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Eros og listasagan

Listaháskólinn 9. júní 2020



Hvað er listasagan?

Hvað er Eros?

Hvernig tengjast Eros og listasagan?



Sagan sem línulegt ferli
Tíminn er tóm lína sem við fyllum upp í

með því að segja sögu



Myndin af tímanum
Gosögulegur tími



Gyðinglegur-kristinn tími: 
upphaf og endir sögunnar – sagan sem telos



Samkvæmt kristnum skilningi 
þarf mannkynið og jörðin á 

„frelsun“ að halda

Bronzino: Kristur í undirheimum, 16. öld



Hugmyndafræði frálshyggjunnar og söguleg efnishyggja Marx eru báðar 
mótaðar af kristinni hugmynd um“framfarir til frelsunar“ mannkynsins

Diego Rivera: Vísindin og verkalýðsstéttin frelsa mannkynið frá undirokun og stríði, um 1940 



Charles Chaplin:
Modern Times, 

1936



Lífsfylling mannsins hefur aldrei falist í því að „drepa tímann“



Hans Georg Gadamer um hátíðina
Hins vegar er til önnur reynsla af tímanum, 

og hún virðist vera í senn 
náskyld listreynslunni og reynslunni af hátíðinni. 

Í stað tíma sem þarf að fylla, hins tóma tíma, 
mundi ég vilja kalla það hinn fulla tíma, 

eða jafnvel hinn eiginlega tíma. 

Allir vita, að þegar hátíð gengur í garð, 
þá er þetta augnablik eða þetta tímabil fyllt af hátíðinni. 

Það gerist ekki fyrir atbeina einhvers einstaklings, 
sem hefði átt lausan tíma til að fylla upp í, 

heldur þvert á móti þá verður hátíðarbragur 
vegna þess að hátíðin er gengin í garð, 

nokkuð sem er nátengt eðli hátíðahaldanna.  



Hans Georg Gadamer (1900-2002)



Hátíðir hafa alltaf gegnt því hlutverki að viðhalda samheldni 
samfélagsins í hinum sundurlausa tíma eilífrar endurtekningar

Kötkveðjuhátíðin í Rio de Janero 2013 Bakkusarhátíð í Aþenu á 4. öld f.Kr.



Agamben um tíma ritúalsins og tíma leiksins

Samfélag þar sem allir leikir 
verða að helgiathöfn eða ritúali: 

þar verður tímaskeiðið á milli fortíðarinnar (og 
goðsögunnar) og samtímans uppfyllt, 

þannig að íbúarnir lifðu í eilífri nútíð, 
í þeirri óbreytanlegu eilífð 

sem mörg trúarbrögð eigna guðunum: 
allir leikir yrðu helgileikir og lífið eilíf guðsþjónusta



Þar sem lífið kemst næst því að vera samfellt ritúal



Agamben um tíma ritúalsins og tíma leiksins

Svo höfum við samfélag þar sem allir helgileikir 
eru orðnir að leikjum:

Þar hafa allar stoðir og innviðir samfélagsins molnað niður 
í atburði leikfangalandsins

þar sem stundirnar líða eins og á færibandi, 
en það er samkvæmt grískri goðafræði 

sú kvalafulla eilífð í víti, 
sem guðirnir úthlutuðu Sysifosi og Ixion

í refsingarskyni.



Disneyland





Hver er staða listaverksins
andspænis: 

tómum tíma eilífrar endurtekningar

hinum fyllta tíma helgihaldsins

og hinum veraldlega leik?



Sagan sem línulegt ferli
Er tíminn tóm lína sem við þurfum að fylla upp í?



Tími byltingar í skilningi Marx og Benjamins

Walter Benjamin aðhyllist “marxískan” skilning á sögulegri 
efnishyggju, en hugmyndir hans um framvindu sögunnar, 

um framfarir og um samband “undirstöðu” og “yfirbyggingar” 
eru flóknari og á skjön við hefðbundinn marxisma.

Þar kemur einnig til nýstárleg útfærsla hans á tímahugtakinu.

Sú útfærsla tengist skilningi hans jafnt á “byltingunni” 
og stöðu listaverksins í framvindu tímans og sögunnar.



Walter Benjamin (1892-1940)



Benjamin um tóman tíma og framfarahugtakið

Hugmyndin um sögulegt framfaraskrið mannkyns 
verður ekki skilin frá hugmyndinni um framrás 

í gegnum óslitinn og tóman tíma. 

Gagnrýni á hugmyndina um slíka framrás 
hlýtur að verða grunnurinn að gagnrýni 

á framfarahugtakið sem slíkt.
•



Benjamin um tóman og fylltan tíma

Sagan er byggingarferli sem á sér ekki stað 
í einsleitum tómum tíma, 

heldur í tíma sem er fylltur með návist líðandi stundar 
(Jetztzeit). 

Þannig var hin forna Róm fyrir Robespierre
sem fortíð hlaðin tíma líðandi stundar 

sem hafði sprungið út úr framvindu sögunnar. 

Franska byltingin skildi sjálfa sig sem Róm endurborna. 
Hún vitnaði til hinnar fornu Rómar 

með sama hætti og tískan vekur upp siði fortíðarinnar. 



Jean-Jacque Louis David: Eiður Horati-bræðra, 1795



Um Benjamin
Sjá: „Heimspekilegar hugleiðingar um söguna“: https://wp.me/p7Ursx-FN 

Fyrir Benjamin var mannkynssagan merkingarleysa 
nema þegar hún birtist okkur í þeirri „stillimynd sögunnar“ 

sem kveikir í samtíma söguritarans og áhorfandans 
og breytir þeirri sviðsmynd sem þeir eru staddir í um leið. 

Þannig eru öll skrif Benjamins eins og völundarhús mismunandi 
ósamstæðra myndbrota sem hann gróf upp úr fortíðinni 

til að bregða ljósi á samtíma sinn... 

Benjamin leit á sjálfan sig sem safnara slíkra mynda 
og bækur hans eru þannig eins og safnverk, 

fullar af meira og minna sundurlausum tilvitnunum 
í ótal höfunda frá ólíkum tímum. 

Fyrir honum var starf rithöfundarins glíma við að skilja heiminn 
til að breyta honum um leið.



Erró:

Listasagan 
sem 

safnhaugur



Benjamin um tískuna og byltinguna
Tískan ber skynbragð á það sem er 

í brennideplinum,
hvar sem það er að finna í þokumóðu fortíðarinnar. 

Hún er stökk tígursins aftur í fortíðina. 

Þetta skammhlaup á sér hins vegar stað á vettvangi 
þar sem yfirstéttin heldur um taumana. 

Sama stökkið undir hinum frjálsa himni sögunnar 
er það díalektíska stökk  

sem Marx skildi sem byltinguna.



Samtíminn og “einu sinni var”-hóran
samkvæmt Benjamin (andstætt Karli Marx)

Sögulegur efnishyggjumaður getur ekki afsalað sér 
þeim skilningi á hugtakinu Samtími, 

sem felur ekki í sér framvindu 
heldur þá innreið í tímann sem framkallar kyrrstöðu. 

Því þetta hugtak (Gegenwart) skilgreinir einmitt þann samtíma 
sem efnishyggjumaðurinn ritar sögu sína í fyrir lesandann.

Sagnfræðihefðin sýnir okkur hina „eilífu“ mynd fortíðarinnar, 
hinn sögulegi efnishyggjumaður sýnir okkur 

reynslu sem er einstök. 

Hann leyfir öðrum að dvelja með hórunni „einu sinni var“ 
í hóruhúsi sagnfræðihefðarinnar. 

Hann er sinn eigin herra: 
maður til að sprengja upp framvindu sögunnar.



Hefðin og söguleg efnishyggja
samkvæmt Benjamin

Sagnfræðihefðin nær réttarfarslega hæst 
í Alheimssögunni.  

Ekkert greinir sögulega efnishyggju betur frá þessari hefð 
en aðferðarfræðin. 

Sú fyrrnefnda [sagnfræðihefðin] 
byggir ekki á neinni fræðikenningu.

Aðferð hennar er skammtastefnan: 
hún leggur fram reiðinnar býsn af staðreyndum 

til þess að fylla upp í hina einsleitu og tómu tímarás. 



Uppfylling í hina tómu tímarás 
sagnfræðihefðarinnar



Benjamin: “Messíönsk kyrrstaða” í framvindunni
Sagnaritun hinnar sögulegu efnishyggju 
gengur hins vegar út frá uppbyggilegri 

grundvallarreglu. 

Hugsunin felur ekki bara í sér hreyfingu hugans, 
heldur líka kyrrstöðu hans. 

Þegar hugurinn lendir skyndilega í aðstæðum 
sem eru mettaðar af spennu, 

þá veitir hann þeim sjokkáreiti, 
þannig að þær kristallast fyrir honum í Monad.

(Monad merkir “heilsteypt form” eða hlutur)  



Hin messíanska kyrrstaða Benjamins

Sögulegur efnishyggjumaður nálgast einungis 
það sögulega viðfangsefni sem birtist honum sem Monad. 

Í byggingu þessa fyrirbæris sér hann fyrir sér 
ummerki messíanskrar kyrrstöðu í framvindunni, 

eða með öðrum orðum, 
byltingarkenndan möguleika í baráttunni 

fyrir hina undirokuðu fortíð.  



Walter Benjamin 
um söguna sem 

„Jetzeit“ 
og 

„Engill sögunnar“

Paul Klee:
Angelus novus

1920



Benjamin um “Angelus novus”

Til er málverk eftir Klee sem heitir „Angelus Novus“. 

Það sýnir okkur engil 
sem virðist í þann veginn að hverfa á braut 

frá einhverju sem heldur augum hans föstum. 

Þau eru galopin, munnurinn líka, og vængirnir þandir. 



Walter Benamin um engil sögunnar

Þannig hlýtur engill sögunnar að líta út.  

Hann snýr andliti sínu að fortíðinni. 

Þar sem við sjáum keðju atburða 
sér hann aðeins eina skelfingarógn 

sem hrannast upp í rústum 
fyrir fótum hans. 



Erró:

Lovespace

1974-75



Hieronymus Bosch:

Garður jarðneskra lystisemda

16. öld



Benjamin um “Angelus novus”
Engillinn vildi gjarnan staldra við, 

vekja hina dauðu til lífs 
og skeyta saman rústabrotunum. 

En stormur blæs frá Paradís, 
og hefur fest sig í vængjum hans af slíkum krafti 

að engillinn getur ekki lengur lokað þeim. 

Þessi stormur feykir honum miskunnarlaust 
á vit framtíðarinnar, 

sem hann snýr bakinu við, 
á meðan ruslahaugurinn andspænis honum 

vex honum til höfuðs. 

Þessi stormur er það sem við köllum framfarir.



Mynd Benjamins af “engli sögunnar” 
stangast á við hefðbundinn marxískan skilning 

á lögmálsgengi sögunar 
í átt til frelsunar og endurlausnar.

Hún endurspeglar bölsýna mynd
af hlutskipti mannsins 

og af hlutverki listarinnar 

En á bak við bölsýni Benjamins skín 
ákveðinn “messíanskur skilningur”

Sem hann kallar svo.

Hvað er það?



SS. Cosma 
e Damiano,

Endurkoma Krists,

Róm, um 520

„Eskatalogiskt“ 
lokamarkmið sögunnar í 

kristnum skilningi:
-endurkoma Krists til að 
frelsa allt mannkyn til 
eilífrar vistar í Paradís.



Michelangelo: Davíð, 1501-4
“Monad” í skilningi Benjamins: Maðurinn sem kóróna sköpunarverksins og ábyrgur gerandi í sögunni



Edvard Munch:
Ópið
1895

„Monad“ eða „díalektísk
kyrrstöðumynd“ er sýnir 

manninn ganga frá 
náttúrunni inn í tækniheim 

iðnaðarsamfélagsins: 
kyrrstaða sem framkallar 

angistaróp firringar frá 
náttúrunni.



Munch um tilurð Ópsins



Sigur Aþenu 
á Seifsaltarinu í 

Pergamon, 170 f.Kr.
(varðveitt í Berlín)

Picasso:
Guernica

1937

Eru þessi verk 
“dialektískar

kyrrstöðumyndir” 
í skilningi Benjamins?



Hanna Arendt um Walter Benjamin

Þessi hugsun sem nærist af samtímanum, 
vinnur með „hugsanabrot“ sem hún finnur í fortíðinni 

og raðar í kringum sig. 

Rétt eins og perlukafari sem kafar niður á sjávarbotninn, 
ekki til þess að grafa upp botninn og bera upp á yfirborðið, 

heldur til að losa um það sem er vænlegt eða undarlegt, 
perlurnar og kóralana í sjávardjúpunum, 

og að bera þau upp á yfirborðið, 
þessi hugsun brýtur hyldýpi hins liðna til mergjar

– þó ekki til að endurlífga þau til fyrri tilveru 
eða vinna að endurlífgun útdauðra tíma. 



Hanna Arendt um Walter Benjamin
Það sem stýrir þessari hugsun er sú sannfæring, 
að þótt hið lifandi sé undirorpið eyðingu tímans, 
þá sé hrörnunarferlið jafnframt ferli kristöllunar, 

-að í djúpinu, 
sem er dvalarstaður þess sem eitt sinn var lifandi, 

sé að finna hluti sem hafa mátt þola „sjávarumbreytingu“ 
og hafa lifað af í kristölluðu formi og lögun 

sem höfuðskepnurnar fá ekki grandað, 

rétt eins og þessi form hefðu einungis beðið eftir perlukafaranum 
sem einn góðan veðurdag mundi finna þau á botninum 

og bera upp til heims lifendanna 
eins og „hugsanabrot“, 

eins og eitthvað „auðugt og undarlegt“, 
og hugsanlega jafnvel sem óbrotgjarnt frumfyrirbæri 

(Urphaenomene). 

(Illuminations, bls 58, Inngangur eftir Hönnu Arendt).



Max Ernst: 
Sæluvika

[Blóð]
1934

„Díalektísk kyrrstöðumynd“ 
samkvæmt Benjamin?



Benjamin um skapandi nærveru
Hin rétta aðferð til að skapa nærveru hluta

felst í að sýna þá í okkar rými 
(ekki að sýna okkur í þeirra rými).

Þegar hlutur er þannig kynntur leyfir hann engan 
huglægan tilbúning á “stærra samhengi”. 

Sama á við um stór verk frá hinu liðna, 
-dómkirkjuna í Chartres, grísku hofin í Paestum, 
það er að segja þegar áhugaverð verk sýna sig: 

Aðferðin er að meðtaka verkin í okkar rými.
Við sviðsetjum sjálf okkur ekki í þeirra rými;

Þau stíga inn í líf okkar
(The Archades Project/ The collector, bls. 206)



Piranesi:
Ímyndaðar 

rómverskar rústir

Via Appia

um 1750

Fortíðin stígur inn í 
líf okkar í formi 
„minnismerkja“



Heinrich Fuessli: 
Listamaðurinn andspænis 
snilldarverki fortíðarinnar

18. öld

Listamaðurinn andspænis leifunum af 
risahöggmyndinni af Konstantín mikla 

í Róm.

Kyrrstæður tími sögunnar í 
samtímanum



Benjamin: að strjúka sögunni andsælis
Menningararfurinn er ekki bara ávöxturinn 

af striti snillinganna 
sem hafa skapað þessa muni, 

heldur líka hins nafnlausa strits samtímamanna þeirra. 

Við höfum enga heimild menningar 
sem er ekki jafnframt heimild villimennsku. 

Og þar sem menningin 
er ekki laus undan villimennskunni, 

þá er framsal hennar til komandi kynslóða 
líka smitað af hinu sama. 

Þess vegna leitast sögulegur efnishyggjumaður alltaf við 
að halda sér í hæfilegri fjarlægð. 
Hann lítur á það sem sitt hlutverk 

að strjúka sögunni andsælis.



Benjamin um opið hlið Messíasar
Þegar spámennirnir spurðu tímann 

hvað hann bæri í skauti sínu, 
var það hvorki hið einsleita né tóma sem þeir fundu. 

Sá sem veltir því fyrir sér, 
hvernig hin liðna tíð birtist okkur í minninu, 

kemst væntanlega að því 
að þessu sé nákvæmlega þannig varið. 

Sem kunnugt er var gyðingum bannað að grennslast fyrir um framtíðina.

Thora-ritin og bænin kenna þeim hins vegar að muna. 
Þetta svipti framtíðina öllum töfrum, 

þar sem þeir voru fordæmdir sem leituðu til spámannanna. 

Þetta gerði það hins vegar að verkum 
að framtíðin var gyðingum hvorki tóm né einsleit. 

Því í henni fannst í hverri sekúndu lítið hlið, 
þar sem Messías átti innangengt.



Caspar David 
Friedrich:

Ferðalangur yfir 
dalalæðunni

1818

Samkvæmt Benjamin er 
framtíðin óskrifað blað, en 

sérhver dagur er „dómsdagur“ 
sem felur í sér mögulega 

inngöngu Messásar.



Gadamer um “messíanska vitund”
Listamaður 19. aldarinnar lifði ekki lengur í samfélagi, 

heldur þurfti hann sjálfur að skapa sitt samfélag…  

Þetta var í raun og veru hin messíanska vitund 
listamanns 19. aldarinnar.  

Með ákalli sínu til samborgaranna 
fann hann sig í hlutverki hins „Nýja Frelsara“: 

hann boðaði nýjan sáttaboðskap, 
en galt um leið fyrir þessa sannfæringu 
með stöðu hins samfélagslega útlaga, 

þar sem hann var nú listamaður 
er þjónaði listinni einni, 

og engu öðru.  



Gadamer um síur tímans
List úr fjarska fornaldarinnar 

nær til okkar í gegnum síur tímans og hefðarinnar, 
sem halda henni lifandi 

og umbreyta henni með virkum hætti. 

Abstraktlist samtímans getur 
– vissulega einungis í bestu dæmum sínum, 

sem við getum illa greint frá eftirlíkingunum –
haft sama þéttleika í byggingu sinni 

og sömu möguleika á að ná athygli okkar beint. 



Gadamer um list allra tíma

Það sem er ekki enn til staðar 
í lokaðri samkvæmni tiltekins forms, 

heldur hverfur okkur sjónum, 
það umbreytist í listaverkinu í stöðugt og varanlegt form. 

Því merkir það að þroskast í listaverkinu 
að þroskast út yfir okkur sjálf. 

Að „í hikandi töf felist einhver varanleiki“: 
þetta er listin í gær og list allra tíma.



Hvað er Eros?



Eros

grískur diskur frá um 
450 fKr.



Afrodita, Mars og Eros

Pompei,

1.öld fKr



Afrodita, Eros og 
Himeros (eða 

Photos)
um 300 f.Kr.

(Himeros er guð 
draumanna)

(Afrodísa og Eros eru 
vélaraflið sem knýr lífið 

áfram)



Eros, elskendur og Afrodita, 4. öld fKr.



Hvernig tengist Eros listinni og listasögunni?



Gadamer um goðsögu Platons í Fædrosi

Platon lýsir í Fædrosi stórbrotinni upprisu allra sálna, 
er endurspeglast í birtingu stjarnanna 

á næturhimninum.

Þetta er eins konar vagnferð upp á hæsta tind himinfestingarinnar, 
undir leiðsögn hinna ólympísku guða. 

Sálir mannanna stýra líka sínum fjöleykisvögnum 
og fylgja hinum ólympísku guðum, 

sem fara þessa upprisuferð á hverjum degi.  



Gadamer um goðsögn Platons í Fædrosi

Í upphæðunum, á tindi himinfestingarinnar, 
opnast þeim sýn á hinn raunverulega heim.

Það sem þar gefur að líta er ekki lengur 
það villuráf án nokkurrar reglu, 

sem svokölluð jarðnesk reynsla okkar 
af heiminum hefur fært okkur, 

heldur hinir raunverulegu fastar 
og hin eilífu form verunnar.  



Gadamer um goðsögn Platons í Fædrosi

Hins vegar er það þannig, 
að guðirnir verða strax uppnumdir

af þessari sýn á heiminn, 

á meðan hinar mannlegu sálir,  
sem eru ruglaðar í ríminu, 

skynja einungis truflandi áreiti.  



Giambattista Tiepolo: Apollon á Olympstindi, Wurzburg, 18. öld



Gadamer um goðsögn Platons í Fædrosi

Þessar mannlegu sálir geta einungis 
kastað flöktandi augnaráði sínu á þessa sýn, 

á þessa eilífu reglu himnanna, 
því hvatvísi mannssálarinnar 

ruglar sjónskyn hennar. 

Síðan falla þær til jarðar 
og verða aðskildar frá sannleikanum til frambúðar,  

nema í formi óljósrar endurminningar.



Bernard Picart: Fall Ikarusar, 17. öld



Sébastien Leclerc: Heimspekin, um 1700
(Tól heimspekinnar duga skammt til að höndla eilífan óbreytilegan sannleika handan efnisheimsins)



Gadamer um goðsögn Platons í Fædrosi

Sálin, sem er fjötruð af jarðneskum þunga sínum 
og hefur ef svo má segja glatað vængjum sínum, 

þannig að hún getur ekki lengur 
náð hæðum sannleikans, 

öðlast reynslu, 
[í gegnum hið óljósa minni ferðalagsins]

sem hjálpar henni að vaxa á ný 
og ná nýjum hæðum. 

Þessi reynsla er reynsla ástarinnar og fegurðarinnar, 
ástarinnar á hinu fagra. 



Afrodita, Eros og Fotos



Platon um ástina á fegurðinni og viskunni

Platon sér fyrir sér þessa reynslu ástarinnar, 
og lýsir henni í stórbrotnum og barokk-kenndum

myndum 
þar sem hún vaknar í tengslum við 

andlega skynjun fegurðarinnar 
og hinnar raunverulegu byggingar alheimsins. 



Gadamer um platonska fegurð

Þökk sé hinu fagra, 
þá þekkir mannssálin loks hinn sanna heim.  

Þetta er vegferð heimspekinnar. 

Það sem hefur mestan ljóma og mest aðdráttarafl, 
er fyrir Platon hið fagra, 
hugsýn fullkomleikans.  



Afrodita, Himeros og Adonis
Ástin á hinu fagra leiðir sannleikann í ljós, segir Platon



Gadamer: Að sammælast um fegurð og sannleika

Það sem endurljómar með þessum hætti 
skírar en nokkuð annað, 

og býr yfir sannfæringarljósi 
sannleikans og nákvæmninnar 

umfram nokkuð annað, 
er það sem við öll skynjum 

sem fegurðina í  náttúrunni og listinni, 
og sem kallar á samþykki okkar þegar við segjum: 

„þetta er satt“. 



Platon og Aristoteles

Atistoteles segir í riti sínu 
“Um skáldskaparlistina” 

að skáldskapurinn sé “heimspekilegri” en 
sagnfræðin.



Gadamer um Aristoteles: 

Á meðan sagnaritunin greinir einfaldlega frá því 
hvernig eitthvað gerðist, 

þá segir skáldskaparlistin frá því 
hvernig eitthvað getur alltaf gerst. 

Hún kennir okkur að þekkja hið algilda 
í gjörðum og þjáningum mannanna… 

þannig verður listin, sem ber skynbragð á hið algilda, 
heimspekilegri en sagnfræðin.  

Þetta verður fyrsta vísbendingin sem við getum sótt til fornaldarinnar. 



Rafael: Apollon á Parnassusfjalli, 1510
Apollon sem hljómsveitarstjórinn 

í garði listanna



Gadamer um fegurðina

Það er nokkuð sjálgefið, 
einnig hjá okkur, 

að „hið fagra“ feli í sér 
viðurkenningu og sammæli fjöldans. 

Þar af leiðir, að okkur er fullkomlega eðlilegur 
sá skilningur á hugtakinu „fagur“,  

að ekki þurfi að spyrja hvers vegna okkur finnist 
eitthvað fagurt. 



Gadamer um fegurðina

Hið fagra uppfyllir sjálft sig 
án þess að hafa eitthvert markmið í huga, 

og án þess að vænta sér einhverrar viðurkenningar, 

það uppfyllir sjálft sig í eins konar sjálfskilgreiningu 
og geislar af eigin sjálfumgleði. 



Díonýsus, 
satír og 

bakkynja,

Grikkland 
4. öld f.Kr.


