er pålidelig at 
indånde. Kimen til denne nye bevidsthed om luft blev ifølge Sloter-
HMNO�PEKX�YRHIV�* VWXI�:IVHIRWOVMK�SK�QIVI�WTIGM½OX�ZIH�FVYKIR�EJ�
gas i krigsførelsen:

[A]ir and atmosphere – the primary media for life, in both the physical and 
metaphorical sense – only become an object of explicit consideration and 
monitoring in domains such as aero-technics, medicine, law, politics, aesthetics 
and cultural theory in response to their terrorist deprivation.4 

Denne proces, hvori luftens materielle og konceptuelle dynamikker 
bliver tydeliggjorte, betegner Sloterdijk som en ’eksplicitering’ - en 
proces, som ifølge Sloterdijk kendetegner det 20. og 21. århund-
rede, og som dette essay er en tilføjelse til.

Efter et århundrede med gasangreb, smog og udledning af driv-
husgasser italesættes luft i dag ofte som en beskidt partikelmasse, 
WSQ�IR�ZEVI��HIV�OER�LERHPIW�QIH�M�JSVQ�EJ�JSVWMOVMRKIV�SK�'3��
OZSXIV��WSQ�IX�QMPMXEVMWIVIX�VYQ�IPPIV�IX�QIHMI�JSV�XVoHP W�OSQ-
munikation. Luft er således langt fra en transparent, given substans; 
tværtimod er luft dybt impliceret i ’jordiske’ sociale, videnskabelige, 
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3�4IXIV�7PSXIVHMNO��������
Terror from the Air���%��4EX-
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Agents

4 Sloterdijk 2009: 25
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politiske, økologiske og økonomiske problemer. Disse socio-tek-
RMWOI�TVSFPIQIV�VI¾IOXIVIW�M�R]I�QIXEJSVIV�SK�JSVQIV�JSV�VITV�-
sentation i samtidskunsten. 

Luftens simultane implicering og eksplicitering, mener vi, bidrager til 
at skabe en ny forståelse af luft som en historisk og performativ 
materie,5 der er uløseligt forbundet med humane og non-humane 
OVSTTI��LERHPMRKIV��XIORSPSKMIV�SK�FIKVIFIV��SK�WSQ�OSR½KYVIVIW�
på mangfoldige måder. Når luften bliver en usikker størrelse, der 
træder i forgrunden for vores opmærksomhed, bliver disse for-
FMRHIPWIV�SK�OSR½KYVEXMSRIV�X]HIPMKKNSVXI�SK�ZMWIV�SW��LZSVHER�ZM�
gennem tiden har været engageret i luft som et mulighedernes, 
IOWTIVMQIRXIVRIW�SK�TVS½XXIRW�VYQ��QIR�SKWo�WSQ�IX�VYQ��HIV�IV�
begrænset og ’truet’.

I det følgende vil vi se nærmere på, hvordan kulturelle og kunstne-
VMWOI�TVEOWMWWIV�IJXIVWTSVIV�LZEH�8MQSXL]�'LS]�������OEPHIV�³PYJ-
tens substantieringer’,6 – de måder hvorpå lufts fysiske egenskaber 
bliver til medicinske, politiske, økonomiske og æstetiske anliggender. 
Først vender vi blikket mod nogle af de historiske øjeblikke, hvor 
luften træder særligt tydeligt frem og ændrer status, for afslutnings-
vist at beskrive en række nutidige kunstprojekter, der på forskellig 
vis intervenerer i luftens æstetiske og politiske sfærer.

II
Ideen om, at luft er en kompleks substans, som er multifunktionel 
og forhandlet, er udpræget nutidig. Indtil det 17. århundrede blev 
PYJX�M�HI�¾IWXI�OYPXYVIV�STJEXXIX�WSQ�IX�element�JVIQJSV�IR�WXS¾MK�
tilstand. Sammen med ild, vand, jord og til tider et femte element, 
for eksempel den kosmiske æter fremhævet af Aristoteles, blev luft 
opfattet som et oprindeligt stof, der kunne blive forurenet, hvis 
det kom i forbindelse med fremmedlegemer, men som ikke grund-
P�KKIRHI�ZMPPI�OYRRI��RHVI�JSVQ��*SV�HIR�TV�WSOVEXMWOI�½PSWSJ�
Anaxemenes var luften, på grund af dens tilsyneladende uende- på grund af dens tilsyneladende uende-tilsyneladende uende-
lighed, en oplagt kandidat til at være "det første element", hvorfra 

5�/EVIR�&EVEH��������³4SWXLY-
QERMWX�4IVJSVQEXMZMX]��8S[EVH�
an Understanding of How 
Matter Comes to Matter’. 
Signs��������W�����¯���

6 Timothy Choy, 2011: 
Ecologies of Comparison: An 

Ethnography of Endangerment 

in Hong Kong. Duke Univer-
WMX]�4VIWW
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alle andre ting udsprang – herunder fortætninger til vind, skyer, 
vand, ild og endeligt jord. Selvom luften i disse tidlige iagttagelser 
kunne deles ind i aspekter, egenskaber og tilsynekomster, har ideen 
om en ren og enkel form af luft holdt ved. Dette var ikke mindst 
E¾IHX�EJ�HI�IX]QSPSKMWOI�EWWSGMEXMSRIV�QIPPIQ�åndedrættet og 
åndeverdenen.7

I midten af det 17. århundrede blev der udviklet en række nye 
videnskabelige instrumenter og metoder, som gjorde det muligt at 
indfange, observere, beregne og eksperimentere med luft. Kemike-
re og alkymister havde længe lavet huller i deres destilleringskolber, 
således at de ’ånder’, der blev bygget op under de kemiske reak-
tioner, kunne undslippe fremfor at forårsage farlige eksplosioner. 
Da luft med disse videnskabelige metoder begyndte at blive noget, 
som kunne indsamles og studeres, forandredes også forståelsen af 
luft sig til at inkludere en kemisk forståelse af luft som luftformer.8 
Gas blev anerkendt som en fase eller tilstandsform, et grundstof 
OER�LEZI�To�PMRNI�QIH�JEWXI�SK�¾]HIRHI�XMPWXERHWJSVQIV��%XQSWJ�-
risk luft blev i forlængelse heraf anset for at være en blanding af 
KEWEVXIV��LZSVM�¾]HIRHI�SK�JEWX�WXSJ�OYRRI�MRHKo�

Ved begyndelsen af det 19. århundrede havde laboratoriestudier 
af gasarter været med til at ændre den kulturelle opfattelse af 
atmosfæren, alt imens den industrielle revolution fyldte himlen 
med røg og drivhusgasser. Luft var ikke længere en selvfølge, og 
der opstod nye metaforer og æstetiske repræsentationer. Nutidens 
historikere og geografer anvender således værker af John Con-
WXEFPI�������������.�1�;��8YVRIV������������SK�'PEYHI�1SRIX�
�����������XMP�EX�WXYHIVI� både hvordan himlene så ud under de 
enorme sociale og industrielle forandringer, og hvordan de blev 
betragtet og gengivet.9 Malerne repræsenterede ikke blot luften; 
de præsenterede og afbildede også luften i realtid, som den tog sig 
ud for deres samtid. 

I den romantiske afbildning af luft kan lokaliseres et dialektisk for-
hold mellem luft som let og transcendent og luft som en konkret 
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fysisk substans, der kan observeres videnskabeligt. John Constables 
malerier indfanger denne dobbelthed, hvor himlen på den ene side 
ses som et uspoleret rige, der associeres med det guddommelige 
og på den anden side som en empirisk virkelighed, der afspejler 
luftkvaliteten i de ekspanderende industribyer. Som litteraten Ste-
ZIR�'SRRSV�������JVIQL�ZIV��IV�IOWTPMGMXIVMRKIR�EJ�PYJX�WoPIHIW�
MOOI�RSKIX��HIV�WOIV�TPYHWIPMKX��WSQ�IX�´PYJXWO�PZ �́�EMVUYEOI��WoHER�
som Sloterdijk argumenterer for, idet han daterer begyndelsen 
på luftens eksplicitering til Første Verdenskrig. I modsætning hertil 
fremhæver Connor at: 

… new understandings like that of the air dissolve and pervade, and in the 
process form both mixtures and compounds with previous but still persisting 
ways of thinking and being.10

6SQERXMOOIRW�KV]IRHI�MRXIVIWWI�JSV�PYJXIRW�FSKWXEZIPMKI�SK�½KY-
rative kvaliteter blev senere forstærket og bragt frem en plein air 
af impressionisterne, der lagde vægt på en personlig perception 
af verden uden for malerstudiet. Claude Monets London serier 
�����¯�����IV�IX�OSROVIX�ZMHRIWF]VH�SQ�HIR�HEZ�VIRHI�PYJXOZE-
litet i London. Her fremstår luften som en fabrikeret substans, en 
blanding af kulturlige og naturlige elementer. Monet interesserede 
sig dog mere for samspillet mellem Londons lys og smoggede tåge 
og de optiske effekter, der opstod i dette møde, end for de ska-, der opstod i dette møde, end for de ska-
delige aspekter ved luftforurening. Dette fravær af miljøbevidsthed 
var generel for hans samtid, hvor luftforurening blev anset som en 
accepteret del af den moderne industrialisering, som en repræsen-
tation af rigdom og fremskridt11. Selvom Monets impressionistiske 
studier af Londons tåge delvist kan minde om samtidskunstens 
metoder til at konkretisere luftforurening og miljøproblemer, var 
han således hovedsageligt optaget af at udforske de optiske effek-
ter, der gjorde det muligt at opleve luft visuelt. 

De atmosfæriske videnskaber og kunstværker fra det 19. århund-
rede medførte, at luft og atmosfære i stigende grad blev fremstil-
let som både et komplekst fysisk og meteorologisk fænomen for 
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videnskabelig udforskning og som et domæne for spirituelle og 
subjektive oplevelser. Ordet ’atmosfære’ indeholder i sig selv denne 
spænding. Atmosfæren betegner de gaslag, der indkapsler en pla-
net,12 men kan også referere til stemninger og fænomenologiske 
og perceptuelle kvaliteter ved et sted eller et objekt. Samtidig 
peger denne korte historiske gennemgang på, at luft og atmosfære 
gennem tiden har ændret status fra at være et relativt stabilt ele-
QIRX�XMP�EX�FPMZI�FIXVEKXIX�WSQ�RSKIX��HIV�³MOOI�FPSX�IV�ToZMVOIX�EJ�
sammenblandinger og uregelmæssigheder, men som er udgjort af 
dem.’13 

I det 20. århundredes kunst bliver luft oftest fremstillet indkapslet, 
To�¾EWOI�IPPIV�M�FILSPHIVI�WSQ�M�1EVGIP�(YGLEQTW�50 cc of Paris 
Air �������7EQXMHMK�FPERHIW�¾IVI�JSVWOIPPMKI�ERZIRHIPWIV�EJ�PYJX��
der blandt andet bruges som et våben i moderne krigsførelse 
til at sprede giftgasser på slagmarkerne, og som infrastrukturelle 
VYXIV�JSV�¾]XVERWTSVX�SK�VEHMSXVERWQMWWMSRIV��(IX�QSHIVRI�PYJX-
VYQ�XVEZIVWIVIW�SK�XIVVMXSVMEPMWIVIW�EJ�XIPIKVE¾IHRMRKIV��OEFPIV�SK�
radiosignaler, og det bliver således et rum overvåget og reguleret 
af stater og virksomheder. For første gang i historien forbindes luft 
med endelighed, begrænsninger og knaphed, og med dette følger 
en nostalgi efter tidligere tiders frie, uproblematiske luft. 

III
I mange nutidige kunstneriske udlægninger tænkes luften som en 
processuel materialitet, der er tæt forbundet med en lang række 
samfundsmæssige praksisser og miljømæssige problemer. Det er 
efterhånden bredt accepteret, at udledningen af menneskeskabte 
drivhusgasser14 såsom kuldioxid, metan, freongasser og kvælstof-
forilte og af giftige partikler fra tungmetaller sætter sig spor i vores 
omgivelser og kroppe for eksempel i form af klimaforandringer 
og luftrelaterede sygdomme. Mange af disse luftbårne materialer 
frigives, når fossile brændstoffer afbrændes, og de er således efter- når fossile brændstoffer afbrændes, og de er således efter-, og de er således efter-
PEHIRWOEFIV�JVE�HIX��HIR�FVMXMWOI�TSPMXSPSK�8MQSXL]�1MXGLIPP�������
kalder ’kulstofdemokratier’.15 I det følgende vil vi se nærmere 
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græsk: atmós for tåge eller 
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13 Connor 2010: 190

14 Eksistensen af drivhusgasser 
i atmosfæren er ikke i sig selv 
et problem. Tværtimod er 
den naturlige drivhuseffekt i 
jordens atmosfære en forud-
sætning for liv, som vi kender 
det, idet den forhindrer dele 
af den langbølgede varme-
WXVoPMRK�JVE�NSVHIRW�SZIV¾EHI�M�
at passere gennem atmosfæ-
ren. Dette sikrer at jordens 
SZIV¾EHI�OER�Ro�IR�KPSFEP�
gennemsnitstemperatur på 
cirka + 8,5 grader celsius, 
hvorimod gennemsnitstem-
peraturen ikke ville nå over 
minus 18 grader celsius hvis 
drivhusgasserne ikke tilba-
geholdt dele af udstrålingen. 
Når de menneskeskabte 
drivhusgasser føjer sig til 
atmosfærens naturlige gasser 
forstærkes drivhuseffekten og 
temperaturen i atmosfæren 
stiger

15 Timothy Mitchell, 2009. 
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på en række kunstneriske tilgange til det 21. århundredes luft og 
særligt fremhæve tre modaliteter ved luft, der tydeliggøres i disse 
tilgange. 

For det første fremtræder luft som en delvist fabrikeret materiali-
tet, der udgøres af både naturlige og af menneskeligt frembragte 
gasser, dampe og partikler. For det andet kan luft forstås som en 
immateriel infrastruktur til udveksling af informationer, kommuni-
kation og transport. Og endelig er luft i høj grad et politiseret rum 
JSV�QEKXOEQTI��TVS½X�SK�TSPMXMO��(MWWI�QSHEPMXIXIV�IV�KIRWMHMKX�
afhængige i den forstand, at luften som en delvist fabrikeret ma-
terialitet�FoHI�EJWXIHOSQQIV�TSPMXMWOI�OSR¾MOXIV��JSV�IOWIQTIP�M�
JSVLSPH�XMP�OPMQEJSVERHVMRKIVRI�SK�stimulerer udviklingen af nye 
trådløse teknologier til at monitorere luften; at luften som kom-
munikations- og informationsinfrastrukturer muliggør krigsførelse 
og videnskabelige studier af luft; og at krigsførelse igen foranlediger 
teknologiske skridt, der krydser og indtager luftlag på nye måder. 
Disse tre modaliteter er særligt interessante at fremhæve, fordi de 
ofte er delvist usynlige, samtidig med at de er vigtige for en forstå-
else af samtiden.

Hvor det 19. århundredes kunstnere afbildede luften, tager mange 
kunstnere i dag luften som et materiale, der kan formes, eksperi-
menteres med og interveneres i. I deres kunstneriske praksisser, 
der strækker sig fra kunst over design til aktivisme, antager luften 
ofte form som en fortættet materialitet. Dette ses for eksempel i 
Kim Abeles’ værk The Smog Collectors��SRKSMRK16, der består af bil-
leder af gasmasker og portrætter af USA’s præsidenter. Billederne 
skabes ved at lægge plader med stencils ud på tage, så smoggen 
kan falde ned og lægge sig oven på pladerne. Når stencilerne 
fjernes, dukker motiverne, der udgøres af smogpartiklerne, frem, 
som et slags direkte aftryk af luften. Et andet eksempel er lysinstal-
lationen Nuage Vert Helsinki�������EJ�OYRWXRIVHYSIR�,ILI�17 der 
synliggør sammenhænge mellem forurening og elektricitetsforbrug 
ved at projicere en grøn lasersky op på udslippet fra et lokalt 
kraftværk i Helsinki. Og i projektet One Tree(s)������18 af Nata-
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lie Jeremijenko blev 1.000 klonede valnøddetræer plantet i par i 
forskellige områder i San Francisco Bay Area, for derigennem at 
undersøge hvordan træernes vækst og trivsel var forbundet med 
de økologiske og sociale forskelle, de blev udsat for. Ved at øge 
beplantningen og bevidstheden om træernes betydning, bidrog 
projektet også til at forbedre omgivelserne og sikre et større 
CO2-optag. Disse eksempler udnytter luften som et materiale, en 
genstand for repræsentation samt et sted for eksperimenter, og 
PYJX�FPMZIV�WoPIHIW�IR�TIVJSVQEXMZ�SK�³WIPZ�VI¾IOWMZ �́WX VVIPWI�

Udover at være mættet med drivhusgasser og partikelmasse, er 
PYJXIR�M�WXMKIRHI�KVEH�SKWo�IR�TYPWIVIRHI�³HEXEWO] �́FIWXoIRHI�EJ�
elektroniske signaler og impulser, der transmitteres gennem elek-
XVSQEKRIXMWOI�F PKIV��M�JSVQ�EJ�VEHMSF PKIV��7O RX�HMWWI�F PKIV�
er utilgængelige for menneskelig sansning, påvirker de i høj grad 
den menneskelige virkelighed, i kraft af deres indvirkning på vores 
instrumenter, kroppe og kultur.19 De kan beskrives som en form 
JSV�³MQQEXIVMEPMXIXIV �́¯�IX�FIKVIF�FVYKX�EJ�.IER�*VERpSMW�0]SXEVH20 
til at betegne stof eller materie, der undslipper direkte, menneske-
lig perception. Snarere end at stå i modsætning til det materielle, 
etablerer immaterialitet relationer mellem isolerede materialiteter 
– ting og mennesker, varer og individer, objekter og subjekter.21 
Immaterielle, elektromagnetiske bølger sikrer, at signaler fra tråd-
løse teknologier som mobiltelefoner, sensorer, radioer og bærbare 
computere kan transmitteres, og de konstituerer dermed en vital 
infrastruktur og latent baggrund for nutidens digitale kultur.

Dette relationelle rum undersøges i værket Sky Ear af Usman 
,EUYI������22, en lyd- og lysinstallation bestående af en sky af 
balloner, der hver var udstyret med miniature sensorkredsløb 
og LED-lys, som reagerede på elektromagnetiske felter skabt af 
mobiltelefoner, radioer, torden, lyn med videre. Når ballonerne var 
WXIKIX�XMP�ZINVW�M�XVSTSWJ�VIR��OYRRI�HI�VMRKIW�ST��Wo�QER�½O�QYPMK-
hed for at lytte til skyens elektromagnetiske felt. Opringningerne 
MR¾YIVIHI�WO]IRW�IPIOXVSQEKRIXMWOI�XSTSKVE½��Wo�Sky Ear eksplici-
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terede ikke alene den eksisterende interferens i luften omkring os, 
men tydeliggjorde også, hvordan vi kontinuerligt selv skaber inter-
ferens i luften gennem vores brug af trådløse teknologier. 

Trådløs kommunikation promoveres ofte af software-industrien 
WSQ�IR�WPEKW�³STIR�EMV´��HIV�IV�XMPK�RKIPMK�JSV�EPPI��QIRW�HIR�M�VIE-
liteten i stor udstrækning er reguleret af militære, kommercielle 
og politiske interesser. Kun en uanselig del af radiospektret er frit 
tilgængeligt for offentlig brug, selvom det, som Jennifer Gabrys23 
påpeger, ³To�QERKI�QoHIV�JSVIOSQQIV�WIPZMRHP]WIRHI�EX�MRXIX�
kunne være mere offentligt end luften.’24

7XVEXM½OEXMSRIR�EJ�PYJXIR�M�oFRI�SK�PYOOIHI�WTIOXVIV�STXEKIV�HIV-
JSV�¾IVI�OYRWXRIVI�SK�FPIZ�FPERHX�ERHIX�EHVIWWIVIX�M�1MGLIPPI�
Terans byrumsperformance Life: A User’s Manual������25, hvor 
hun vandrede gennem Berlins gader med en trolley udstyret med 
IR�QSFMP�ZMHISWGERRIV�SK�IX�8:��4o�ZINIR�STWEQPIHI�WGERRIVIR�
signaler fra overvågningskameraer, der transmitterer via den åbne 
del af radiospektret, og disse normalt utilgængelige billeder vistes 
derefter på trolleyens TV. Terans værk handler ikke primært om at 
synliggøre luften som en infrastruktur, men om at diskutere over-
vågningen af offentlige og private rum og det elektromagnetiske 
spektrum som, ideelt set, åbent for alle. 

Dette resonerer med en forståelse af luft og atmosfærer som 
’demokratiske atmosfærer’, som det fremsættes og undersøges af 
&VYRS�0EXSYV�SK�4IXIV�;IMFIP�M�YHWXMPPMRKIR�Making Things Public 
������To�>/1�M�/EVPWVYLI��-�YHWXMPPMRKWOEXEPSKIX26 forklarer Bruno 
Latour, at de atmosfæriske kvaliteter ved demokratisk forsamling er 
forbundet med materialiteter :

?4AVSFMRK�ER�SFNIGX�SVMIRXIH�HIQSGVEG]�MW�XS�VIWIEVGL�[LEX�EVI�XLI�QEXIVMEP�
conditions that may render the air breathable again.27
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Forholdet mellem atmosfærens tilstand og atmosfæren som et 
offentligt anliggende tematiseres i Amy Balkins Public Smog���������
der er en politisk og økonomisk intervention i luften som hen-
holdsvis et privat marked og en politisk institution. Værket har 
til hensigt at skabe ’rene luft-parker’ ved at købe og tilbageholde 
CO2-kvoter fra brug på de regulerede kvotemarkeder – og 
YPXMQEXMZX�EX�Jo�XMPJ NIX�NSVHIRW�EXQSWJ�VI�XMP�92)7'3´W�;SVPH�
Heritage-liste for ’sites of outstanding natural or cultural value’ ved 
at arbejde for at få stater til at lede en ansøgningsproces.28 Public 
Smog�QERMTYPIVIV�PYJXIR��MOOI�ZIH�EX�TYXXI�HIR�To�¾EWOI�IPPIV�QEPI�
den, men ved at intervenere i de dominerende juridiske, øko-
nomiske og politiske systemer med henblik på at skabe et kritisk 
og spekulativt offentligt rum inde fra disse systemer selv. Balkin 
gør ikke blot opmærksom på problemerne i den globale styring, 
der tillader kapitalen og dens biprodukter at cirkulere frit på be-
kostning af menneskeligt og ikke-menneskeligt liv. Hun anser også 
luften, atmosfæren og himlen for at være en på én gang materiel, 
politisk, økonomisk og social formation og en metafor, der kan 
anspore revolution og forandring.

IV
Luft er i vores postnaturlige æra ikke længere et fænomen for 
VSQERXMWO�EJFMPHRMRK��4o�KVYRH�EJ�YHZMOPMRKIR�EJ�R]I�XIORMWOI�MR-
strumenter og kritiske perspektiver er luft blevet bragt ind i vores 
opmærksomhedssfære og tages ikke længere for givet.

Selvom ’transparens’ i hverdagssprog oftest refererer til klarhed, 
kontrol og synlighed,29 har kritiske teoridannelser såsom socio-
logiske teorier, feminisme og teknologistudier gjort opmærksom 
på, at transparens også kan være noget, der tildækker og skjuler. 
Transparent luft er i denne optik luft, der ikke kan spores eller af-
dækkes. Ved at tage emner som smog, luftforurening, drivhusgasser, 
biodiversitet, trådløs kommunikation, overvågning og CO2-kvoter 
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op til behandling fremhæver de beskrevne værker nogle af luftens 
QERKI�QSHEPMXIXIV�SK�OSR½KYVEXMSRIV�SK�ZMWIV�WoPIHIW��EX�PYJX�PERKX�
fra er transparent. Med Sloterdijks termer bidrager værkerne til at 
eksplicitere og fremstille luft som en kompleks materialitet, der er 
uløseligt forbundet med humane og non-humane kulturelle, biolo-
giske, politiske, økonomiske og teknologiske faktorer.  

Kunstprojekterne bevæger sig dog videre end blot at eksplicitere 
luftens latente fysiske egenskaber og kulturelle betydning, idet de 
udvikler eksperimenterende og spekulative tilgange til at undersø-
ge ikke blot, hvad luft er, men også hvad og hvordan luft potentielt 
bliver til. Dermed peger de også på luft som en foranderlig ma-
XIVMEPMXIX��SK�MQQEXIVMEPMXIX�SK på kunsten som en aktiv deltager 
i at skabe og opdage luftens tilblivelse. Mere end et århundrede 
efter impressionisterne indfangede den første begyndende kultu-
relle bevidsthed om luftforurening, er luft i dag både materielt og 
metaforisk set et produceret fænomen, der afspejler eksisterende 
kulturelle, politiske og økonomiske praksisser, men som potentielt 
set ville kunne produceres anderledes og se anderledes ud.
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