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I et forsog pd ar besuare ouenstdende sporgsmdl ail jeg med bagrund i en fanomenolo-
gish beshriuelse af den sdhaldt estetishe opleaelse redzgore for en psyhohgish forstnelse af
huorfor billedbunst optager sd central en pkds i aor uestlige hultun
Psyhologien beshafiger sigforst ogfremmest med det enhehe indiuid. I dette tilftlde er
det sdledes den person der ser pl et billedhunstnerisk uarh, der er i fohus - ahsd typish
en mus€umsgast pd et kunstmuseum. Mange uil mene at huad den enhebe opleuer ndr
uedhommende ser pi et bunstuarh, er si subjehtiut og priaat at der ihhe giues mulighed

for generaliseringer Men dette er psykologiens uilkdr og i grunden adshiller det sig ihhe
aasentligt fa et studie af sommerfugle i Afrika eller atomernes beuagelse. Mange uil
ogsd mene at den psykologiske iagttagelse ogfor*delse af museumtgastens opleueke af
billedkunst er udtn storre interesse for arbejdet pd et hunstmuseum huor der er en rakhe

faglige forbold at tage b€nsln til. At det forholder sig ganshe anderledes uil jeg indled-
ningsuis gore rede for. Museumsgasten er miske noh ltr Huemsomhelst, men det er igen-
nem det enkelte menneskes opleuelse at museernes samfundsmasige funhtion realiseres.

Uden museumsgast intet museum og
uden en psykologisk forstielse af hvorfor
det enkelte menneske kommer for at se pi
billedkunst, er kunstmuseet uden de for-
udsatninger der kan fremme museets
berettigelse. En psykologisk forstielse af
det enkelte individ er med andre ord en
forudsetning for at kunne srtte det sam-
fundsmassige engagement i billedkunsten
i per<pektiv. Jeg vil derfor med et par
eksempler skitsere psykologiens placering
pi det institutionelle og det samfunds-
m€sslge nlveau.

KUNSTM USEET I PSYKOLOG ISK
PERSPEKTIV

Det praciseres i Museumsloven at det er
museernes (herunder kunstmuseernes)
opgave gennem indsamling. registrering.
bevaring, forskning og formidling

1) at virke for silcing af Danmarks kulturary
2) at belyse kultur-, natur- og kunsthisro-

tten,
3) at udbygge samlingerne inden for deres

ansvarsomride,
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4) at gorc samlingerne tilgengelige for
offentligheden og

5) at stille samlingerne til ridighed for
forskningen og udbrede kendskabet til
forskningens tesultater.

Med ordene nsikre Danmarks kulturarvo
og ubelyse kunsthistorien, anlagges et
kulrurhisrorisk syn pi kunstmuseets opga-
ve. Med andre ord, det er opgaven at
bevare de kunstvarker som et reDr€senta-
rive for fortiden os at indsamle d. utrket
som rePr€senterer-uor.g.r, tid for dermed
at skabe forudsetnins for en historisk for-
stielse af denne del if rrores falles kultur.
Det pilagges ligeledes kunstmuse€rne at
gore disse samlinger tilgengelige for
offentligheden - bemerk den passive form
i formuleringen - og forskere samt udbre-
de kendskabet til forskningens resultater.

I lovgivningen er der ikke formuleret et
egentligt motiv for kunstmuseernes opga-
ve andet end at usikre, Danmarks kultur-
arv. Men iog med at samlingerne skal
gores tilganBelige for offentligheden, mi
man drage den logiske - og miske ogsl
indlysende - slutning at det enkelte men-
neske kan fl udbytte af at se pi disse
kunstsamlinger. Udbyttet af en sidan kon-
frontation anrydes med ordene "belysekunsthistorien,. Vi mi siledes gi ud fra at
det er kunsthistorien - i alle dens facetter
naturligvis - der er det egentlig€ mal fof
kunstmuseets virksomhed og dermed ogsi
dets konstitutionelle grundlag.

Det er tydeligt at lovgivningen pi. dette
punkt er uklar idet den ikke skelner mel-
lem kunstsamling og kunsthistorte, men
blot lader det forste vare forudsatning for
det andet. Mere vesentligt er det dog at
konstatere at ifolge lovgivningen si er
kunstsamlingens formil at bibringe til-

skuerens en indsigt i kunsthistorien - uan-
set om vi formoder dette sker gennem
oplevelse af samlingerne, gennem videns-
og forskningsformidling eller begge dele.

Vi kan siledes konstatere at den nuva-
rende museumslov indeholder et psykolo-
gisk perspektiv af videns- og dannelses-
massig karakter, men om dette perspektiv
har grundlag i en psykologisk videnskab
giver loven ingen mulighed for at konsta-
tere.

Nir grundlaget for museumslovens dan-
nelseskulturelle synspunkt ikke fremgir af
selve lovgivningen, kunne det vare inte-
ressant at undersoge, om lovens kulturpo-
litiske grundlag bringer os narmere en
forsrielse af kunstmuseets opgave.

Statens kulturpolitik er den lovgivning
som Folketinget vedtager og som kultur-
ministeren gennem sit ministerium Forval-
ter. Der er ingen lovgivning der bestem-
mer at der skal vare er kulturministe rium,
men der er en tendens til, som Peter
Bogason (1997, 46) pipeger, at der opret-
tes et selvstendist ministerium hvis en
problemstilling hlr tilstrakkelig politisk
tyngde, og siledes blev der i 1961 dannet
et selvstandigt kulturministerium til styr-
kelse af den kulturelle indsats.

I princippet er det den enkelte minister
der beslutter hvad han eller hun anser som
en forvaltningsmessige opgave (Bogason
1997, 37). Der er siledes ikke en statslig
oformilsparagraf, der siger hvad hensigten
er med kulturlovgivninger, med mindre
man anser grundloven for en sidan lov.
Grundlovenisom angiver den enkelte bor-
gers rettigheder og ansvar, er i sig selv et
udtryk for en bestemt kultur - man kunne
sige den demokratiske kultur - men den
siger intet specifikt om statens ansvar pi
det kulturelle omride.



Det er i kulturministrenes egne redego-
relser at statens kulturpolitik kommer til
udtryk. Kulturens politik - en prasentation,
som udkom i 18 bind i irene 1994 til
1995 under Jytte Hildens ministe rperiode,
er en af de mest omfattende og samtidig
mest aktuelle. Her bliver det oreciserer i
bind 15 under rirlen Kunstmiseer og bil-
ledkunst aed en hulrurpolitish skilleuej ar
kunstmuseerne er blandc de institutioner
der er med til .ar give kunst pradikatet
hunsa, og forfatteren Claus Bunkenborg
(1995, l9) tilfoier:

I modsetning til de andre kunstinstitutioner har
kunstmuseerne sammen med akademierne dog den
serlige funktion, at de si at sige er samfundets ofh-
cielle insranser for faglig vurdering og .blistemp-
ling, af, hvad der er kunst.

Med andre ord, det er kunstmuseets opga-
ve ar definere hvad der er kunst.

Bunkenborgs formulering af kunstmuse-
ernes opgave, som tydeligvis har udgangs-
ounkt i den institutionelle kunstteori ved
blandt andre George Dickie (1974), har
ikke noget til felles med museumslovens
dannelseskulturelle synspunkr og tilsynela-
dende helt uden psykologisk perspektiv.
Man mi derfor sporge, hvorFor kunst skal
ublistemples'i Det flr vi i Bunkenborgs
redegorelse ikke noget egenrligr svar pa,
men mi nojes med forestillingen om at
den urigtige, kunst har en anden og bedre
indflydelse pe museumsgesten. Det m€st
interessante i Bunkenborgs redegorelse er
at museumsforvalte re ns fornemste opgave
et at 

^fgare 
hvad der er kunst og hvad der

ikke er kunst. Dermed er kunstmuseums-
forvalterens egen oplevelse af kunstvarket
og faglige ekspertise kommet i centrum.
Vi mi derfor nodvendigvis sporge hvad

Hv0RFoR sER vl I'A BILLEDKUNST?

det er for iagttagelser og faglige slutninger
der ligger bag afgorelse af om et kunstverk
kan fX oradikatet kunst. Svaret kan vi kun
fl gennem psykologisk analyse af kunstek-
spertens arbejde.

Med disse to eksempler med udgangs-
punkt i henholdsvis museumsloven og
Kulturcns politik har jeg onsket at vise ar
kunstmuseernes virksomhed no.ie er knyt-
tet til oplevelsen af kunst, og at indblik i
kunstoplevelsens psykologi er en forsat-
ning for en perspektivering af museernes
virksomhed.

DEN ESTETISKE OPLEVELSE

Jeg har i min bog The Psychologl of Art
Appreciation (1997) beskaftiget mig med
hvorledes man inden for psykologien har
opfattet kunstoplevelse og dens berydning
for det enkelte individ. Dette gav grund-
lag for at afgrcnse og definere fem forskel-
lige former for kunstoplevelse. Det vil fore
for vidt idenne forbindelse at Dr€senrere
alle fem typer, ogjeg vil derfor konce.rtre-
re mig om den oplevelse som jeg kalder
den estetiske oplevelse.

Den estetiske oplevelse betegner det
sieldne oreblik hvor vi er hensat i en srr-
lig sindstilstand hvor hele vor opmarks-
omhed - hele vor bevidsthed - er koncen-
treret om et specifikt billedkunstnerisk
verk. Vi siger ofte at man bliver opslugt af
kunstvarket. men denne beskrivelse er
ikke frldesrgorende. Vor egen idenriret er
nemlig sardeles narvarende i oplevelsen
hvilket jo stir i modsatning til ar blive
nopslugtu og (tabe,, selvbevidstheden. i
den estetiske oplevelse har ens egen iden-
titet karakter af at vare transparent til ste-
de i hele oplevelsen. Vi oolever en eksi-
stentiel dybde som vi sjeident oplever i
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dagligdagen. Billedet fremstir med en
afgranset klarhed som er enestiende. Det
er som om billedet fremtrader med lysen-
de karakter. Paul Tillich (195511987)
beskriver dette som dagslys der skinner
gennem en mosaikrude.

Den zstetiske oDlev€lse er hvad der kal-
des en transcendent oplevelse. Nogle taler
ogsi om upeak experiencen eller uhojde-
punktsoplevelseu (Maslow 1968; Panzarel-
la 1980), andre raler om flow experience'
(Csiksze ntmihalyi | 990/ 199 | ). Det er.
sagt ial korthed, en slags oplevelse som
radikalt adskiller sig fra dagligdagens ople-
velser ved at v&re en helhedsoplevelse, det
vil sige at den ikke rakker ud over sig selv.
Milet er del af oplevelsen og ikke som i
dagligdagens oplevelse noget der ligger
forude. Oplevelsens intenrionaliter er spi-
rituel reflektorisk, det vil sige at den spej-
ler slg r slg s€lv.

Sidanne transcendente oplevelser optra-
der forholdsvis sjaldent. Der er endog
mennesker som mener at de aldrie har
ooleret det. Men det er oolevelsei som
kan optrade i meger forskellige situationer
og ikke kun i forhold til kunst. Mihaly
Csikszentmihalyi (1975) beskriver for
eksempel sidanne transcendente oplevel-
ser i forbindelse med bjergbestigning.
skakspil, dans og kirurgi. Andre, heri-
blandt Alister Ha:.dy (1979), har beskrevet
tilsvarende oplevelser inden for det spiri-
tuelle, religiose omride.

Men kan vi sammenliene disse flow
oplevelser med den asteiiske oplevelsei
Der er ingen tvivl om at de har den trans-
cendente -karakter til felles, men det er
min overbevisning ud fra de iagttagelser
jeg har giort at der er en forskel og det
er en ganske afgorende forskel.

Denne forskel kommer til udtrvk oi det

visue[[e og det emotionelle plan. Den
€stetiske oplevelse er direkte forbundet
med det kunswark som er i fokus. Det er
kunstvarkets visuelle fremtradelsesform
der anslir oplevelsens eksistentielle tema,
og det er dette tema den aktualiserede
emotion er en del af.

tanscendente naturoplevelser, religiose
oplevelser og andre oplevelser i forbindelse
med det ene og andet har ligesom den
€stetiske oplevelse et visuelt aspekt, men
de opererer almindeligvis inden for nogle
ganske bestemte og snevre temaer inden
for det eksistentielle univers som for
eksempel det hellige, det evige, det uende-
lige og si videre. Der er centrale temaer i
menneskets eksistens, men samridig meget
almene.

De eksistentielle temaer som aktualiseres
gennem den astetiske oplevelse har lang
storre variation. Vi kan neooe n€vne er
eneste livstema som ikke kan'identificeres
inden for billedkunsten. Dertil kommer ar
billedkunsten er i konstant udvikling. Nye
temaer bliver anskueligg.iort, mens gamle
temaer fir nye variationer og kvaliterer.

Mange vil miske undre sig over ar jeg
valger at koncentrere mig om en form for
kunstoplevelse som er si speciel og sjel-
den som den €stetiske oDlevelse. Men der-
til vil jeg svare at netop ie s.jeldn. ..,g ",r"-stiende handelser i et menneskes liv til
tider fir altafgorende betydning for det
pigaldende menneske. Tank blot pi hvad
en forelskelse kan medfore af livslanet
engagemenr. hvad en kvindes oplevelse-i
forbindelse med en fodsel kan medfore af
folelsesmassig binding og ansvar, eller
hvad en religios ibenbaring kan medfore
af andret livsholdning. Dette blot for at
navne nogle fl eksempler. Inden for psy-
kologien er man ligeledes opmarksom pi



hvorledes en traumatisk oplevelse kan fl
livslang bctydning for dit pigeldende
menneske. Psykoanalysen og store dele af
den kliniske psykologi kunne reduceres til
en fodnot€ hvis traumariske oDleverser var
afgransede handelser uden anden psykisk
betydning end aktuelr ubehag.

Den astetiske oolevelse hsrer til blandt
disse sialdne, -.n hrir, effektfulde hrn-
delser i et menneskes liv.

EM OTI O NEL KO NSTI T UTI O N
Sporgsmilet er hvad en asretisk opl€velse
rent psykologisk er udtryk for. Hvad er
det der sker med et menneske som far €n
astetisk oplevelse? Er kunswarket isig
selv irsagen ril den astetiske oplevelse
eller er der andre faktorer pi spil? Og hvil-
ken betydning fir en estetisk oplevelse for
den pigaldendes eksistens?

Detre er forhold vi ved meget lidt om.
Vi ved kun at en astetisk oolevelse almin-
deligvis betragtes som en positiv oplevelse.
Den gor storr indtryk pi det menneske
som har den, og hrndelsen huskes ofte i
mange ir for ikke at sige resten af livet.
Den esteriske oplevelse giver oftest en
umiddelbar tilstand af personlig afklaret-
hed og fornyet livskraft.

Der er min hypotese at den estetiske
oplevelse forsvner en hidtil ukonstituerer
emotionel kvaliter med en distinkt oe
adakvar form.

DET EMOTIONELLE LIV
Men for at forsti hvad distinkt form har
med emotioner at gore, mi jeg forst skir-
sere den traditionelle psykologis opfattelse
af emotioner. De fleste emotionsteorrcr
fokuserer enten pi emotionernes biologis-

Hv()Ri()R st:R vt I,l BII-LIiI)KUNST?

ke basis eller deres kognitive funktion.
Det er slledes velkendt at en rekke frsio-
logiske processer, som for eksempel oget
puls, muske lspanding og svedsekretion,
stir i nzr forbindelse med det emotionelle
liv. Ofte ser man denne forstielse af emo-
tioner sat i forbindelse med motivation
siledes at det er emorionernes motivario-
nelle karakter interessen samler sig om. I
de sidste irtier har forholdet mehem emo-
tioner og kognition varet i fokus.
Psykologiske forskere som for eksempelvis
Richard Lazarus (1991) har beskrevet
emotionerne som del af det kognitive
beredskab. I Lazarus' oofartelse er emotio-
ner resultat af en vuriering af de givne
forholds personlige betydning. Det vil sige
en vurdering der bide forholder sig til den
konkrete siruation og personens egne res-
sourcer til at handtere situationen.

Selv om emotioner forsr og fremmest er
en opleve lsesmessig kvalitet som ikke kan
reduceres til andre bevidsthedsasoekter, si
er de sjaldent blevet gjort til gensrand for
fanomenologisk udforskning. I stedet har
der vrret en tradition for at klassificere
emotioner i ganske fi grundkategorier, og
mange forskere inden for omridet har for-
sogt at identificere nogle fl primzre emo-
tioner hvoraf alle andre, sikaldt sekunda-
re emotioner, opster ved blanding af.
Robert Plutchik (1984) for eksempel
opregner otte primare emotioner: Frygt
(fear) overraskelse (surprise), sorg (grief),
afsky (disgust), raseri (rage), forventning
(anticipation), henrykkelse (ecstasy) og til-
bedelse (adoration). Alle andre emorionel-
le kvaliteter opstir ved forskellig blanding
af disse emorioner. Andre ooererer med
farre orimare emotioner som for eksem-
pel Jaip Panksepp ( 1982) der kun udpeger
fire: Forventning (expectancy), vrede
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(rage), panik (panic) og frygt (fear).
Disse forsog pi ar reducere vort emotio-

nelle liv til ganske fi grundinstanser skal
ikke forlede os til at tro at menneskets
emotionelle univers er enkelt og unuance-
ret. Fra en fanomenologisk synsvinkel er
det emotionelle noget af det mest nuance-
rede i vort bevidsthedsliv Wilhelm James
(1890, 2:448) anryder i en kritik af dati-
dens psykologi at det emotionelle liv er
lige si varieret som de forskellige former
oi sten.- Pi erund af den tradition som hidtil har
hersk!r inden for emotionsforskningen,
har det samtidig ikke varet relevant at
forestille sig at det emotionelle liv udvikler
sig gennem et menneskes livslob. Psyko-
analytiske teorier, blandt andre Sigmund
Freuds (1915/1963) og Erik Eriksons
(198211983), har taget det som noget
grundlaggende at menneskets personlig-
hed udvikler sig gennem nogle faser med
serlige emotionelle fordringer, men en
egentlig belysning af det emotionelle liv
eiver de ikke.- Selv om vi endnu har til eode at den
psykologiske forskning giver et indblik i
hvorledes det emotionelle liv forandrer sig
og udvikler sig gennem hele livet. si vi'i
det ikke vrre en forhaster betragrning at
det emotionelle liv rent faktisk undergir
en sidan udvikling. Det enkelte menneske
konfronteres gennem hele livet med nye
udfordringer som giver anledning til nye
emotioner som det ikke tidligere har ople-
v€t. Det er muligt at vi ikke er i stand til
at navngive disse emotioner, men de er
altafeorende for hvorledes det enkelte

^enieske forholder sig til sig selv, andre
og verden i ovrigt.

DEN EMOTIONELLE UDFORDRING
I VOR TIDS SAMFUND
Der er udbredt enighed om at det emotio-
nelle liv er snevert forbundet med det
eksistentielle univers mennesket befinder
sig i. Derfor mi man ogsi anrage at der
hele tiden opster nye folelser ikke blot i
den enkeltes erfaring, men ogse seledes at
vor tids menneske pi visse punkter har et
emotionelr liv som tidligere generacioner
ikke har haft mulighed for at opleve.

At de eksistentielle betingelser i vort tids
samfund har andret sig fra tidligere tider,
flr vi rigeligt bekraftet hos fremtradende
samfundsforskere som Niklas Luhmann
og Anthony Giddens.

Luhmann (198412000\ karakteriserer
det moderne samfund som et funktionelt
differentieret system der bestir af en lang
rekke delsystemer som for eksempel oko-
nomi, politik og uddannelse. Hvert sys-
tem varetager en specialfunktion i samfun-
det og de opererer uafhangigt af hinan-
den. Det vil sige at hvert delsystem har
sine egne y€rdier. For det enkelte mennes-
ke, som ogsi kan opfattes som et system,
betyder det at der er mange forskellige sys-
temer med hver sine koder, som den
enkelte bor kende for at kunne begi sig.
Det kan derfor vare utroligt krevende at
deltage i de sociale systemer fordi det nes-
ten er umuligt at kombin€re de mange
roller. Det enkelte individ er Nunset til at
forme sit eget liv. Det er pi den ine side
frit stillet, men er oi den anden side uden
en model der viser hvordan de mange
muligheder kombineres i en livsforelse.

Det enkelte individ er ligesom sociale
systemer, selvskabende (autopoietisk),
selvrefererende oe lukket. Det mi treffe
sine egne rr"lg, J.t mi referere til egne



v€rdier og det er kun i kontakt med
omverdenen gennem egne valg.

Der skal ikke megen fantasi til for at
forestille sig hvilke eksistentielle udfor-
dringer der ligger i det samfund som
Luhmann beskriver. Det enkelte individ
befinder sig ien situation hvor tidligere
vardier, normer og traditioner ikke er til-
strakkelige, og samtidig stir det konfron-
teret med en kompleksitet der gor det
umuligt at treffe et rationelt valg. Uden at
vi er i stand til at sette navne oi de folel-
ser der knytter sig til sidanne etsistentielle
udfordringer, kan vi nzppe vere i wivl om
at visse af disse folelser har onlevelsesmes-
sige kllaliteter som ingen tidligere har stiet
over tor.

Selv om Giddens samfundsanalyse og
-beskrivelse ikke minder meget om
Luhmanns, si er der alligevel stor overens-
stemmelse mellem de billeder de giver af
menneskets eksistentielle situation i dae,
Giddens (1991/1996) -ene, at dit
moderne samfund forst og fremmest ken-
detegnes ved dets dynamiske karakter. Det
forandrer sig med hastighed og radikalitet
som aldrie er set for. Han fremforer tre
forhold soin skaber denne dynamik i sam-
fundet: adskillelse af tid og rum, sociale
systemers udlejring og det moderne sam-
funds refleksivitet.

Hverdagens interaktioner som den
enkelte indgir i, foregir ikke langere pi
samme tid og samme sted. Man bor et
sted, arbejder et andet sted og det man
foretager sig pi arbejdet vedrorer forhold
et helt tredie sted. Der kommunikeres
over alle gr€nser til enhver tid og pi
€thvert sted, uden at tid og sted har noget
med hinanden at gore. Dette er iFolge
Giddens drivkraften bag den moderne
organisation.

HvoRFoR sl-R vt tA tilLLFLKt \\tJ

I tidlieere tiders samfund hvor adskillel-
sen mell-em tid og rum endnu ikke havde
fundet sred, var handlinger og insrirutio-
ner indlejret i lokalsamfundet. Men i dag
er de sociale relationer ikke begrrnset til
lokalsamfundet. Ved hjalp af nogle udlej-
rinssmekanismer som Giddens kalder
nryitbohk" tegn, (symbolic toKens., og
ekspertsystemer, er den sociale interaktion
loftet ud af lokalsamfundet, og der sker et
rig udveksling pi globalt plan som mulig-
gor oget bev€gelse i rum og tid.

De hyppige og hurtige forandringer der
sker i det moderne samfund frembringes
af en refleksivitetsproces hvor regelmassig
indsamling af viden bringes i anvendelse.
Denne forogede reflekivitet er blandt
andet muligg.iort af den udvikling der er
sket inden for massekommunikation.
Dette betyder at vi ikke udelukkende
handler ud fra traditioner, men at vi for-
holder os refleksivt over for livets forhold
og kun gor det der kan legitimeres og
begrundes. Denne refleksivitet giver en
endret holdning til viden og sandhed
hvor det der er rigtigt i dag ikke nodven-
digvis forventes at vare rigtigt i morgen.

Giddens beskrivelse af vor tids samfund
giver ligesom Luhmanns et billede af den
kompleksitet og flygtighed som yor tids
menneske skal leve med. Det giver ikke
blot anledning til konkrete situationer og
handelser som mennesker ikke tidligere
har varet konfronteret med, men ogsi et
forhold til egen identitet som er ganske
ny. Disse forhold til den omgivende ver-
den og til sig selv giver grundlag for nye
emotionelle oplevelser som det enkelte
individ ml forholde sie til.
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KONSTITUERING AF NYE
EMOTIONER
Emotioner i sig selv har ingen form, og
uden form er vi ikke i stand til at forholde
os til vore egne folelser. Dette betyder
forst og fremmest at de pigeldende emo-
tioner kun kan aktualiseres af konkrete
forhold, de kan ikke erindres, og de kan
derfor heller ikke genkaldes i hukommel-
sen. Det betyder tillige at vi ikke er i stand
til at reflektere og forarbejde disse emotro-
ner. Det vil sige at der bliver tale om folel-
ser som nok har varer aktualiserer i vort
bevidsthedsliv, m€n som forer en slags
skyggetilvarelse i vores bevidsthedsuni-
vers, uden at de er tilgangelige for vores
eget ieg. Sadanne emotioner vil i visse til-
falde kunne forsryrre den psykiske balance.

Sporgsmilet er nu hvorledes disse emo-
tioner bliver konstitueret. Det mesr nar-
liggende er at en emotionel kvalitet bliver
konstitueret gennem de sanse- og erken-
delsesmessige forhold som giver anled-
ning til den pigaldende emotion. Dette er
sandsynligvis ogsi tilfaldet i langt de fleste
situationer. Tank blot pi hvorledes en
pinlig situation spontant kan dukke op i
ens bevidsthed langt efter at den pinlige
siruation fandr sted. Men mange emotio-
ner som for eksempel angst, k€rlighed og
melankoli optrader isi mange nuancer ar
den specifikke kvalitet behover noget gan-
ske specifikt for at blive konstitueret. Jo
mere differentierede de emotionelle kvali-
teter er, jo storre krav stilles til den konsti-
tuerende uform,.

KUNST SOM EMOTIONS-
KONSTITUERENDE FAKTOR

Det er i dette perspekriv ar kunsten Er en

serlig berydning som konstituerende fak-
tor for det emotionelle liv. Et billedkunst-
nerisk verk, som netop udmarker sig ved
sin visuelle fre mtradelsesform, giver de
ideelle betingelser for konstituering af
emotionelle kvaliteter der ikke har ladet
sig knytte til en visuel form i det virkelige
Iiv

Samtidskunsten, som i sig selv er resul-
tat af tidens eksistentielle udfordringer,
bliver derfor en konstituerende faktor for
de emotioner som oDstar i Forbindelse
med nye livsvilkir. Mid andre ord, sam-
tidskunscens psykologiske funkrion er ar
bidrage med distinkt form til de emotio-
nelle kvaliteter som de nye samfundsvilkir
er oohav til.

I dette psykologiske perspektiv flr vi
samtidig en forstielse af hvorfor samridens
kunst er pi evig vandring og altid mi vere
original i den forstand at den adskiller sig
fra den aldre kunst. Samfundet endrer
sig, der enkelre menneske rndrer sig og
kunsten andrer sig. Samfundet, mennes-
ket og kunsten er sn€vert forbundet i gen-
sidige psykologiske processer.

Dette psykologiske perspektiv giver sam-
tidig en forstielse af hvorfor samtidskun-
sten ikke har samme interesse for alle indi-
vider og alle samfundsgrupper pi samme
tid, og hvorfor kunst nok i princippet
henvender sig til enhver, men ikke nod-
vendigvis er betydningsfuld for alle. Det
er nemlig ikke alle mennesker der har de
emotionelle forudsarninger for ar inregre-
re kunstens eller kunswarkets konstitue-
rende form. De har sanske enkelt ikke
gjort,de erfaringer som kunswarket refere-
rer Ul.

Mange vil nu sporge hvilken funktion
den aldre kunst har og hvorfor den ligesi
ofte som samtidskunsren, om ikl<e oftere,



giver anledning til astetiske oplevelser.
Svaret er ganske enkelt at mange af de
emotionelle kvaliterer som ogsi gjorde sig
galdende for 50, 100 eller 200 ir siden, er
emo.ioner som stadig har sin aktualitet.
Nlr traditionel opera for eksempel excelle-
rer i kerlighed og dod si er disse temaer
ikke nodvendigvis banale. Blandt vor tids
publikum spiller kerlighed og dod en lige-
si stor rolle som for tidligere tiders publi-
kum, og hvis fremstillingen fanger nuti-
dens publikum bliver den miske konstitu-
erende fakror for disse klassiske emotioner
i deres fineste nuancering.

LIVSNERVEN I KUNSTMUSEETS
V]RKSOMHED

Hypotesen om kunstens rolle som emoti-
onskonstituerende faktor er ikke kun af
betydning for det enkelte individ, men har
samtidig et samfundsmassigt perspektiv.
Det menneskelige samfund er i evig foran-
dring hvor materielle og sociale vilkir
andrer sig i storre eller mindre hast. Dette
er ikke kun et sporgsmil om teknisk og
okonomisk udvikling, men ogsi er sporgs-
mil om psykisk mod og sryrke. Samtidens
mentalitet og nyskabelser er altid blevet
msdt med skepsis af den etablerede gene-
ra on, mens den unge og nye generation
har mittet krmpe sig til en ny identitet
gennem eksplorerende opfindsomhed. At
skabe harmoni med det nye er en af
kunstmuseets fornemste opgaver. Dette
betyder at kunstmuseet ikke blot skal
indrette sig i forhold til de nye rendenser
som viser sig inden for billedkunsten, men
ogsi skal forholde sig ril samtidens eksis-
tentielle vilkir siledes som de kommer til
udtryk i det menneskelige bevidsthedsliv.
Det er i modet mellem kunsten og det
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enkelte individ at kunstmuseet finder sit
eksistensgrundlag. Kunstoplevelse i alle
dens former, men primart i form af den
€stetiske oplevelse, er kunstmuseets livs-
nerve. At det forholder sig pi denne mide
kommer tydeligt til udtryk i folgende citat
af Kenneth Clark (1954, 84):

Rent fakrisk er den eneste grund til ar samle kunst-
varker pi et offentligt sted den oprindelige begrun-
delsc nemlig at de vekker ios en slags eksalteret
lykkefolelse.

En lykkefolelse som bringer os i harmoni
med det nye.
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SUMMARY
lYhy Do \Ye Loob at At?

The importance of psychology has usually been
neglected within rhe area of art museums in spite of
the fact that the visitor's experi€ncing of art consti-
tutes th€ very basis of the art museum €stablish-

This article seeks to demonstrate thar psychology is

fundamental to introducing people to art. On the
basis of a phenomenological description of the aes-
thetic experience as a transcend€nt phenom€non rt
is suggested thar an aesthetic experience gives rise to
an emotion with a distinct form. Emotions are clo'
sely connecred to the existential situation in which
they arise, and as society chenges new existential
conditions elicit n€w emotional qualities. Works of
arr are important sources for providing new emou-
ons with xn appropriate form, and therefore, art
museums become an impoftant vehicle for psycho-
logical integrity not only within the individual but
also within society in general.
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