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Innovation	  er	  at	  udvikle	  nye	  produkter	  eller	  serviceydelser,	  som	  kan	  sættes	  i	  produktion,	  og	  
som	  der	  kan	  tjenes	  penge	  på.	  Men	  hvad	  er	  egentlig	  kreativitet?	  Professor	  Lene	  Tanggaard	  og	  
Hummel-‐medejer	  m.m.	  Christian	  N.	  Stadil	  tror	  på,	  at	  alle	  kan	  blive	  mere	  kreative.	  Kreativitet	  
og	  opfindsomhed	  er	  ikke	  længere	  en	  luksus	  for	  de	  få,	  men	  en	  opgave	  for	  de	  mange.	  Derfor	  har	  
de	  skrevet	  bogen	  I	  bad	  med	  Picasso	  –	  sådan	  bliver	  du	  mere	  kreativ.	  
	  
Tanggaard	  og	  Stadil	  er	  selv	  i	  tvivl	  om,	  hvad	  kreativitet	  er	  og	  tager	  derfor	  læserne	  med	  ud	  til	  en	  
række	  spændende	  personligheder,	  som	  de	  forudsætter	  har	  reflekteret	  over	  kreativitet,	  og	  
som	  kan	  hjælpe	  med	  at	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  man	  bliver	  mere	  kreativ.	  Nogle	  af	  
interviewpersonerne	  mener	  selv	  de	  er	  mest	  kreative,	  når	  deres	  ideudfoldelse	  begrænses.	  
Forfatteren	  Jørgen	  Leth	  hører	  lige	  som	  dogmefilmproducenterne	  blandt	  dem,	  der	  har	  udviklet	  
kunst	  via	  benspænd.	  Andre,	  som	  for	  eksempel	  komponisten	  Søren	  Rasted,	  foretrækker	  at	  lade	  
tusind	  blomster	  blomstre	  og	  kun	  plukke	  de	  sublime.	  Rasted	  fortæller,	  at	  120	  musiknumre	  
bliver	  til	  12	  gode	  i	  sidste	  ende.	  
	  
De	  to	  forfattere	  leverer	  et	  meget	  tankevækkende	  interview	  med	  Det	  Kongelige	  Teaters	  
tidligere	  direktør	  og	  nuværende	  formand	  for	  DR	  og	  Aarhus	  Universitet.	  Historien	  om	  Michael	  
Christiansen	  er	  beskrevet	  før;	  men	  de	  kommer	  tæt	  på,	  og	  en	  topchefs	  udfordringer	  med	  at	  få	  
det	  bedste	  frem	  i	  medarbejderne	  kan	  aldrig	  blive	  fortalt	  for	  tit.	  
	  
”En	  overordnet	  administrativ	  leder”,	  siger	  Michael	  Christiansen,	  ”skal	  ikke	  bare	  holde	  fyret	  i	  
gang,	  men	  også	  sikre	  sig,	  at	  flammen	  brænder.	  Det	  gør	  den	  kun,	  hvis	  medarbejderne	  kan	  blive	  
inspireret	  af	  deres	  leder	  og	  opleve	  reel	  faglig	  sparring.	  At	  lede	  uden	  at	  vide,	  hvad	  der	  foregår	  i	  
fyrrummet,	  er	  fatalt”,	  mener	  Michael	  Christiansen.	  En	  leder	  skal	  efter	  Christiansens	  mening	  
være	  interessant	  at	  tale	  med.	  I	  sin	  tid	  som	  teaterchef	  så	  han	  mere	  end	  120	  skuespil,	  opera-‐,	  
balletforestillinger	  om	  året.	  Han	  insisterede	  på	  at	  være	  en	  god	  sparringspartner	  for	  sine	  
instruktører,	  og	  det	  fordrede,	  at	  han	  vidste	  noget	  om	  alle	  kunstarterne.	  Lederens	  udfordring	  
er	  at	  balancere	  mellem	  at	  involvere	  sig	  i	  medarbejdernes	  kerneområder	  og	  at	  give	  dem	  plads	  
og	  rum,	  forklarer	  han.	  
	  
Pointerne	  fra	  Michael	  Christiansen	  er:	  

1. Rammesætning	  er	  at	  foretrække	  fremfor	  kontrol.	  



2. Du	  kan	  først	  gøre	  dig	  håb	  om	  at	  blive	  betragtet	  som	  en	  legitim	  leder,hvis	  du	  ved	  noget	  
om	  det,	  du	  leder.	  

3. Kreative	  rum,	  hvor	  ilden	  brænder,	  er	  vigtige.	  Kreativitet	  kan	  beskyttes	  i	  ’hjertekamre’,	  
hvor	  der	  hersker	  en	  form	  for	  frihed	  under	  ansvar.	  
	  

Bogen	  kredser	  om	  at	  være	  ’på	  kanten’.	  For	  at	  være	  kreativ	  er	  det	  en	  forudsætning,	  at	  man	  
faktisk	  har	  forstand	  på	  noget.	  Forfatterne	  hævder,	  at	  det	  ofte	  er	  i	  mødet	  mellem	  flere	  
forskellige	  områder	  –	  på	  kanten	  af	  disse	  –	  at	  noget	  kreativt	  kan	  opstå.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  vi	  
lærer	  at	  bevæge	  os	  på	  kanten	  af	  boksen	  og	  ikke	  kun	  tænker	  på	  at	  bevæge	  os	  tankemæssigt	  ud	  
af	  boksen,	  mener	  de.	  
	  
Ingolf	  Gabold,	  DR’s	  tidligere	  dramachef,	  fortæller:	  ”At	  være	  på	  kanten	  handler	  om	  at	  tage	  et	  
kendt	  koncept	  –	  krimien	  eller	  rejseholdet	  –	  mens	  man	  nedenunder	  i	  realiteten	  fortæller	  en	  
anden	  historie.	  Her	  har	  vi	  konkret	  et	  eksempel	  på	  det	  at	  bevæge	  sig	  på	  kanten,	  nemlig	  på	  
kanten	  af	  krimigenren”.	  For	  hvorfor	  skulle	  vi	  som	  seere	  blive	  begejstret	  for	  endnu	  en	  krimi?	  
Pointen	  er,	  at	  vi	  bliver	  hængende	  som	  seere,	  fordi	  DR’s	  dramaer	  netop	  ikke	  kun	  er	  krimier.	  
Det	  sindsyge	  skal	  ind,	  ellers	  er	  krimigenren	  ikke	  interessant,	  ifølge	  Gabold.	  
	  
Emnet	  kreativitet	  er	  uudtømmeligt.	  Bogen	  er	  søgende	  og	  inspirerende	  og	  bringer	  ikke	  
egentlige	  svar.	  De	  kreative	  mennesker,	  som	  interviewes	  i	  bogen,	  er:	  direktør	  Peter	  Kreiner	  fra	  
restauranten	  Noma,	  Bjarke	  Ingels	  fra	  arkitektfirmaet	  BIG,	  Søren	  Rasted,	  Ingolf	  Gabold,	  
Michael	  Christiansen,	  designere	  og	  kreative	  direktører	  fra	  Lego,	  Galleri	  VI’s	  ejer	  Jesper	  Elg,	  
kreativ	  direktør	  Peter	  Stenbæk,	  dj	  Kenneth	  Bager,	  direktør	  i	  Aller	  Pernille	  Aalund,	  Jørgen	  
Leth,	  Advokatfirmaet	  Lett,	  kunstner	  Andreas	  Golder,	  stifter	  af	  sommerballetten	  Alexander	  
Kølpin	  samt	  rektor	  Klaus	  Eusebius	  Jakobsen	  fra	  Herlufholm.	  
	  
Citat:	  
”(…)	  jeg	  er	  ekstrem	  kritisk.	  Ikke	  på	  kunstens	  præmisser,	  men	  på	  
ledelsespræmisser,	  som	  en	  købmand,	  der	  sætter	  sig	  i	  kundens	  sted”	  
Michael	  Christiansen	  om	  sin	  rolle	  som	  tidligere	  teaterdirektør.	  
	  
Citat:	  
(…)	  du	  evner	  at	  sætte	  rammerne	  for	  arbejdet	  uden	  at	  udøve	  kontrol.	  
Michael	  Christiansen,	  tidligere	  direktør	  for	  Det	  Kongelige	  Teater.	  
	  
Om	  Lene	  Tanggaard:	  Professor	  i	  pædagogisk	  psykologi	  ved	  Institut	  for	  Kommunikation	  på	  
Asalborg	  Universitet,	  hvor	  hun	  forsker	  i	  kreativitet	  og	  læring.	  Hun	  har	  skrevet	  en	  række	  bøger	  
om	  kreativitet.	  
	  
Om	  Christian	  Nicholas	  Stadil:	  Han	  ejer	  Thornico	  A/S	  sammen	  med	  sin	  far.	  Selskabet	  driver	  
forretning	  inden	  for	  fødevarer	  og	  teknologi;	  sport	  og	  mode	  samt	  ejendomme	  og	  finansiering.	  
Han	  er	  medforfatter	  til	  blandt	  andre	  Company	  karma.	  


