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”Det kreative subjekt” 
-Et kritisk magtperspektiv  

Indledning 

I vores kultur eksisterer der mange forestillinger om kreative mennesker. Mange af disse 

forestillinger er i højere grad centreret omkring det kreative individs personlighed og 

livshistorie end om vedkommendes kreative arbejde. De fleste danskere kan fx tale med om 

Holger Beck Nielsens mærkværdige, næsten autistiske personlighed uden dog at have den 

ringeste anelse om indholdet af hans teorier om højenergi fysik. På samme måde kender de 

fleste historien om Van Gogh der skar sit øre af uden at de af den grund har den ringeste 

anelse om hans betydning for europæisk kunsthistorie. Det er denne tendens til at 

”subjektgøre” kreative individer som jeg, med udgangspunkt i Michel Foucaults teori, vil 

kaste et kritisk blik på. Som repræsentant for det subjektgørende syn på kreativitet, som i høj 

grad også findes inden for kreativitetsforskningen, har jeg valgt at tage udgangspunkt i 

Howard Gardners (1993) undersøgelse af kreative personer. Med udgangspunkt i casestudier 

af syv ”højkreative” personer (Picasso, Einstein, Graham, Freud, Eliot, Stravinsky og Gandhi) 

søger Gardner at finde frem til fællestræk ved deres personlighed og livshistorie, som kan 

siges at have været befordrende for deres kreative gennembrud. 

 

Problemformulering 

Jeg vil i denne opgave tage udgangspunkt i følgende problemformulering: hvordan kan man 

forstå Gardners undersøgelse af det kreative menneske i en foucaultsk magtoptik? 

 

Gardners undersøgelse 

Gardners tilgang til studiet af kreativitet og kreative mennesker er i udpræget grad kognitivt 

og funderet på hans teori om de syv intelligenser (ibid: 363). Hver af de personer, han har 

udvalgt i sin undersøgelse, udviser meget høj intelligens inden for hvert deres område. Han 

holder sig dog ikke blot til individniveauet, men inddrager også et domæne- og et 

feltperspektiv (ibid:359).  

Af hensyn til omfanget, og for at holde fokus i opgaven, har jeg valgt primært at fokusere på 

Gardners betragtninger af det individuelle og interpersonelle niveau i forståelsen af kreativitet 

- om end jeg herved risikerer at fremstille hans undersøgelse noget forsimplet.  
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Gardners karakteristik af den kreative person 

Gardners syn på kreativitet er i høj grad præget af, at kreativitet ses som en evne, der er 

forbeholdt de få. Han taler fx flere steder om ”the creative individual” som en særlig 

persontype, der på forskellige områder adskiller sig fra almindelige mennesker. Med dette syn 

på kreativitet placerer Gardner sig i den ene ende af spektret for kreativitetsforskning, der står 

i modsætning til folk som fx Richards (2007), der beskæftiger sig med kreativitet som et 

almenmenneskeligt potentiale. 

Jeg vil i de følgende afsnit opridse de karakteristika som Gardner finder er unikke for ”the 

creative individual”.  

 

Personlighed 

Den kreative person er i udpræget grad selvsikker, årvågen, ukonventionel, hårdtarbejdende, 

selvpromoverende og ekstremt dedikeret til sit arbejde. Med disse personlighedskarakteristika 

følger dog ofte egoisme, egocentrisme og narcissisme. Den høje grad af dedikation til arbejdet 

indebærer en vilje til at forfølge sine mål på andres bekostning, og interpersonelle relationer 

svinger fra en ligegyldighed overfor andre til decideret sadisme(Gardner 1993:364).  

Gardner finder desuden, at et gennemgående tema i de kreative personers liv er en form for 

barnlige træk, som enten kommer til udtryk i deres ideer eller personlighed(ibid:365).  

 

Familiebaggrund 

Samtlige personer lader til at være præget af en protestantisk arbejdsetik, som har været 

fremtrædende i deres barndomshjem. Der har været underskud af ubetinget varme og 

intimitet, hvilket Gardner mener kan have præget personerne til at opleve deres arbejde som 

det sted, hvor de bedst kunne føle sig som ”hele mennesker”. Den strenghed, der har 

kendetegnet personernes barndom har resulteret i en trang til oprør mod de gældende 

konventioner og dogmer i samtiden(ibid:368).  

 

Marginalisering 

Der er en tæt sammenhæng mellem oprør og marginalisering. Samtlige personer i Gardners 

undersøgelse har gennem deres arbejde aktivt søgt marginalisering. De har holdt sig på kanten 

af det tilladte og herfra arbejdet på at bryde med de dominerende måder at tænke og arbejde 

på, som har været gældende indenfor deres domæne. Det er denne trang til at opretholde 



 3

asynkroni, Gardner ser som den drivende kraft i den kreative persons evne til at skabe nye 

produkter og idéer. I denne forbindelse understreger Gardner igen forskellen mellem 

almindelige mennesker og kreative individer, idet de sidstnævnte i udpræget grad har evnen 

og modet til at skille sig ud (ibid:383). 

 

Interpersonelle forhold 

Det er karakteristisk for alle syv personer i Gardners undersøgelse, at de ikke har haft noget 

udpræget behov for venner, som kunne behandles som ligeværdige. De udnytte andre 

mennesker som midler i deres professionelle virke. Omend de alle er charmerende og 

forføreriske, er deres loyalitet overfladisk og de dropper deres venner, når der ikke længere er 

behov for dem (ibid:369). Hvis de endelig har nære venskaber er det oftest med personer, der 

ikke arbejder indenfor deres domæne(ibid:378). Gardner ser en sammenhæng mellem denne 

mangel på nære relationer og en såkaldt Faustisk pagt. For at kunne fortsætte deres arbejde og 

skabe kreative gennembrud, har de fleste af personerne været nødt til at ofre deres forhold til 

andre mennesker (ibid:386). 

Alle personerne i undersøgelsen har dog draget nytte af deres relationer til andre. Både i form 

af mentorer, der har fremmet deres arbejde i det tidlige stadie og i form af personer, der har 

støttet dem under den ofte ensomme tilværelse de har ført forud for deres gennembrud 

(ibid:384).  

 

Arketypen på en kreativ person 

Ved at sammenfatte resultaterne fra den biografiske undersøgelse af kreative mennesker laver 

Gardner en karakteristik af arketypen på det kreative individ, om end han indrømmer, at der 

her er tale om en meget grov generalisering(ibid:360).  

Denne kreative arketype skitseres som en særlig persontype, eller et subjekt, med bestemte 

egenskaber, familiebaggrund, relationsmodus og livsforløb, som alt sammen på den ene eller 

den anden måde kan siges at have betydning for vedkommendes evne til at skabe kreative 

gennembrud. Dette subjekt karakteriseres dog ikke kun ved dets positive egenskaber. Som vi 

har set er det kreative subjekt på mange områder præget af hvad man i vores kultur vil 

betegne som negative karakteregenskaber: illoyal, beregnende, barnlig, selvoptaget etc. Men 

alle disse mangler ved subjektet retfærdiggøres til en vis grad af evnen til at skabe kreative 

gennembrud. 
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Det er denne subjektgørelse, som jeg i det følgende vil anlægge et kritisk perspektiv på med 

udgangspunkt i Michel Foucaults magtteori og subjektbegreb. 

 

Foucaults teori 
Teoretiske grundantagelser  

Gennemgående i Foucalts forfatterskaber er et ønske om at undersøge den human- og 

samfundsvidenskabelige videns natur, dens samfundsmæssige rolle og dens genealogi(Heede 

2004). Viden om mennesket og samfundet må altid ses som en udkrystalisering af visse 

holdninger og bestræbelser af etisk, politisk og administrativ art. Viden skal her ikke forstås i 

gængs forstand, altså ikke som ”sand erkendelse”. Humanvidenskabernes (herunder 

psykologiens) viden er altså ikke en afspejling eller repræsentation af en uafhængig 

virkelighed, fx en afspejling af hvordan mennesket i virkeligheden er. En gennemgående 

pointe er nemlig, at mennesket ikke eksisterer uafhængigt af den viden, der skabes om det. 

Det er tvæt imod konstitueret af den. Humanvidenskaber skaber den genstand det taler om: 

mennesket som subjekt (Foucault 2006). 

For at forstå dette er det vigtigt at være opmærksom på, at Foucault forstår ”oplevelse” (den 

menneskelige erfaring af sig selv og sin omverden) som et resultat og ikke som et 

udgangspunkt. Den subjektive oplevelse er ikke før det sociale og historiske, men noget der 

skabes historisk og socialt. Man kan her tale om, at Foucalt opererer med et ”historisk 

apriori”(Fogh Jensen 2005).  

 

Magt – viden og subjekt 

Foucault er særlig kendt for sit magtbegreb. Han adskiller sig nemlig fra de fleste andre 

magtteoretikere ved at afvise at magt handler om repression. Magt er i Foucalts optik positiv, 

dvs., at magt producerer, den fornægter ikke (Foucault 2006). Dette skal forstås i 

sammenhæng med det indvendige forhold, Foucault mener der eksisterer mellem magt og 

viden. Der kan ikke eksistere magt uden viden og med al viden skabes der bestemte 

magtforhold (Foucault 2002). Gennem skabelsen af bestemte former for viden (fx 

psykologiske teorier) skabes der subjekter: bestemte måder at forstå mennesket på, særlige 

mennesketyper(Foucault 2006).  

Subjekt skal både forstås som fastnagling til en bestemt identitet (et særlig selv) og subjekt 

som objekt for andres kontrol (e.g forbryderen, den perverse etc.) Subjektgørelse af 
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individerne skaber altså bestemte oplevelser hos dem, der subjektiveres og muliggør bestemte 

former for kontrol (Heede 2004). Det er dog vigtigt at huske på at Foucault ikke forholder sig 

normativt til magten. Magten er i udgangspunktet neutral og kan bruges i mange og ofte 

modstridende strategier(Foucault 2006).  

 

Analyse af Gardners undersøgelse 
Hvis man anlægger et Foucaultsk perspektiv på Gardners undersøgelse må man starte ud med 

at afvise, at Gardner afdækker ”sandheden” om den kreative person. Tvætimod kan man sige 

at Gardner er med til at skabe denne ”kreative person” i og med at han objektiverer en bestemt 

personkategori. Han er med andre ord med til at skabe kunstneren som subjekt. Som vi så 

under redegørelsen for Gardners undersøgelse sker dette netop gennem skabelsen af en særlig 

form for viden om subjektet.  

Karakteristisk for denne viden er, at der her ses en sammenhæng mellem et bestemt 

livsforløb, en særlig familiebaggrund, særlige personlighedstræk etc. og evnen til at skabe 

kreative gennembrud. Gennem skabelsen af denne viden sker der en udfasning af det kreative 

subjekt fra det normale livs sfære, og det kreative subjekt sættes som noget særligt og 

anerledes ifht. ”almindelige” mennesker. Dette understøttes videre af, at Gardner ser en særlig 

sammenhæng mellem evnen til at skabe kreative gennembrud og træk ved personen som 

tangerer det patologiske fx i form af barnlige personlighedstræk, narcisisme, afvigende 

relationsmønstre etc. Dette er den pris den kreative person må betale for sine særlige evner, en 

faustisk pagt der må indgås.  

Med sin undersøgelse er Gardner altså med til at skabe en forestilling om den kreative person, 

som en person der ikke bare udfører en bestemt form for nytænkning inden for et felt. Det 

kreative subjekt er derimod i lige så høj – eller måske højere - grad er karakteriseret ved en 

særlig livshistorie, familiebaggrund, personlighedstræk, relationsmodus, end netop denne 

evne til at skabe nye og kreative gennembrud. 

 

Perspektivering 

Gardner står bestemt ikke alene med sit syn på det kreative menneske som en særlig 

(afvigende) person type. I vores kultur (og inden for kreativitetsforskningen: e.g: Chausseguet 

– Smirgel 1984, Ludwig 1995) er der er en meget stærk tendens til at se kreative mennesker 

som en form for afvigere der på forskellige områder adskiller sig fra andre. Hvis vi holder os 



 6

til Foucalts syn på viden og magt som neutral kan vi dog ikke tillade os at afvise dette syn på 

kreativitet og kreative mennesker, som noget i udgangspunktet negativt og undertrykkende. 

Kreative mennesker kan fx trække på denne viden når de skal retfærdiggøre deres handlinger 

og forstå sig.  

Men man kan dog også forestille sig, at der gennem objektiveringen af det kreative menneske 

opstår bestemte magtstrategier som kun tillader visse mennesker at udtrykke sig kreativt. Man 

kan fx forestille sig, at en kunstner bliver taget mere seriøst, hvis vedkommende kan etablere 

en fortælling om sig selv som trækker på dette magt- og videns regime. Som kreativt 

skabende individ kan man risikere at skulle iscenesætte sig selv som en særlig persontype for 

at blive taget seriøst inden for sit domæne. Gennem skabelsen af viden om den kreative 

person kan der således siges at etableres bestemte udtalte positioner, som nogle individer kan 

indtage mens andre ikke kan.  
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