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Spurningar dagsins

• Hverjir eru mælikvarðar hins fagra?
• Hvert er hlutverk listarinnar og tilgangur?
• Hvaða ástríður eru að verki í listaverkinu?

• Hver er átakavettvangur þeirra?

Spurningar um formleysu náttúrunnar og „göfgun“ formsins
í ljósi heimsmyndarinnar

og myndar Lacans af mannssálinni



Heimsmynd Grikkja á dögum Platons
Samhljómur alheimsins er forskrift fegurðarinnar



Heimsmynd Platons, 
höfuðskepnurnar og margflötungarnir

Teningur=jörð Icosahedron=vatn Octahedron=loft Tetrahedron=eldur

Höfuðskepnurnar hafa form margflötunga sem brjóta má í þríhyrndar hliðar  og innrita í kúlu
Þríhyrningarnir eru í hlutföllunum 30-60-90 og hafa 45 og 90 gráðu horn



Heimsmynd Platons

Dodecahedron= Form alheimsins, hefur tólf fleti



Mandala-mynd alheimsins



Mælikvarði Forngrikkja á fegurð var bygging alheimsins



Robert Fludd: Stigveldishugsun Platonismans
samkvæmt kristnum nýplatonisma á 17. öld



Samkvæmt Diotemu var Eros ekki guð heldur 
sendiboði milli manna og guða.

Hvorki alfagur né al-ljótur
Hvorki alvitur né alheimskur

Eros er leiðsögumaður listarinnar



Ef alheimurinn er óendanleg formlaus útþensla

Hvar eru þá mælikvarðar fegurðarinnar?



Túlkun Galimberti á Platon
Galimberti segir rými hins heilaga og íverustað guðanna 

vera í manninum sjálfum. 

Eros er samkvæmt því sendiboðinn á milli ógagnsæis holdsins 
og þeirrar „guðdómlegu sturlunar“ er þaðan kemur

og þeirrar rökhugsunar Égsins er kallar á einhlíta merkingu hins fagra og góða

Sturlunin er samkvæmt Galimberti jafnframt sú forsögulega endurminning 
um það rými hins heilaga 

sem maðurinn byggði fyrir tilkomu rökhugsunar, 
þegar hann tilheyrði dýraríkinu.



Freud og bygging sálarinnar

Conscious = vökuvitund
Preconscious = Forvitund
Unconscious = dulvitund
Ego = Ég / Sjálf
Superego= Yfirsjálf
Id = Það



Sálarfræðin lítur á 
heimsmyndir goðafræðinnar og trúarbragðanna 

sem líkingamál 
fyrir duldar og meðvitaðar hvatir, langanir, kenndir 

og þrár mannsins.
Myndirnar eiga sér ómeðvitaðar rætur.



Galimberti um kristna mistúlkun á Platon
Í okkar menningarheimi var það Platon 

sem fyrstur manna vildi fjarlægjast líkamann og jörðina, 
til þess að hefja sig upp yfir himininn, þangað sem sannleikurinn býr.

Með grundvallar misskilningi á Platon, og með því að nýta þann misskilning fyrir eigin málstað, 
braut kristindómurinn mandala-myndina, 

fernuna sem myndar jafnvægið. 

Þrír söfnuðust saman og skildu sig frá hinum fjórða, djöflinum, 
sem myndahefðin fór nú að túlka með útlitseinkennum Pans, 

hins gríska guðs kynlífsins, 
sem á eftirlætis miðdegisstund sinni elti uppi dísirnar í skóginum 

á sínum geitafótum og með sín geitarhorn. 





Galimberti um sköpunarmátt Erosar.
Ef líkaminn vekur ekki erótíska tilfinningu í allri sinni fyllingu 

og öllum sínum kynferðislega sérleika, 
þá er það vegna þess að hann skilur ekki eftir rými til að skapa. 

Ástin vaknar einungis þar sem ímyndunaraflið virkar, 
áform, uppbygging, uppgötvanir. 

Enginn elskar í raun og veru hinn, 
heldur það sem hann hefur skapað úr efniviði hins. 

Við erum óhjákvæmilega lokuð inni í einsemd okkar, 
og ef einhverja handanveru er að hafa, 

þá fyllir hún það rými sem er á milli náttúrunnar og ummyndunar hennar. 

Það sem nýtur ástarinnar er sköpunarverk okkar en ekki náttúran, 
við erum þess megnug að skapa.



Jacques Lacan og myndin af mannssálinni
á forsendum sálgreiningarinnar

Raunvera (The Real)
Hinn frumlægi (og dulvitaði) veruleiki mannshugans
Uppspretta tilfinninganna

Táknvera (The Symbolic)
Heimur táknmáls og tungumáls
Regluverkið sem myndar samfélagið

Ímyndun (The Imaginary)
Sá heimur myndanna sem við upplifum fyrir tilkomu
Tungumálsins, t.d. í spegilmyndinni.Allar ímyndanir 
sem sækja á hugann



Hans Holbein yngri:

Sendiherrarnir
1553

Lacan sá í þessari mynd
stolta fulltrúa vísinda og listar

Heima tákngervingar og ímyndar með 
mælitækjum sínum og hljóðfærum

Fyrirbærið í forgrunni vísar til þeirrar 
„raunveru“ 

sem er handan tákna og ímynda
og minnir okkur á það óþekkta tóm sem 

lifir í mannssálinni í mynd dauðans 



Hans Holbein:
Sendiherrarnir

mælitækin



Hans Holbein:
Sendiherrarnir

ímynd 
samhljómsins
býr í lútunni

og flautunum



Hans Holbein: Memento mori
Raunveran er hið stóra óþekkta sem enginn lifandi maður er til frásagnar um: hyldýpi dauðans



Hans Holbein yngri:

Sendiherrarnir
1553



Nokkur meginhugtök í sálgreiningu Lacans
• Löngun, 
• Nautn, fullnægja, ofurnautn (joissance), fallus (ϕ)
• Hinn (l‘autre,), 
• Hinn mikili Hinn (Le grand autre), 
• Heilkenni og „Heimkenni“ (Symptom og symthome) 
• Sjálfsvera (sujet)
• Nefnari (significant,n), Hið nefnda (signifié,N) Merking: M=n/N
• Viðfangið (a), (objet petit (a) eða „agalma“)=viðfang löngunar
• Táknræn vönun (symbolic castration), hemill fullnægjunnar 
• Yfirfærsla (transfert, að yfirfæra tilfinningu frá einu viðfangi til annars)
• Göfgun (sublimation)
• Raunvera, Táknvera og Ímyndun (Real, Symbolic, Imaginary)
• Nafn föðurins



Bygging sálarinnar samkvæmt Lacan
Samtenging hringanna er heilsteypt mynd

Ef einn losnar frá sundrast þeir. 
Aftenging eins felur í sér aftengingu allra og framkallar geðklofa

Raunvera (The Real)
Hinn frumlægi (og dulvitaði) veruleiki mannshugans
Uppspretta tilfinninganna. Tómið sem kallar fram 
löngun og ástríðu. Raunveran er handan skilgreininga 
tungumáls og ímyndana nema að hluta 
til. Uppspretta löngunar og dauðahvatar

Táknvera (The Symbolic)
Heimur táknmáls og tungumáls
Regluverkið sem myndar samfélagið

Ímyndun (The Imaginary)
Sá heimur myndanna sem við upplifum fyrir tilkomu
Tungumálsins, t.d. í spegilmyndinni. Allar ímyndanir 
sem sækja á hugann



Nokkur atriði um hugtakaheim Lacans

Hjá Lacan tilheyra guðirnir (og Eros) Raunverunni
(sem er annað en raunveruleikinn)

Raunveran er það tómarými sem er uppspretta langana okkar
og dauðahvatar.

Við fæðingu beinist löngun okkar þegar að móðurbrjóstinu.
Löngunin tengst lífsviljanum (og dauðahvötinni)

Viðfang langana okkar er á máli Lacans „viðfangið (a)“
Allar langanir okkar beinast að þessu óhöndlanlega viðfangi.

Við erum dæmd til ófullnægju sem Lacan kallar „táknræna vönun“



Mynd Lacans af mannssálinni

Eros er miðill og sendiboði á milli Raunverunnar og 
Sjálfsverunnar

Það sem tengir sjálfsveruna og Raunveruna.

Samkvæmt Lacan er það mikilvægast fyrir heilbrigði mannsins 
að þekkja langanir sínar og fylgja þeim



Lacan um fegurðarþrána
(fegurðin snýst ekki um eignarhald (að hafa), heldur um veruna (að vera)) 

Fegurðin felur í sér ákveðna leið til þess að fæða afkvæmi; 
fæðingu sem er ekki sársaukalaus, 

en býður upp á minnstan mögulegan sársauka. 

Það er hin sársaukafulla flóttaleið allra dauðlegra 
til þess ódauðleika sem vonast er eftir. 

Öll ræða Diotimu (í Samdrykkjunni) skilgreinir virkni fegurðarinnar 
fyrst og fremst í mynd blekkingar og grundvallar hillinga, 

þar sem veikburða verur leita sér huggunar í von sinni um varanleika, 
sem er hin óuppfyllta frumlæga þrá þeirra.

Lacan: Transference, Seminar VIII.



Massimo Recalcati
Hvernig mynd Lacans af mannssálinni hjálpar til að skilja ástríðu myndlistarinnar

Helgimyndin aðskilin frá undirliggjandi merkingu sinni

L‘icona scissa dalla sua coinema

Eftirmáli bókarinnar um „Depurð og sköpun hjá Van Gogh“

Hér á eftir fara vísanir í þennan texta sálgreinisins
um leiðina að leyndardómum listarinnar með aðstoð Lacans.

Sú vegferð snýst um form og formleysu
með viðkomu í merkingarfræði formgerðarstefnunnar (strúktúralismans),

Fyrirbæri sem rekja má allt aftur til Apollons og Díonýsusar



Recalcati: Formið og blætiseðli listaverksins

Hugmyndafræði póstmódernismans 
lítur á hugmyndina um formið sem úrelta 

og ófrávíkjanlega tengda hugsjón hughyggjunnar um listaverkið. 

Samkvæmt þessari hugmyndafræði viðheldur formið 
blætiseðli listaverksins 

eins og það væri frumspekilegar leifar módernismans, 
um leið og það breiðir yfir 

hina formlausu og óhefluðu mynd veruleikans.



Formhyggja í anda Aspollons
Mondrian: Composition 1921



Hugmyndafræði formleysunnar í samtímanum
Samkvæmt þessum hugmyndum postmódernismans

er fagurfræði módernismans innilokuð í gildishlöðnu mati
sem einskorðast við þau verk er hafna öllu því

er feli í sér minnsta smit við það 
sem víkur frá hinni lóðréttu yfirdrottnun formsins: 

Samkvæmt þessu hafnar módernisminn hinni lágstemmdu efniskennd líkamans 
og þeim látbrögðum hans 

er bregða út af sjálfhverfri einingu myndarinnar, 
Hann hafnar hinum tímabundnu sveiflum hvatalífsins 

eða láréttri vísun einstakra orða, 
í stuttu máli öllu smiti frá formleysunni (l‘informe).



Louise Bourgeois: Án titils 1989
Árekstur á milli hins fullkomna forms, líkamans og formleysunnar



Hugmyndafræði formleysunnar í samtímanum
Í samræmi við þennan skilning verður blætiseðli formsins til 

við upphafningu hinnar fagurfræðilegu myndar. 

Samkvæmt þessu sjónarhorni verður hugtakið „göfgun“, 
sem Sigmund Freud sagði að lægi til grundvallar allri listrænni sköpun 

(„Sublimierung“ á þýsku) 
það sem upphefur listaverkið til handanveru sinnar. 

Af sömu ástæðu hefur hugmyndafræði formleysunnar 
ráðist gegn þessari kennisetningu módernismans um formið 

og kallað á róttæka „afgöfgun“ hinnar fagurfræðilegu myndar.

Hugmyndafræði formleysunnar hefur hvergi verið sett fram 
með jafn afdráttarlausum og skýrum hætti 

eins og í bók R. Krauss og Y.A. Bois: Formless. A user‘s Guide, New York 1977.



Rothko-kapellan í Bandaríkjunum
Hið „göfgaða“ form módernismans og dýrkun þess



Damien Hirst: klofin kýr í formalíni
Innrás formleysunnar og líkamans í helgidóm listarinnar



Recalcati um Stefnumót listarinnar við raunveruleikann

Þessi skilningur á forminu sem sjúkdómseinkenni módernismans 
og þessi skilningur á „göfguninni“ sem upphafningu

er viðhaldi úreltri og sjúklegri hugmynd um fegurðina, 
eru að mínu mati eitt af sjúkdómseinkennum samtímalistarinnar og 

kenningasmíðanna í kring um hana. 

Sálgreiningin er að mínu mati það tæki sem gæti hjálpað okkur 
til að leiðrétta með gagnrýnum hætti þessa villigötu tómhyggjunnar 

og stutt viðleitnina til að endurreisa listaverkið 
sem (táknrænan og myndrænan) vettvang 

stefnumótsins við raunveruleikann. 



London contemporary Frieze Art Fair
Stefnumót við tóman veruleika postmódernismans



Lærdómur sálgreiningarinnar
Reynsla sálgreiningarinnar byggir á gegndreypum skilveggjum. 

Samkvæmt henni lýsa veikindi sér frekar í of sterkri sjálfsímynd, 
eitraðri stífni hennar og einþykkni, 

heldur en í ófullnægjandi festu hennar. 

Þegar ofvöxtur hleypur í skilveggina, 
þegar sveigjanleikinn hverfur milli einstaklinga 

og þar með möguleikinn á táknrænum samskiptum, 
þegar möguleikinn á aðlögun (integrazione) víkur 

fyrir efldri aðskilnaðaráráttu, yfirfærslu og tilfærslu, 
þá og aðeins þá, er samkvæmt sálgreiningunni 

um sjúklegar aðstæður að ræða.



Donald Trump
Tilfelli múrveggja sjúklegrar sjálfsmyndar samkvæmt Lacan og Recalcati



Boston minnisvarðinn Grikkland 470-60 f.Kr
Engill dauðans sem merki hinna gegndreypu skilveggja.



Upphafning formleysunnar

Á sviði fagurfræðinnar felur hinn þykki skilveggur 
á milli forms og formleysu 

í sér upptök sérstaks sjúkdóms 
sem við getum kennt við smættunaráráttu (riduzionismo) 

er aðskilur þessa þætti, formið og formleysuna 
með róttækum hætti. 

Þessi aðskilnaður endar með því að geta af sér annars vegar 
blætiskennda hugmynd um formið, 

og hins vegar tortímandi upphafningu hinnar fullkomnu formleysu.



Minimalismi í Museum Beumans



Marina Abramovic: La Pietà



Recalcati um listaverkið sem átakavettvang

Þau fagurfræðilegu fordæmi sem sett voru fram 
af Nietzsche og Heidegger 

og þau sem við getum rakið til Freuds og Lacans 
eiga að mínu mati það sammerkt að vettvangur listaverksins 

sé átakavettvangur er byggist á samfelldri streitu
er aldrei verði til lykta leidd, 

átökum sem fela í sér tilhneigingu til 
formlegs samhljóms annars vegar 

og óbugandi ómstríðni formleysunnar hins vegar. 



Fordæmi heimspekinnar

• Nietzsche: Hið apolloniska og díonýsiska

• Heidegger: Heimur og jörð

• Freud: duldar hvatir og Égið

• Lacan: Raunveran og merkingarreglur ímyndunar og táknveru



Jón Óskar á milli forms og formleysu
(Dionysos og Apllon samkvæmt Nietzsche)

Sbr. Grein olg um Jón Óskarog „Kviku málverksins“ hér: https://wp.me/p7Ursx-m



Jannis Kounellis: Sarajevo 2006
(heimur og jörð samkvæmt Heidegger?)



Anselm Kiefer: Melancholie
(Heidegger heimur og jörð)



Jusepe Ribera: Maria egesiaca 1648
Claudio Parmiggiani: Eftir Ribera 2003

(Heimur og jörð samkvæmt Heidegger, Merking og raunvera samkvæmt Lacan)



Erró
(Þar sem arfur formhyggjunnar verður að formleysu fortíðarinnar)



Jannis Kounellis: Sarajevo 2006
Raunveran og merkingarheimar ímyndunar og táknveru samkvæmt Lacan



Bygging sálarinnar samkvæmt Lacan

Raunvera (The Real)
Hinn frumlægi (og dulvitaði) veruleiki mannshugans
Tómið sem er uppspretta tilfinninganna. Raunveran 
er handan skilgreininga tungumáls og ímyndana 
nema að hluta til. Uppspretta löngunar og 
dauðahvatar

Táknvera (The Symbolic)
Heimur táknmáls og tungumáls
Regluverkið sem myndar samfélagið

Ímyndun (The Imaginary)
Sá heimur myndanna sem við upplifum fyrir tilkomu
Tungumálsins, t.d. í spegilmyndinni. Allar ímyndanir 
sem sækja á hugann



Þegar raunveran segir skilið við ímyndunina og hið 
táknræna

Þetta felur í sér að um leið og frumspekiárátta hinnar fögru myndar 
geldir formið með því að skilja það frá átökum ástríðanna 

þá birtist spegilmynd þessarar áráttu 
í þeirri hugmyndafræði formleysunnar 

sem afneitar öllum regluverkum formsins 
í nafni beinnar og milliliðalausrar miðlunar 

tiltekins raunveruleika sem gerir með einfeldningslegum hætti 
tilkall til að vera upprunalegur 

og tilkominn á undan tungumáli listarinnar. 



Liam Taylor: Installation
Blætisdýrkun formhyggjunnar?



Diter Roth: Sjálfsmynd sem drukknandi maður
Átök formleysu og listhefðar



Listarfur formhyggjunnar í ramma listasafnsins



Recalcati um hugmyndafræði formleysunnar

Spegilmynd þessarar áráttu birtist í 
í þeirri hugmyndafræði formleysunnar 

sem afneitar öllum regluverkum formsins 
í nafni beinnar og milliliðalausrar miðlunar 

tiltekins raunveruleika sem gerir með einfeldningslegum hætti 
tilkall til að vera upprunalegur 

og tilkominn á undan tungumáli listarinnar. 



Carole Scheemann: Up to and including her limits 1976



Travy Emin: My Bed, um 2000



Hermann Nitsch
(Blóðfórn)



Marina Abramovich: Mynd stjörnunnar og líkaminn



Göfgun: að gefa ástríðuöflunum form

Hvað felst í göfgunarhugtaki Freuds? 
Að hvaða leyti endurspeglar þetta hugtak þann skilning á listaverkinu 

að það snúist um ástríðuátök 
er tvinni saman form og formleysu 

í stað þessa smættandi aðskilnaðar?

Fyrst ber að skilja að „göfgunin“ (Sublimierung) í skilningi Freuds 
felur ekki í sér eitt af varnartækjum mannsins (gegn ástríðunum) 

eins og ýmsir fylgjendur hans hafa síðar haldið fram. 

Hún felur í sér áður óþekkta möguleika ástríðunnar. 



Hinn erótíski kraftur ástríðunnar

Hvaða möguleika? 
Möguleika á umbreytingu raunverunnar á sviði ástríðanna. 

Um er að ræða umbreytingu á óreiðu ástríðanna, 
á erótískum og þar með formlausum krafti þeirra, 

en það felur í sér að gefa kraftinum form. 



Francis Bacon: Sjálfsmynd
(„göfgun“ ástríðna í skilningi Freud?)



Björk og Jesse Kandra: Munn-mantran 2016
(Göfgun eða afgöfgun í skilningi Freuds?)



Hefðbundin túlkunarárátta sálgreiningarinnar
Sálgreiningin hefur til þessa yfirleitt ekki kannað eða fylgt eftir 

þrautaslóð hinnar stríðandi göfgunar, 
heldur haldið sig við táknfræðilegar túlkanir. 

Þetta hefur fyrst og fremst falist í því 
að tvöfalda textaskilaboð listarinnar, 

þar sem annars vegar er horft til meðvitaðra áforma 
og hinna merkingarlegu vísana yfirborðsins, 

hins vegar til undirliggjandi og dulinnar merkingar. 

Annars vegar er það hið sýnilega inntak, 
hin merkingarlega flétta textans, 

hins vegar undirliggjandi skilaboð, 
hin dýpri merking þeirra er tengist sálrænum duldum höfundarins. 



Recalcati og Lacan gegn túlkunaráráttunni

Aðferðarfræði mín beinist gegn þessari 
táknfræðilegu túlkunarhefð sálfræðinnar 

og felst öllu frekar í því að leggja spurningar fyrir verkið 
með aðferð sálgreiningarinnar, 

án þess að láta leiðast af þeim skilningi á sálgreiningunni 
að hún sé eins konar merkingarfræðileg túlkunarvél 

er búi yfir ráðum til að þýða merkingarþræði listaverksins 
yfir í tiltekna merkingu, 

og allra síst yfir í merkingar sem veiða megi 
úr djúpi dulvitundar listamannsins. 



Van Gogh: Hveitiakur með krákum, 1890
(Þessi mynd hefur verið oftúlkuð sem vegslóðin inn í geðveikina og sjálfsmorðið)



Nefnarinn og undirliggjandi viðfang hans

Við höldum því þvert á móti fram 
að hin dulvitaða vídd listaverksins felist ekki í því sambandi 

nefnarans og hins nefnda 
sem hér er fjallað um, 

heldur í sjálfu brotastrikinu sem skilur á milli þeirra. 
(Merking = nefnari (n)/hið nefnda viðfang (N) samkv. formgerðarstefnu Saussure: M=n/N)

Listaverkið felur með öðrum orðum í sér 
úrskurð, brot eða andspyrnu, 

sem gerir það ómögulegt að draga fléttu nefnara þess (n), lið fyrir lið, 
að svokallaðri undirliggjandi eða frumlægri merkingu þeirra (N). 



Merkingarjafna Ferdinands Saussure

• Merking = Nefnarinn (signifier n) /hið nefnda (signified N)

• Samkvæmt Lacan er það lögmál tungumálsins að nefnarinn (n) 
(signifier, táknið, nafnið, orðið eða myndin) vísi alltaf í annað 
tákn, nafn eða mynd, því nafnið verður aldrei það sama og það 
sem vísað er til.  Þess vegna talar Recalcati um „fléttu nefnara“ 
í anda Lacans. 

• Eitt nafn vísar í annað í það óendanlega eins og keðja



Van Gogh: Inngangur að garðinum í Arles 1889
(Sálgreinandi túlkun á þessari mynd sem „vaxandi dauðahvöt“ Van Goghs er villuleiðandi)



Verkið skilur sig frá „undirliggjandi merkingu sinni“

Öllu heldur felst hið dulvitaða í listaverkinu 
í ómöguleika þess að þýða það yfir í aðra merkingu, 

það felst í andófi þess gegn sérhverri tilraun 
til túlkunarfræðilegrar yfirfærslu á merkingarsviðum þess. 

Listaverkið felur þannig í sér aðskilnað en ekki samtengingu 
á því sem sálfræðingurinn Fornari kallaði „coinema og icona“

í túlkunaráráttu sinni.



Van Gogh: Kartöfluæturnar
(þessi mynd kallar ekki á læknandi „sálgreiningu“)



Umframgildi listaverksins andspænis raunverunni

Verkið birtist þannig sem aðskilnaður þess og „coinema“. 

Listaverkið hefur sem slíkt til að bera ómælanlegt umframgildi 
fram yfir þá sundurgreinandi virkni 

þeirrar „undirliggjandi merkingar“sem kallast „coinema“. 

Mynd listaverksins hefur til að bera 
sinn eigin merkingarlega þéttleika 
sem ekki reynist mögulegt að þýða 

á forsendum túlkandi táknfræði. 

Þetta viðnám gegn þýðingaráráttunni 
er birtingarmynd þess afls sem að mínu mati vísar til raunverunnar, 

eða gefur hugboð um hana



Bygging sálarinnar samkvæmt Lacan
(átakavettvangur forms og formleysu)

Raunvera (The Real)
Hinn frumlægi (og dulvitaði) veruleiki mannshugans
Uppspretta tilfinninganna. Raunveran er handan 
skilgreininga tungumáls og ímyndana nema að hluta 
til.  Uppspretta löngunar og dauðahvatar

Táknvera (The Symbolic)
Heimur táknmáls og tungumáls
Regluverkið sem myndar samfélagið

Ímyndun (The Imaginary)
Sá heimur myndanna sem við upplifum fyrir tilkomu
Tungumálsins, t.d. í spegilmyndinni. Allar ímyndanir 
sem sækja á hugann



Að sammæla óreiðuna og kraftajafnvægi formsins

Í þessum skilningi felur upphafning hlutarins í stöðu helgimyndar 
í sér samþjöppun þeirrar virkni sem við köllum listræna göfgun 

(sublimazione). 

Reyndar að því tilskyldu að við leggjum ekki þann skilning 
í þessa upphafningu, 

að um sé að ræða huglæga og ídealíska upphafningu 
(hrapalleg kórvilla sem kemur fram m.a. hjá Yve-Alland Bois og Rosalind Krauss), 

heldur aðferð til að sammæla myndina og raunveruna, 
eða ef menn vilja heldur orða það þannig, 

að sammæla óreiðuafl formleysunnar og kraftajafnvægi formsins. 



Van Gogh: Landslag, 1889
„óreiðuafl formleysunnar og kraftajafnvægi formsins“



Helgimyndir náttúrunnar
Sá myndræni skáldskapur sem Van Gogh býður okkur upp á 

er í raun einstakur vitnisburður um hvernig máttur helgimyndarinnar 
er óhjákvæmilega aðskilinn frá öllu „coinema“. 

Liljur, olívutré, kornakrar blómstrandi kirsuberja- og möndlutré, kirkjur, sólblóm, stólar, pípur, bækur, 
stjörnubjartur himinn, úfinn sjór, skór, bændur, götur, 

andlit kvenna og karla fylla myndir hans, 
ekki fyrst og fremst sem hlutir í náttúrunni, 

heldur sem helgimyndir (íkonur). 

Fyrirbæri sem hjálpa Van Gogh að nálgast kjarna raunverunnar, 
kjarna náttúrunnar, þessa „Hlutar“sem enginn getur myndgert: 

að nálgast „hinn sanna sársauka“ tilverunnar 
sem dregur til sín og gleypir allar mögulegar lýsingar á Náttúrunni. 



Van Gogh: Marronier í blóma 1890



„Andlit dýrlinganna“

Upphafning hlutarins á stall helgimyndarinnar 
gerist hér handan allrar táknhyggju. 

Helgimyndin er alls ekki birtingarmynd „coinema“ 
(eða dulvitaðrar, undirliggjandi og tilfinningalegrar merkingar). 

Að mínu viti verður sérhver táknfræðilegur lestur 
á málverki Van Goghs 

óhjákvæmilega máttvana andspænis þeim ástríðuþunga 
sem það birtir okkur. 



Van Gogh: Hús í Cordeville, 1890



Vídd hins heilaga

Verkið verður óþýðanlegt, það hristir af sér 
sérhverja tilraun til þýðingar í nafni merkinga, 

jafnvel í nafni hinnar manngerðu náttúru sem ekki er til. 

Sá mikli kraftur verka hans sem er andhverfa allrar lýsingar, 
felst hins vegar í þeirri vídd hins heilaga sem umlykur hann. 



Van Gogh: Doktor Gachet, 1890
(geðlæknir Van Goghs)



Andlit dýrlinganna

Hann sýnir okkur ómöguleika þess að fara yfir brotastrikið 
sem skilur nefnarann/merkingarvísinn (il significante) 

frá hinu tilvísaða og nefnda (significato). 

Van Gogh orðar þetta með heiðskýrum hætti 
í einu af síðustu bréfum sínum til Theos bróður síns: 

„Ég hefði viljað mála ekkert annað en 
andlit dýrlinganna. Ekkert annað“



Van Gogh:

Kýprustréð
1890

„Helgimyndin“
sem „andlit dýrlinganna“

samkvæmt Recalcati og Van Gogh



Að rekja heljarslóð Van Goghs

Hin listræna göfgun Van Goghs hittir hér fyrir 
sönnustu mynd sína: 

að mála felur í sér að mála stöðugt ásjónu dýrlingsins, 
það er að segja að upphefja hlutinn, 

hvaða hlut sem er, 
upp í þá stöðu virðingar og máttar 

sem helgimyndin ein hefur til að bera og verður ekki umtúlkuð. 



Van Gogh: Akurinn, 1889



Það sem er handan orðanna og ímyndanna

Með orðum Kants þá felur það í sér að skilja málverkið 
sem framsetningu þess sem ómögulegt er að bera fram 

á forsendum hugmyndanna, 
ómögulegt að endursýna. 

Það er ekki hægt að höndla Náttúruna 
með „sýningu á hugmyndum“, 

einungis er hægt að sýna mátt hennar, 
hin myrku tjáningaröfl hennar.

Eingöngu með því að stíga út í heljardýpi hennar 
– einungis þannig getum við rakið slóð Van Goghs 



Van Gogh: Síðasta málverkið, 1890


