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’Stof til eftertanke’ – Performance design vedrørende en af  

klimakrisens største syndere; tøjindustrien. 

 

I efteråret 2022 udviklede dette projekt sig under et fagmodulkursus i Performance Design på 

Roskilde Universitet. ’Stof til eftertanke’ tager udgangspunkt i en af klimakrisens største syndere – 

overproduktion i tøjindustrien. Med dette værk har vi forsøgt at skabe en transformativ portal der 

sætter dette tema i fokus og hvor publikum optræder som den afgørende aktør for oplevelsens formål. 

Med et provokerende udtryk ønsker vi at denne immersive performance bringer stof til eftertanke i 

den post liminale fase af iscenesættelsen, vedrørende tøjproduktionens groteske rolle i klimakrisen.  

 

Iscenesættelsen indeholder, som begrebsdefinitionen, en intentionel sanselig proces, der adskiller sig 

fra andre forløb som en kunstig præsentation. Formålet med denne immersive iscenesættelse er at 

skabe et mærkbart nærvær, hvor publikum konfronteres med både syns-, føle-, høre,- og lugtesansen. 

Dette har vi forsøgt skabt ved en offentlig fremstilling af et midlertidigt, rumligt arrangement, der 

bliver iøjnefaldende i dets omgivelser. Publikum har den afgørende rolle som aktør i designet, da det 

netop er deres ”tvungne” interaktion med designets elementer, der skaber designets performance. 

Ved ferniseringen af første prototype af værket, modtog vi forskelligt feedback, der tydede på en 

succes vedrørende designets formål. Ord som; ”Ubehageligt”, ”Klaustrofobisk”, ”Lugtende”, 

”Tankevækkende”, og ”Larmende” gik igen. Ord der normalt ikke er tegn på succes, men så lige netop 

i dette tilfælde tydeligt viser, at værkets budskab når ud til publikum.  

 



Da dette performance design opstår ved publikums interaktion, ser vi det som et oplagt værk at 

udstille på Roskilde Festival. Værkets budskab kan her nå ud til mange mennesker, samt bidrage til 

Roskilde festivals visioner om bæredygtighed. Desuden passer værkets selvstændige udtryk perfekt 

ind på festivalen, da værket kan stå af sig selv og være konstant tilgængeligt for festivalgæsterne 

at opleve. 

 

Vi håber at ’Stof til eftertanke’ får muligheden for at blive opsat på Roskilde Festival, da vi ser en 

oplagt mulighed for at nå ud med et vigtigt budskab til mange mennesker. 

  


