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INNGANGUR 
 
Við búum í heimi sem verður æ minni sökum hnattvæðingar. Misjafnar 
skoðanir eru til um gildi þessarar tilhneigingar. Menningarheimar renna saman 
og „mengast”, en á sama tíma verður þekking útbreiddari. Við stefnum óðfluga 
að samruna allra viskubrunna heimsins. Poplistamaðurinn Andy Warhol lýsti 
því yfir einhvern tíma að honum fyndist yndislegt að alls staðar í heiminum 
væri McDonalds hamborgarar eins á bragðið. En nú, skömmu eftir lokun 
síðasta veitingastaðar McDonalds á Íslandi, er ekki laust við að margir 
Íslendingar hafi kvatt þennan hamborgara framleiðanda með bros á vör. Þeim 

fannst eflaust nóg komið og löngu orðið tímabært að kveðja; hann var orðinn 
eins og fjarskyldur amerískur frændi sem kom í heimsókn og átti einungis að 
fá að gista nokkrar nætur á sófanum en reyndist þaulsetnari en gert hafði 
verið ráð fyrir. 
 Menningarleg fjölbreytni er mikilvæg fyrir félagslega-, efnahagslega- og 
vísindalega þróun mannkyns og einsleitni er óvinur allra framfara. Ólíkar 
forsendur gefa af sér ólíkar niðurstöður og samanburður á þeim getur gefið 
okkur aukna innsýn í myrka afkima tilveru okkar jafnt sem þá ljósu.  
 Hugmyndin um fiðrildið sem blakar vængjum sínum í Brasilíu og veldur 
hvirfilvindum í Texas er ættuð úr heimi stærðfræðinnar (e. butterfly effect) og  
snýst um það að örlitlir atburðir geta haft ófyrirsjáanleg keðjuverkandi áhrif. 
Þessi hugmynd snýst í kjarna sínum um orsakatengsl og hvernig atburðir, 
stórir eða smáir, hafa afleiðingar sem stundum ná lengra en nokkurn hefði 
grunað. Þótt að þessi fræði séu oftast notuð til þess að reyna sjá fyrir 
niðurstöður í vísindalegum rannsóknum, hafa þau einnig heimspekilegt gildi 
um ferðalag hugmynda. Alla sína ævi dró arkitektinn Frank Lloyd Wright 
(1867-1959) úr því að Japan hefði mikil ef einhver áhrif á byggingarnar sem 
hann teiknaði (mynd 1), en þó vitum við að hann fór til Japans, safnaði 
japanskri myndlist, hélt sýningar henni til heiðurs og skrifaði um hana bækur. 
Það þarf ekki að hafa mikið fyrir því nú, þegar helstu verk hans eru skoðuð, að 

sjá að þar á milli voru meiri tengsl og áhrif en hann vildi sjálfur viðurkenna. 
Wright hefur ugglaust ekki viljað vísvitandi hafna þessum augljósu áhrifum, 
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slíkur hroki var ekki hans aðalsmerki, en meðvitað eða ómeðvitað reyndi hann 
að „laga japanska formheiminn að þeim bandaríska... .“ (Nute, 1994) 
 Það eru ekki allir fræðimenn á eitt sáttir um hversu mikil austrænu áfrifin 
hafi verið frá Kína og sérstaklega Japan á módernisma Evrópu og N-Ameríku. 
Einnig eru skiptar skoðanir um vestrænu áhrif módernismans á menningu 
Japans. Greinilegt þykir þó að þessir menningarheimar hafi haft áhrif hvor á 
annan þótt óljóst sé hvort kom á undan, hænan eða eggið. Hér á eftir verður 
reynt að varpa ljósi á þessi tengsl og þá sérstaklega hvað módernisminn, 
vestræn menningarbylting frá síðustu öld, eigi sameiginlegt með fornri 
austrænni trúarspeki, zen búddisma. 

 
 
TVÆR STEFNUR 
 
Búddismi eru trúarbrögð eða trúarspeki sem teygir sig allt að 2500 ár aftur í 
tímann og nær utan um margbreytilegar hefðir, trúarkenningar og iðkanir, sem 
upprunalega byggja á boðskap tileinkaðar Siddhartha Gautama, betur þekktur 
sem Buddha. Fylgismenn búddisma líta á Buddha sem kennara er hlaut 
uppljómun og vildi hjálpa mannkyninu með reynslu sinni og þekkingu binda 
enda á þjáningu, hljóta uppljómun og komast á stig nirvana og losna þannig úr 
vítahring þjáningar og eilífrar endurholgunar. 
 Búddismi skiptist í tvær megintúlkanir: önnur kallast theravada og hin 
mahayana. Theravada, sem er eldri, á fylgi að fagna á Sri Lanka og í 
Suðaustur-Asíu en mahayana í Austur-Asíu. En þótt Búddisma megi skipta í 
ólíkar stefnur er grunnur allrar hans speki sá sami: siðfræði sem byggir á 
virðingu fyrir öllu lifandi og ósérplægni. Iðkun hans er sömuleiðis breytileg en 
felur oft í sér afneitun á hinu veraldlega, hugleiðslu, fyrirvaralausan kærleika, 
visku, rannsókn helgirita, líkamlegar og andlegar æfingar og helgiathafnir.  
 Theravada sem er mun íhaldssmari en mahayana stefnan, byggir á elstu 
indversku helgiritunum sem falla einnig undir mahayana stefnuna. Samkvæmt 

henni geta einungis munkar hlotið uppljómun en það var einn helsti 
gagnrýnispunktur fylgismanna mahayana stefnunnar sem voru opnari fyrir 
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túlkunum á grunnhugmyndum búddisma. Þar af leiðandi jukust vinsældir 
mahayana kenninganna þar sem hægt var að laga þær að menningu hvers 
lands.  
 Ein af grunnhugmyndum búddisma er kenningin um eðli tómsins eða 
sunyata. Í mahayana búddisma er sagt að þar sem hið veraldlega form 
einstaklingsins er ekki varanlegt sé ekki til neitt eiginlegt „sjálf“. Skilningur á 
þessu hugtaki um eðli tómsins leiðir til visku og innri friðar. Annað meginatriði 
mahayana stefnunnar er mikilvægi bodhisattva. Að einungis stefna á og ná 
nirvana fyrir sig sjálfan var talinn vera of þröngur vegur að feta fyrir fylgismenn 
mahayana. Að fresta nirvana til að hjálpa öðrum í andlegri leit sinni er inntak 

bodhiattva hugtaksins og er talið mjög virðingarvert og eftirsóknarvert.  
 Innan mahayana hefðarinnar eru til margar mismunandi leiðir til að iðka 
búddisma og ein af þeim er zen búddismi. Hann er að mestu kenndur án 
helgirita og nánast án orða og leggur áherslu á að losa okkur undan valdi 
tungumálsins og hljóta uppljómun. 
 Árið 520 e.kr. er talið að indverski munkurinn Bodhidharma (mynd 2) hafi 
komið til Kína en tilvist hans er þó oft dreginn í efa af vestrænum 
fræðimönnum. Honum er þó oftast eignað það að hafa sett zen búddisma á 
stofn og er til saga sem segir frá fundi hans og Wu keisara Liang 
keisraættarinnar sem taldi sig vera dyggan búddista. Keisarinn studdi trú sína 
fjárhagslega á ýmsa vegu og á að hafa spurt munkinn hvað honum fyndist um 
það. Munkurinn svaraði honum engu og gaf honum auk þess í framhaldi af því 
tómleg svör við öllum öðrum spurningum. Munkurinn yfirgaf því næst ráðvillta 
keisarann, fór yfir Yangtze flótið og hélt til Shaolin klaustursins í norður Kína 
þar sem hann sat og hugleiddi fyrir framan vegg í 9 ár. Eftir að hafa hlotið 
uppljómun tók Bodhidharma næst að sér lærisvein og hóf að kenna honum 
grunnreglur zen búddisma. 
 Zen hefur verið lýst sem „endurbót og byltingu í búddisma“ (Chan, 1963, 
bls. 425) og sömuleiðis að það hafi „ekki geta orðið til og dafnað í neinu öðru 
landi eða hjá neinni annarri þjóð.“ (Chan, 1963, bls. 425) Orðið zen er japönsk 

þýðing af kínverska orðinu ch'an, en það er sömuleiðis þýðing af sanskrit 
orðinu dhyāna sem þýðir hugleiðsla. Við innleiðslu búddisma í Kína blandast 
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hann saman við taoisma, útbreidda heimspeki og trú í Kína á þeim tíma, og 
við þetta á sér stað ákveðin stökkbreyting.  Kínversk hugleiðsla var ekki 
lengur skilin sem einbeiting eins og í Indlandi heldur í samhengi taoisma sem 
öndun, aðferð til að draga úr löngun á hinu veraldlega og varðveisla á 
líkamlegri orku og náttúru. „Að lokum var hugleiðsla orðin hvorki 
hugareinbeiting né það að sitja við hugleiðslu, heldur einfaldlega bein 
uppljómun hugans.“ (Chan, 1963, bls. 425)  
 Við uppgang zen búddisma í Kína klofnaði hann í tvær megin stefnur, 
Norðurskólann og Suðurskólann. Það sem skildi þessar stefnur að er í raun 
það sem gerir zen búddisma aðgengilegri en aðrar stefnur búddisma og þá 

sérstaklega fyrir hin vestræna heim. Munurinn liggur í því hvernig uppljómun 
er náð. Stefna Norðurskólans segir hana vera langt þolinmæðisverk en hin, 
vinsælli stefna Suðurskólans boðar svokallaða skyndilega uppljómun. Það er 
því skilgreining á eðli hugans sem þær greinir á um. Báðir skólarnir eru 
sammála um að Nirvana hafi sama inntak og hugtakið Buddha-hugur (e. 
Buddha-mind) sem sé það sama og Buddha-eðli (e. Buddha-nature) og að 
það sé í öllum manneskjum. En á meðan Norðurskólinn segir að uppljómun 
komi frá algerri kyrrð hugans og að hún náist eingöngu með eyðingu allra 
óhreinna hugsanna segir Suðurskólinn að „Buddha-hugurinn sé alls staðar og 
því geti hvað sem er orsakað það að manneskja fái vitrun og hún geti átt sér 
stað við hvaða aðstæður sem er, hvenær sem er. Það var út frá þessari 
grunnhugmynd sem hinar einkennilegu zen aðferðir hafa þróast.“ (Chan, 
1963, bls. 428) 
 Á seinni hluta 19. aldar til síðari hluta þeirrar tuttugustu átti sér stað 
tímabil í listum sem er kennt við módernisma. Módernismi er vísun í nútímann 
og þess sem gæti talist nútímalegt en er í kjarna sínum nútímahugsun. Hann 
var uppreisn gegn hefðum og venjum samfélagsins og einkenndist af 
tilraunum til að endurhugsa hugmyndafræði stjórnmála, hönnunar, hugvísinda 
og annarra sviða. Í rauninni er módernismi tíðarandi og menningarástand þar 
sem maðurinn reynir að finna ný eða hulin svör við tilvist sinni en er 

sömuleiðis uppgjör við fortíðina og tilraun til að höndla hinn nýja tíma með 
nýjum aðferðum og hugmyndum. 
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 Eiginlegt upphaf módernismans væri jafnvel hægt að rekja alla leið aftur 
til frönsku byltingarinnar en hann býr þannig að arfleifð upplýsingastefnunnar 
þar sem skynsemin átti að leysa trúarbrögð af hólmi og finna lausnir á  
vandamálum heims.  Útópísk1 hugsun er gegnumgangandi stef í 
módernismanum og felur í sér þá trú að hann sé svar við samtímanum sem 
tryggja muni að enginn þurfi að líða skort. Hið vélvædda samfélag var 
forsenda nýrra og betri tíma þar sem vélar áttu að frelsa manninn úr ánauð.  
En á sama tíma þarf maðurinn að kljást við svik framfaranna, því vélarnar sem 
áttu að frelsa hann eru notaðar sem stríðsmaskínur og drápstól. Tvær 
heimsstyrjaldir dynja á mannkyninu og hugsjónamenn fyllast vonleysi. 

Brostnar vonir í tengslaleysi stórborganna kallar á angist og einmannaleika. 
Svona dansar módernisminn allan tilfinningaskalann og gætir því nokkurrar 
spennu í hugmyndafræði hans.  
 Á tiltölulega skömmum tíma verða til ótal margir „ismar“ sem þar af 
leiðandi skapa nýjar leiðir í framsetningu myndlistar, ritlistar, tónlistar og fleiri. Í 
sjónlistum eru rætur módernisma oft raktar til málarans Edouard Manet, sem á 
sjöunda áratug 19. aldar rauf sig frá hefðum um fjarvídd, myndbyggingu og val 
á myndefni (mynd 3). Avant-garde stefnurnar sem á eftir fylgdu, þar á meðal 
impressionismi, póst-impressionismi, kúbismi, dadaismi, fútúrismi, 
expressionismi, konstrúktivismi, de Stijl, alþjóðastíllinn og abstrakt 
expressionismi, flokkast að öllu jöfnu undir módernisma. 
 Hugmyndafræði dadaismans, sem var ein af undirstefnum 
módernismans, varð til í Zürich, Sviss, á tímum fyrri heimsstyrjaldarinnar en 
átti sér ólíkar birtingarmyndir eftir því hvar hún tók rætur. Dada fæddist í hópi 
menntamanna sem var búinn að fá nóg af hryllingi stríðsins. Þeir vildu hreinsa 
samfélagið og losa það við ofbeldisfulla þráhyggju sína og eyða allri stjórn á 
einstaklingnum. Þetta gerðu þeir m.a. með verkum og gjörningum sem 
einkenndust af háði og fáránleika og vildu með því sýna fram á tilgangsleysi 
tæknivædda samfélagsins. En stuttu síðar, þegar þessi sama hugmyndafræði 
hafði náð til Berlínar, borgar sem var að jafna sig eftir ósigur fyrri 
                                                        
1 Hugtakið um Útópíu er komið úr bók Sir Thomas More, Of the Best State of a 
Republic, and of the New Island Utopia. Útópía var ímynduð eyja í Atlantshafi þar 
sem var fullkomið félags‐, stjórnar‐ og lagakerfi. 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heimsstyrjaldar, var útkoman allt önnur en í Zürich. Gamla dada sem gerði út 
á merkingarleysu var ekki fullnægjandi fyrir aðstæður höfuðborgar 
Þýskalands. Skyndilega fór dadaismi að hafa pólitískt inntak og taka þátt í 
félagslegri umræðu og úr því mótaðist alveg nýtt myndmál. Á stórri 
samsýningu þýskra dadaista sumarið 1920 kom þetta í ljós svo ekki um villtist, 
þar sem m.a. hékk úr loftinu prússneskur liðsforingi með svínshöfuð og á 
veggjunum voru málverk eftir Otto Dix (mynd 4) af örkumluðum hermönnum 
(Crouch, 1999).  
 Skyndilega voru dadaistar komnir í lið með kommúnistum sem vildu nýta 
sér orku þeirra til þess að kalla á félagslegar breytingar. Hugmyndafræði sem 

á einum stað hafði enga fasta stefnu var nú orðin að málbeini byltingar. Af 
þessu dæmi sést hvernig „afurð“ ákveðinnar hugmyndafræði breytist eftir því í 
hvaða menningarlega umhverfi og félagslegum aðstæðum henni er beitt.  
 Í zen búddisma er einnig notast við fáránleika og rökleysu til að miðla 
mikilvægum boðskap. Þetta er gert með svokölluðum koan ljóðum sem urðu 
m.a. til úr sögum af hvers kyns vandamálum og einkennilegum aðstæðum, 
þeim mun ýktari því betra (Chan, 1963). Eitt af þeim þekktari er: „Tvær hendur 
klappa, það heyrist hljóð. Hvað heyrist þegar ein hönd klappar?“  Þessi koan 
eru notuð við hugleiðslu og á skilningur á inntaki þeirra að veita uppljómun, 
sem á japönsku kallast satori. Sumar af einkennilegu aðferðunum sem zen 
lærimeistararnir notuðu til að hjálpa nemendum sínum ná fram þessum 
skilningi er vel lýst af (Chan, 1963): 
  

...undraverðustu aðferðirnar eru öskurs- og barsmíðatækni. En jafnvel þær eru 
ekki vitfirring eða ýkjur heldur óhefðbundin leið til að rykkja nemandann úr sínu 
úrelta hugsunarferli og fyrirfram mynduðum skoðunum svo að hugur hans verði 
hreinn, skýr og rækilega vakinn. Í stuttu máli er öll speki þessara ýmsu aðferða 
til þess gerðar að víkka út sýn einstaklingsins, skerpa ímyndunarafl hans og 
gera huga hans næman svo hann geti séð og skilið sannleika á augabragði, 
hvar og hvenær sem er. (bls. 429). 

 
 Dadaistarnir notuðu fáránleika ljóða sinna til að draga fram angist sína 
og trú á tómleika tilverunnar. Nietzsche lýsti því yfir að guð væri dauður og 

þótt að það sem vakti fyrir honum væri að frelsa mannkynið er ekki laust við 
að ský þunglyndisins svifi yfir vötnum. Og það er þar sem við sjáum hinn 
reginmuninn á zen búddisma og dadaisma og er það túlkunin á „tóminu.“ Þótt 
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dadaismi og zen búddismi notist við svipaðar aðferðir til að svipta hulunni af 
ákveðnum sannleik er það í túlkunin á þessum sannleik sem munurinn liggur. 
Að skilja „eðli tómleikans“ (sanskrít: sunyata) er stór þáttur í búddisma og 
eykur visku og skilning og leiðir þannig til uppljómunar en í níhilisma 
vestursins kallar það hins vegar á hræðslu og óhugnað. 
 
 
MYNDIR AF FLJÓTANDI HEIMI - AUSTRÆNN INNBLÁSTUR 
 
Í Kína og Japan hafði búddismi mikil áhrif á myndlist. Ólíkt samtímamönnum 

sínum í Evrópu fyrir daga endureisnar voru listamenn Kínverja í hávegum 
hafðir. Þeir voru fyrstir allra til að vera taldir meira en handverksmenn og var 
stundum likt við andríkustu ljóðskáld (Gombrich, 1998). Eðli búddismans gerði 
það líka að verkum að einfaldleiki og inntak varð aðalsmerki þessarar listar. 
Hún varð hluti af hugleiðslunni og tæki til að ná uppljómun. Munkarnir sem 
notuðu þessa tækni endurtóku kannski sömu pensilstrokurnar aftur og aftur og 
þannig öðluðust þeir tækni sem átti sér enga líka og má því réttilega kalla þá 
zen listamenn. Algengast var að þeir fullunnu myndir sínar innandyra og því er 
ekki raunveruleika að vænta í myndum þeirra hvað varðar fjarvídd. Þeir voru 
hins vegar mjög færir í túlkun sinni á náttúrunni, klettum, skýjum, trjám og 
bambus, þar sem þeir leituðu stundum á vit náttúrunnar til að ná ákveðnum 
blæbrigðum hennar. Þannig unnu þeir líkt og ljóðskáld og létu jafnvel lítil ljóð 
fylgja myndum sínum.  
 Ukiyo-e var tegund af tréristum og málverkum sem voru gerðar í Japan 
frá 17. öld og fram á upphaf 20. aldar. Orðið ukiyo er komið úr zen búddisma 
frá miðöldum og þýðir lauslega „fljótandi heimur“ og nær merking þess utan 
um hverfulleika lífsins, hégóma mannlegrar girndar og þrá eftir hinu fegraða 
framhaldslífi. Einnig má sjá tengingu taóismans í nafnagift þessarar listar. Í 
Tao te ching, helgiriti taoisma, er verðleika vatnsins sem flýtur mótspyrnulaust 
undirstrikað því það „hvílir þar sem fólki er illa við að vera og er því nálægt 

Tao, því aðeins þar sem er enginn barátta eru engar öfgar.“ (Winther-Tamaki, 
2001, bls. 42) Ukiyo-e má hins vegar þýða sem „myndir af fljótandi heimi“ en 
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meginstefin í myndunum voru þjóðsögur, landslag og dægurmenning, myndir 
af fallegum stelpum í kimono og galvöskum ungum mönnum (mynd 5).  
 Á 17. öld þegar friður hafði loksins verið komið á í Japan naut þjóðin loks 
hagsældar og gat hún leyft sér að eyða tíma og peningum í tómstundir og 
veraldleg gæði og breytist þá inntak orðsins ukiyo og tók á sig merkingu 
nautnalífs. Eftir fall Tokugawa stjórnarinnar og endurreisn keisaraembættisins 
árið 1868, opnaðist Japan fyrir innflutningi frá Vesturheimi, þar á meðal 
ljósmyndum og ljósmyndatækni. Hún átti stóra þátt í að ukiyo-e tréristurnar 
féllu nánast algerlega úr tísku. Þær urðu í rauninni svo óvinsælar að þær voru 
nánast verðlausar og voru því m.a. notaðar til þess að pakka inn varningi 

ætluðum til útflutnings. Þannig ferðuðust þessar myndir yfir heimsins höf til 
Evrópu og voru uppgötvaðar og dáðar af listamönnum impressionismans, 
kúbismans og póst-impressionismans, listamönnum á borð við Vincent van 
Gogh, Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas og Henri de Toulouse-
Lautrec o.fl. Þessi áhrif voru kölluð Japonisme. 
 Samkvæmt Lionel Lambourne (2007), fyrrverandi yfirmanni málaralistar 
Victoria and Albert safnsins í London, var orðið Japonisme búið til af Philippe 
Burty, frönskum listaverkasafnara árið 1872. Eftir tveggja og hálfrar aldar 
einangrun var Japan nú orðið land sem Vesturheimi þótti fýsilegt að kynnast. 
Japönsku skálarnir á heimssýningunum í Paris árin 1867 og 1889 voru 
mikilvæg tækifæri til að sýna umheiminum einhver blæbrigði japanskrar 
menningar og myndlistar. Japönsku ráðamennirnir hljóta því að hafa verið 
steinhissa þegar þeir áttuðu sig á því að það sem heillaði gagnrýnendur og 
myndlistarmenn í París hvað mest var hógværasta form af þeirra list, 
nefnilega tréristan, sem heima fyrir var unnt að kaupa á sama verði og poka af 
gráfíkjum. Vincent van Gogh (1853-1890), sem var ákafur safnari og 
áhugamaður um japanska list en lifði við fátækramörk allt sitt fullorðinslíf, hefði 
fundið fyrir sterkum tengslum við Hokusai (japönskum listamanni sem gerði 
m.a. tréristur - mynd 6) og sín á milli hefði hann vitað hversu lítinn pening 
hann hefði grætt á ævi sinni. 

 Impressionistarnir sem deildu við íhaldssama meistara Evrópu um 
aðferðir málaralistarinnar fengu innblástur frá þessum japönsku myndum. Í 
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auknum mæli höfnuðu þeir samhverfri formgerð og notuðust við óvenjuleg 
sjónarhorn og myndbyggingu. Á sama tíma þróaðist stíll sem hét Art Nouveau 
eða nýstíllinn og má leiða líkur að því að hann hafi einnig orðið fyrir áhrifum 
frá Austurlöndum fjær. Ljóst er að arkitektinn Victor Horta (1861-1947) naut 
þeirra þegar hann teiknaði bylgjandi línuspil skreytinga fyrir hótel í Brussel árið 
1893. (mynd 7)  
 
 
FAGURFRÆÐI AUSTURSINS OG ALÞJÓÐASTÍLLINN 
 

Þegar nær dró seinni heimsstyrjöldinni flúðu æ fleiri listamenn yfir Atlantshafið 
og smám saman var austurströnd Ameríku að verða að höfuðstöðvum hins 
nýja módernisma. Þangað hafði dadaistinn Marcel Duchamp einmitt flúið fyrri 
heimsstyrjöldina árið 1915 og þaðan predikaði hann hugmyndafræði sem átti 
eftir að breyta módernismanum. Duchamp taldi dada vera tilraun til að frelsa 
einstaklinginn úr sínu veraldlegu og menningarlegu umhverfi, og þannig 
núllstilla hann.  
 Eftir 1930 má segja að seinni bylgja módernismans hefjist. Það er um 
þetta leyti sem hugtakið alþjóðlegur stíll kemur fram og heyrðist það fyrst í 
Bandaríkjunum árið 1932 þegar Henry-Russell Hitchcock (1903-1987) og 
Philip Johnson (1906-2005) (mynd 8) héldu sýningu á arkitektúr í Museum of 
Modern Art í New York. Þeir voru báðir dyggir fylgismenn þessa stíls sem þeir 
sögðu að yrði að uppfylla þrjú grundvallaratriði: hann ætti að tjá rýmiskennd 
frekar enn massa, jafnvægi frekar en samhverfu og afneita öllu skrauti. Á 
sýninguna höfðu þeir handvalið efni sem fylgdu þessum reglum og vildu þeir 
þannig reyna að skapa stíl nýs tíma. Bandaríkin voru að rísa upp úr kreppunni 
miklu og þessi nýi hreini stíll var tákn um nýtt upphaf og að Bandaríkin ætluðu 
að vera leiðandi í listum.  
 Hugtakið alþjóðastíllinn hafði reyndar heyrst áður og var notað af Walter 
Gropius, sem var stofnandi Bauhaus arkitektúrsskólans í Þýskalandi (mynd 

9). Skólinn var starfræktur frá 1919 til 1933 og var markmið hans að 
endurvekja tengsl listar og verkfræði og voru nemendur hvattir til tilrauna með 
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efnisnotkun án þess að missa sjónar á tilgangi verksins. Mikið var um hráa 
efnisnotkun og þaðan komu stálstólar og aðrir nytjahlutir. Hugtakið nytjastefna 
varð til og var inntak þess að form hlutar átti að ráðast af hlutverki þess og 
sjálfkrafa birtist þá fegurð hans. Að lokum var skólanum lokað af nasistum 
sem töldu stíl skólans ekki nógu þýskan. Gropius flutti til Bandaríkjanna og 
aðrir kennarar og samverkamenn gerðu slíkt hið sama. Einn af þeim var 
László Moholy-Nagy sem átti stóran þátt í að The New Bauhaus sem síðar 
hét Institute of Design opnaði í Chicago um 1940. 
 Eitt af fáum löndum Evrópu sem þurfti ekki að þola þennan kerfisbundna 
flótta menntamanna var Sviss. Svissneskir hönnuðri urðu fyrir miklum áhrifum 

frá Bauhaus og heilluðust af hreinleika hugmyndanna. Einkum grafísk hönnun 
breyttist mikið í Sviss á þessum árum og varð til stíll sem í dag kallast 
svissneski stíllinn, en í rauninni var hann alþjóðastíllinn í formi grafískrar 
hönnunar. Þótt að þessi stíll hafi ekki verið fullmótaður fyrr en eftir stríð, var 
hann orðinn ráðandi á heimsvísu um 1950. Notkun hans einkenndist af 
hönnun sem var hrein, einföld og óhlutbundin. Aðalsmerkin voru ósamhverfa, 
notkun grindar til að passa upp á hlutföll og „fótalaust“ (sans-serif) letur eins 
og t.d. Akzidenz Grotesk og síðar Helvetica sem varð eitt útbreiddasta og 
mest notað letur sögunnar. Svissnesku hönnuðurnir kusu einnig að nota 
ljósmyndir í stað teikninga þar sem þeir litu svo á að ljósmyndin væri hreinasta 
túlkunin af fyrirmyndinni (mynd 10).  
 Þegar alþjóðastíllinn náði til Japans hafði hann mikil áhrif bæði á 
grafíska hönnun og arkitektúr og var Helvetica nánast eina latneska letrið 
notað um tíma. Í rauninni var honum teknum opnum örmum og það reyndist 
Japönum ekki erfitt að skilja inntak stílsins. Það er kannski einmitt vegna þess 
að lifnaðarhættir Japana og svo kölluð zen hönnun hafði haft áhrif á Bauhaus 
hreyfinguna og helstu arkitekta þess tíma. Til þess að skilja inntak zen 
hönnunar og áhrif þess á arkitektúr, hönnun og önnur listform er nauðsynlegt 
að hafa skilning á japanskri fagurfræði. Húsakynni zen munkanna einkenndust 
af einfaldleika og skrautleysi svo að sem minnst eða ekkert væri truflandi í 

hugleiðslu þeirra (mynd 11). Þannig þróaðist úr einfalda lífstíl zen, arkitektúr 
og hönnun sem var látlaus en vildi tengja hugtökin hlutverk og útlit.  Þessi 
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einkenni urðu útbreidd í Japan á 19. öld og gera má ráð fyrir því að áhrif 
japonismans í Evrópu hafi auðveldað útbreiðslu þeirra. Fram að tíma 
módernismans var skraut í hönnun og arkitektúr í Vesturheimi eðlilegur hlutur. 
Form hlutarins fylgdi ekki endilega hlutverki hans og allskyns „krúsídúllum“ var 
bætt við ef þannig lá á hönnuði. Eins og Paul (2000) bendir á er: „ ... eitt af 
megingildum japanskrar listar og hönnunar ... sprottið úr hinni austurlensku 
hugmynd að líf hluta komi innan frá en ekki að utan“ (bls. 71). Þarna sjáum 
aftur andlegu tengingu austursins við veraldalega heiminn, rétt eins og zen 
listamennirnir vildu sýna í náttúruteikningum sínum. 
 Þeir eru ekki fáir fræðimennirnir sem hafa hætt sér út í samanburð á list 

austursins og vestursins. Suzuki (1957) segir að austurlensk list sé list andans 
en vestræn list sé list formsins. Watts (1957) heldur því fram að Vesturheimur 
sjái og sýni náttúruna með sinni eigin manngerðri formfegurð og þröngvi upp á 
hana sinni eigin sýn, a meðan austrið taki hlutum eins og þeir séu og sýni þá í 
sinni náttúrulegu mynd, en ekki eins og listamaðurinn túlki þá. Gulick (1963) 
orðar þetta svona: 
 

Austurlenskir listamenn hafa ekki áhuga á að láta ljósmynd túlka einhvern hlut 
því þeir vilja túlka anda þess... Vestræn list ... upphefur persónuna og er 
mannhverf... . Austurlensk list ... hefur verið heimsfræðileg. Hún sér manninn 
sem óaðskiljanlegan frá náttúrunni... Eðlislægt samband manns og náttúru var 
það sem heillaði austurlenska listamenn en ekki andstæðurnar þar á milli, eins 
og var raunin í vestrinu. Fyrir vestrænt fólk, var efnislegi heimurinn hlutlægur 
raunveruleiki sem þurfti að greina, nota og drottna yfir. Fyrir austrænt fólk var 
hann hins vegar heimur fegurðar sem þyrfti að dást að, en einnig heimur 
dulúðar og blekkingar sem ljóðskáld áttu að yrkja um, sagnahöfundar að 
skrásetja og prestar að sefa með særingarþulum. Þessi andstæða milli austurs 
og vesturs hafði ómælanleg áhrif á listir þeirra, jafnt sem heimspeki og 
trúarbrögð. (bls. 253-255). 

 
Af þessum lýsingum að dæma skildi himinn og haf hugmyndafræði austurs og 
vesturs. En svo með tilkomu módernismans og núllstillingu hans í Vesturheimi 
er eins og leiðir þessa tveggja heima skarist. Úr sitt hvorri áttinni dragast þeir 
saman að einhvers konar sannleika, annar innri, hinn ytri. Hönnuðir 
svissneska stílsins löðuðust að formfræði Japana og hugmyndum zen 

hönnunar um að notast við beinar línur, rúmfræðileg mynstur og grunnform en 
samt vara sig á því að ramma ekki inn hugann né augað með samhverfu og 
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leiðigjörnum endurtekningum og þannig losa um hugsanir einstaklingsins. 
(myndir 12-14) 
 Eins og sagt var hér á undan barst ljósmyndatæknin til Japans laust fyrir 
1900 og urðu vinsældir ljósmyndarinnar m.a. valdar að hnignun tréristunnar. 
Japanir voru nefnilega sólgnir í framandi menningu eftir langa einangrun og 
það má í raun segja að þar með hófst innreið módernismans og vestrænnar 
menningar í Japan. 
 
 
SEINNI BYLGJA MÓDERNISMANS - ZEN OG ABSTRAKT LISTIN 
 
Það leynist kannski ákveðin mótsögn í því að reyna skilgreina og skilja 
eitthvað eins og zen þar sem beiting rökhugsunar er í raun andhverfa zen 
iðkunar en þessi orð Jackson Pollock (2002) gætu verið lýsing á zen iðkun: 
  
 Þegar ég er að mála, þá er ég ekki meðvitaður um það sem ég geri. Það er 
 einungis eftir að hafa eytt smá tíma í „að kynnast“ málverkinu eftir á að ég sé 
 hvað ég hef verið að gera. Ég er óhræddur við að breyta eða eyðileggja 
 myndina o.s.frv. vegna þess að myndin á sér sjálfstætt líf. Ég reyni að láta hana 
 flæða út. Það er einungis þegar ég missi samband við myndina að hún 
 misheppnast. Annars er algjör harmónía, auðveld samskipti og myndin 
 heppnast vel. (bls. 18) 
 
Tilgangur zen er að öðlast uppljómun og þetta er því í rauninni uppljómun 
listamannsins sem Pollock (1912-1956) er hér að lýsa, því zen er ómeðvitað 
ástand. Zen getur ekki verið náð með meðvituðum skilningi, heldur með 
algerri lausn frá hinu röklega. Zen er athöfn eða iðkun en ekki lærdómur 
fengin að láni úr ritningum. Málararnir Wassily Kandinsky (1866-1944) og Piet 
Mondrian (1872-1944) sem báðir voru dulhyggjumenn, þráðu að endurspegla 
óbreytanleg lögmál alheimsins í list sinni. Þeir vildu svipta burt hulunni og 
nálgast hinn innri sannleik. Mondrian sagði einu sinni: „abstrakt list skapar 
raunveruleika sem er falinn í áþreifanlega raunveruleikanum umhverfis okkur. 
Þannig eyðir hún þessum áþreifanlega raunveruleika [og] sýnir aðeins slóð 

þess.“ (Larsen, 1996, bls. 13) Í verkum Mondrian sjást augljós tengsl við 
rúmfræði zen hönnunar (mynd 15) þar sem hann setti myndir sínar saman úr 
beinum línum og hreinum litum í rúmfræðilegum fletum. Kandisky trúði að 
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andlegt samneyti mannanna væri nauðsynlegt, var mótfallinn framförum og 
vísindum og dreymdi um innhverfa list. Súrrealistarnir töluðu um „guðdómlega 
sturlun“ sem leið til að kanna heim innri sannleika og líkt og Gombrich (1998) 
bendir á að „þótt það sé ekki í meginatriðum í kenningum zen búddista 
stendur í þeim fræðum að enginn geti orðið upplýstur sem ekki hefur villst af 
vegi skynseminnar.“ (bls. 604). Kandisky og Mondrian vildu tengjast og sýna 
þennan orðalausa heim zen búddistanna, innri heim sem geymdi leyndarmál 
tilvistar okkar. 30 árum síðar breiddi Jackson Pollock úr striga sínum á gólfið 
og hóf að sletta málningu og láta hana leka af af pensli sínum í nokkurs konar 
hugleiðslu niður á strigann. (mynd 16) Hann var eflaust orðinn þreyttur á að 

standa við strigann og hafði ugglaust heyrt sögur af kínverskum og japönskum 
listamönnum sem notuðu borð eða gólf sem vinnufleti. Alveg eins og hughrifin 
og innlifunin voru skýr í pensilstrokum zen meistaranna voru tilfinningar og 
barnsleg einlægni í þessar nýju stefnu málaralistar sem fékk heitið 
skyndimálun (e. action painting) eða abstrakt expressionismi.  
 Það var örugglega einmitt hráleiki og það hversu berskjölduð þessi 
móderníska list var sem gerði hana heillandi fyrir Japani um miðbik tuttugustu 
aldarinnar. Fram að þeim tíma hafði súrrealismi og félagsleg skírskotun hans 
verið allsráðandi en hér var kominn óhlutbundið listform sem höfðaði til þeirra. 
Gutai hópurinn sem var samansettur af frumkvöðlum japanskrar 
samtímalistar, hóf könnun á tilraunakenndri einstaklingslist sem átti sér m.a. 
birtingarmyndir í gjörningum, hljóð- og vídeóverkum. Af þessum ástæðum er 
litið svo á að Gutai hópurinn sé fyrsta framlag Japans til alþjóðlegs 
módernisma. (Crouch, 1999).  
 
 
LOKAORÐ 
 
Það er ekki alltaf auðvelt að átta sig á hvar ákveðin hugmyndafræði á upptök 
sín og hverjir áhrifavaldar hennar hafa verið. Clement Greenberg, einn af 

áhrifamestu myndlistargagnrýnendum síðustu aldar, var aldrei hrifinn af 
hugmyndinni að austurlensk list hafi haft nokkur áhrif á bandaríska istamenn. 
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Það var Greenberg sem hyllti Jackson Pollock sem fánabera nýrra tíma í 
myndlist á heimsvísu og þótt hann hafi kannski verið það vildi Greenberg 
ganga enn lengra og segja að list Pollocks væri ný al-amerísk list sem væri 
bein afleiðing af evrópska módernismanum. Ameríka var draumalandið þar 
sem ævintýrin gerðust og öll rök og list sem gróf undan þessari heimsmynd 
voru virt að vettugi. Amerískir listamenn eins og t.d. John MacLaughlin sem 
flutti til Japans til að fá innblástur fyrir abstrakt list sína voru nánast gerðir 
útlægir úr umræðu sem var stjórnað af mönnum eins og Greenberg. Eitt sinn 
á Greenberg að hafa staðið fyrir framan nokkur MacLaughlin verk og sagt að 
hér væri eitthvað undarlega austurlenskt á seyði. Þótt að næmni hans fyrir 

þessum áhrifum í verkum MacLaughlins hafi verið nokkuð áhugaverð, geta 
þetta ekki talist jákvæð ummæli þar sem þetta þýddi að verkin aðhylltust ekki 
stefnu sem hann hafði markað fyrir nýja kynslóð amerískrar myndlistar.  
 En þann dag í dag er umræðu um menningu og listir stjórnað af mönnum 
eins og Greenberg sem hafa hagsmuna að gæta. Gombrich (1998) segir að 
það sé ekki til neitt sem heiti list, heldur aðeins listamenn. Hvað sé gott og 
hvað ekki verður ávallt smekksatriði og því sem er hampað hverju sinni er ekki 
endilega eftir „bestu“ listamennina. Stundum getum við ekki stjórnað því 
hvaðan við fáum áhrif, við erum nú öll börn okkar tíma. 
 Eins og minnst var á í byrjun er hnattvæðing sífellt meira áberandi í 
okkar daglega lífi. Það eru líklega ekki fáir sem hneigjast til að halda að hún 
sé eingöngu 21. aldar fyrirbæri en svo virðist nú ekki vera. Um leið og skip 
fóru að sigla á milli landa og úlfaldalestir að ferðast yfir eyðimerkur hófst 
hnattvæðing. Þótt að þjóðir heimsins séu ólíkar og menningarlegir múrar skilji 
okkur að verður æ ljósara að við eigum meira sameiginlegt en flest okkar 
grunaði. 
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