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MINIMALISME

���HW'Z / Af Johanna Nyborg, cand.mag. i designstudier. 

Kreativ konsulent, content creator, interiør stylist. 

– en æstetisk doktrin indenfor design, 
arkitektur og indretning.

Hali Mason.
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“The Minimalists don’t 
focus on having less, less, 
less. We focus on making 
room for more; more 
time, more peace, 
more creativity, more 
experiences, more 
contribution, more 
contentment, more 
freedom. Clearing the 
clutter frees up the space. 
Minimalism is the thing 
that gets us past the 
things so we can make 
room for life’s important 
things – which aren’t 
things at all.”
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έ̀  inimalisme, new minimalism el-
ler contemporary minimalism er 
alle betegnelser, vi i dag anven-

der om en bred tendens, der går på tværs 
af materialistiske, mentale, digitale og glo-
bale strømninger i samfundet. Det handler 
om en måde at være på, et syn på livet og 
de ting der fylder – om end det er møbler, 
mennesker eller det vi vælger at bruge vores 
tid på. Minimalismen har indenfor de senere 
år blomstret til at være en uomgængelig og 
relevant tendens specielt indenfor design, 
arkitektur og kunst, hvor enkelthed indram-
mer livet på en helt fundamental og fysisk 
tilstedeværende måde. 

&IKVIFIX�ƅQMRMQEPMWQIƅ�IPPIV�ƅRI[�QMRM-
QEPMWQƅ�IV�IR�OSQTPIOWX�SK�IX�Tʟ�WMR�ZMW�YHI-
finerbart fænomen, der har vundet stort ind-
pas i samfundet de senere år – det gælder 
både nationalt og internationalt. Overordnet 
set handler minimalisme i sin essens om 
at forholde sig kritisk til forbrug, livsstil og 
sociale relationer, for herigennem at opnå 
højere livskvalitet (Lee & Ahn, 2016, Fortin & 
5YMPMGM��������-RHIRJSV�HIWMKR�SK�MRHVIXRMRK�
er det specielt kommet til udtryk i en form 
for anti-forbrugerisme, hvor både mæng-
den af ting man ejer og betydningen af disse 
vægtes højt. Det har resulteret i en livsstil, 
og i særdeleshed et hjem, indrettet med få 
veludvalgte genstande. 

En modreaktion imod det subjektive værk
Oprindeligt opstod minimalismen som en 
OYRWXRIVMWO�VIXRMRK�M�������IVRI��LZSV�OYRWX-
nere som Robert Morris, Donald Judd og 
Carl Andre formede og skabte værker ud fra 
en ny ideologi og betydningsmæssig sub-
stans. Minimalistisk kunst er kendetegnet 
ved enkle former, simple kompositioner, 
ofte industrielt fremstillede værker og et højt 
abstraktionsniveau. Ønsket var at møde be-
skueren udelukkende med det, der var foran 
dem; et medium, et materiale, et udtryk. Det 
stod i tydelig kontrast til tidligere, hvor fokus 
tværtimod var på værkets genkendelighed 
og de følelsesmæssige oplevelser, som vær-
ket fremkaldte. Minimalismen blev her en 
modreaktion på det, man kan betragte som 
det subjektive kunstværk, altså den forestil-
ling at kunst skulle og burde blive forstået og 
fortolket gennem forskellige betydningslag. 

En moderne strømning
Minimalismen som en kunstnerisk strøm-
ning har sidenhen sat sine spor, hvor ideo-
logien har vist sig bæredygtig på et kulturelt 
niveau, der responderer med tidens øvrige 

KPSFEPI�XVIRHW��3T�KIRRIQ�������IVRI�YH-
viklede der sig en minimalistisk stil indenfor 
både indretning og mode, hvor det farve-
løse, reduktive og androgyne vandt indpas 
som et modsvar mod den omskiftelighed 
og dynamik, der gjorde sig gældende in-
denfor møbel-, interiør- og modebranchen. 
Efter finanskrisen satte den minimalistiske 
ideologi sig for alvor fast og har i takt med 
coronapandemien på ny gjort sig relevant 
ikke mindst i et hygiejnemæssigt perspektiv. 
Ligeledes er minimalismen i særdeleshed 
også en tendens, der taler ind i det fortsat 
øgede fokus på miljø, klima og bæredygtig-
hed i vores forbrugskultur. Der er derfor tale 
om en verdensomspændende tendens og 
ideologi, der passer perfekt ind i den tids-
ånd, vi møder netop nu. 

Et online community
Minimalismens principper dyrkes specielt i 
det online univers. Størst i den digitale ver-
den er nok den amerikanske duo Joshua 
Fields Millburn og Ryan Nicodemus, der er 
skaberne bag The Minimalists som både in-
kluderer bøger, blogs, videoer, events, film 
og meget mere. De har skabt en community 
for netop de mennesker, der ønsker at få en 
dybere mening med deres liv end det, der of-
test kendetegner den moderne forbrugerkul-
tur, som ifølge dem ikke gavner mennesket. 
Selv formulerer de deres ideologi og tanker 
omkring minimalisme således: 

�8LI�1MRMQEPMWXW�HSRƅX�JSGYW�SR�LEZMRK�
less, less, less. We focus on making room 
for more; more time, more peace, more crea-
tivity, more experiences, more contribution, 
more contentment, more freedom. Clearing 
the clutter frees up the space. Minimalism is 
the thing that gets us past the things so we 
GER�QEOI�VSSQ�JSV�PMJIƅW�MQTSVXERX�XLMRKW�Ɓ�
[LMGL�EVIRƅX�XLMRKW�EX�EPP����8LI�QMRMQEPMWXW�
com/about/#the_mins).

Her bliver det specielt tydeligt, at mini-
malismen er et paradigme og en livsstil, hvis 
grene strækker sig ud i vores adfærd og ind 
i vores hjem, og påvirker den måde vi vælger 
at indrette os på. 

Minimalistisk design og arkitektur
Minimalismen ses indenfor design, arkitek-
tur og indretning, det værende både i hjem-
met, på restauranter og cafeer, kontorer, 
museer og andre steder, hvor man ønsker 
at opnå et kurateret visuelt og æstetisk 
udtryk. De sociale medier og øvrige online-
platforme indenfor branchen boomer i sær-
lig grad af en yderst enkel og æstetisk  
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kommunikation, hvor minimalismen træ-
der i kraft i den reneste form; få men velud-
valgte genstande, en monokrom farvepa-
lette, originale og personlige fund. Specielt 
medier, hvor der deles billeder, er blevet po-
pulært, når det kommer til design og arkitek-
tur. Flere influencers og stylister har fundet 
en niche, hvor de igennem et nøje kurateret 
valg af billeder, taler til deres store publikum 
gennem de sociale medier. Det gælder ek-
sempelvis den britiske stylist Hali Mason, 
der på Instagram har sin helt egen visuelle 
stil med dybe rødder i det enkelte, taktile og 
monotone; lyse og hvide flader, enkelte og 
formrige genstande, former og taktile mate-
rialer. Trendforsker og livsstilsekspert Mads 
Arlien-Søborg kalder den minimalistiske stil 
en magtfaktor, i måden vi indretter os på, 
og påpeger at minimalismen skal ses som 
”et udtryk for en værdibaseret modreaktion 

mod materialismen, den ydre bekræftelse 
og vores overforbrug.” (Tid og tendenser, pej-
gruppen). Situationen i samfundet – både i 
Danmark og på verdensplan – peger altså 
hen imod en tid, hvor samfundets ydre pres 
tvinger en tilstand igennem, hvor vi i højere 
grad begynder at reflektere over måden, vi 
lever vores liv på, og de valg vi træffer i vo-
res søgen efter det gode liv. På den måde 
FPMZIV�XEROIVRI��WOEFX�EJ�������IVRIW�WXSVI�
kunstnere, til reformerende valg selv den 
dag i dag. 

Både blandt designere, arkitekter, styli-
ster, fotografer, kunstnere og andre kreative 
erhverv ses en dyb interesse i den minimali-
stiske stil. Der findes utallige eksempler på 
både virksomheder og enkeltpersoner, der 
dyrker minimalismen og har opbygget en 
ideologi – nogle gange endog et manifest 
– de lever efter. Dette gør sig gældende i 

hele Verden, men specielt i Danmark (hvis 
stærke tradition indenfor både design, 
men også en mere minimalistisk og enkelt 
stil) ser man for alvor, at de minimalistiske 
principper bliver fulgt indenfor indretning 
og design. Det danske design studio Norm 
Architects designer både møbler, private 
boliger og restauranter, hvor minimalisme, 
taktilitet, mennesket og (rum)fornemmelse 
er i fokus. De formulerer det meget præcist, 
når de udtaler:

"Guided by the body and mind rather 
than by trends or technology, our projects 
explore ideas that not only look good but 
that also feel good: Architecture becomes 
thoughtful, minimalism acquires soft-
ness and visual matter assumes haptic  
qualities." (normcph.com/studio). 

De har blandt andet designet hotel og re-
WXEYVERX�8LI�%YHS�M�/�FIRLEZR��7XMGOW�ƅRƅ�

Side 38 / Kristina Dam Studio, Brick Sculpture.

Side 39 / The Audo, Jonas Bjerre Poulsen.

Side 40-41 / Kristina Dam Studio.
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sushi i London og Kinuta Terrace i Japan, 
der alle bærer de helt unikke karakteristika 
af et minimalistisk rum; alt det overflødige 
er skåret fra, materialerne er nøje udvalgt til 
netop de specifikke rum, og der ses omtanke 
og et omfattende fokus på æstetik som en 
altomfavnende faktor. Det ses også, at flere 
interiør- og møbelbrands tager denne form 
for æstetik til sig, blandt andet Kristina Dam 
Studio, Wabi Sabi Nordic, MENU, Fredericia 
Furniture og mange flere. Her designes møb-
ler med fokus på blandt andet naturligt frem-
stillede materialer og et formsprog, hvor en-
kelthed og simplicitet dominerer. Bæredyg-
tighed og brugen af genbrugsmateriale har 
også hos nogle brands topprioritet og kan 
betragtes under det, der kaldes sustainable 
minimalism.

Arkitekturen og designets påvirkning
Det vi omgiver os med påvirker, hvordan vi 
føler og har det (Avise 2013: 1), og de ting 
vi omgiver os med skaber betydning i vores 
liv (Bek & Oxvig 2000: 11). Både arkitektur, 
og produkter placeret heri, kommunikerer 
sin egen eksistens og bliver et led, i den be-
tydningsdannelse vi skaber for os selv, og 
som andre tolker ind i vores liv; dette på flere 
niveauer (Bek & Oxvig 2000: 23). Rum – det 
værende i vores hjem, på en restaurant eller 
cafe etc. – indebærer derfor en form for ho-
listisk element, en overordnet ramme hvori-
gennem betydning og værdi udfolder sig og 
skabes. Derfor er det interessant at dykke 

nærmere ned i minimalismens unikke ka-
raktertræk for at undersøge, hvordan netop 
disse påvirker, hvem vi er, og hvordan vi har 
det. 

Indenfor arkitektur, indretning og design 
er minimalismen kendetegnet ved enkelte 
og simple former, naturlige materialer, gerne 
med en grad af bæredygtighed i dets mate-
rialevalg og en monokrom farveskala. Et 
minimalistisk indrettet rum fjerner alt over-
flødigt, hvilket fremhæver det, der er udvalgt 
og placeret i rummet. Denne enkelthed ap-
proprierer en rolig atmosfære, hvor tid og ro 
til fordybelse hersker, og hvor tingsligheden 
fysisk bliver fjernet fra dit nærvær. Ofte op-
lever mennesket at blive stresset, hvis det 
roder, og genstande i vores hjem ikke har en 
fast plads. Dette er minimalismen et opgør 
med, hvilket har en direkte påvirkning på vo-
VIW�TW]OI��*SVXMR�
�5YMPMGM��������3FNIOXIV�
og genstandenes form har en direkte påvirk-
RMRK�Tʟ�ZSVIW�TW]OI��2INEH���������SK�OER�M�
visse tilfælde bevirke et højt niveau af velbe-
hag og glæde hos den, der bruger et produkt 
�2INEH�����������

Et æstetisk doktrin
Minimalismen er uomgængelig indenfor 
design og indretning og har tilmed udviklet 
sig til at blive en æstetisk doktrin, der stræk-
ker sig fra indretningen af vores hjem til hel-
bred og mental sundhed. Det viser tydeligt, 
at de minimalistiske principper passer ind i 
et samfund, hvor hele mennesket er i fokus, 

og hvor man forsøger at opretholde en pas-
sende balance i livet. Netop dét har muligvis 
været minimalismens store styrke; evnen til 
at tale ind i og kommentere på tiden med ud-
gangspunkt i menneskets møde med livet. // 
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“Minimalismen er uomgængelig indenfor design og indretning og har tilmed 
udviklet sig til at blive et æstetisk doktrin, der strækker sig fra indretningen af 
vores hjem til helbred og mental sundhed. Det viser tydeligt, at de minimalistiske 
principper passer ind i et samfund, hvor hele mennesket er i fokus, og hvor man 
forsøger at opretholde en passende balance i livet.”

Kinuta Terrace, Japan.
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