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Ágrip 

 
Kerfi fagurlistanna er mjög ungt miðað við þann tíma sem listirnar hafa lifað með 

manninum. Gildi og virðing listgreinanna hefur þróast síðan á fornöld, en ekki hafa 

allar listgreinarnar ávallt notið þeirrar virðingar sem þær hafa nú. Þróunarsaga listanna 

og listkerfisins sýnir að flestar af listgreinunum hafa verið tengdar ýmsum greinum 

vísinda áður fyrr. Með tengingu sinni við vísindi hefur virðing og þjóðfélagslegt gildi 

listgreinanna aukist. Hins vegar hefur danslistin aldrei verið talin til vísindagreina 

vegna þess að hún var metin sem undirgrein tónlistarinnar allt fram á miðja 

átjánduöld. Því er niðurstaða þessara ritgerða að gildi danslistarinnar er ekki metið til 

jafns á við aðrar greinar listarinnar.   

 



 

1. Inngangur   
 

Allt frá upphafi mannsins hefur listin fylgt honum. Frá því að maðurinn hóf að búa til 

kenningar um sjálfan sig hefur hann gert kenningar um listina. Þær kenningar hafa 

myndað margvísleg listkerfi og breyst í tímans rás. Það sem áður var list gæti núna 

verið kallað vísindi, og það sem áður var talað um vísindi gæti nú verið álitið sem 

listgrein. Breytt samfélagsmunstur kallar á nýjar áherslur í kenningasmíðum. Aukin 

þekking breytir viðhorfi fólks til listarinnar og svo mætti lengi áfram telja. Á einum 

tímapunkti gæti listgrein talist dægradvöl aðalsmanna og svo í sama samfélagi 

hundrað árum síðar gæti hún verið atvinnugrein lágstéttarfólks. 

 Hver listgrein hefur þróað gildi sitt og virðingu, frá hinum listgreinunum. Allt 

frá fornöld hafa listgreinarnar verið í baráttu um samfélagslegt gildi sitt. Virðing 

listanna hjá almenningi og fræðimönnum, er misjöfn eftir tímaskeiðum. Einnig hafa 

listamenn rökrætt þetta mál sín á milli. Þessar rökræður hafa lagt jarðveginn fyrir 

listkerfið eins og við þekkjum það í dag. 

 Nútíma samfélag horfir á listir öðrum augum en menn gerðu fyrr á öldum. 

Listrænt gildi listgreina er oft einstaklingsbundið. Samt sem áður er gildi sumra 

listgreina nútímans metið meira en annarra. Að margra mati er danslistin ein þeirra 

listgreina sem nýtur ekki eins mikillar virðingar í samfélaginu og til dæmis 

skáldskapur eða málaralist. Sem dæmi má nefna er launamunur leikara og dansara 

töluverður, samt vinna þessir tveir listamenn svipaða vinnu með svipuðu álagi. 

 Af hverju er danslistin ekki metin á sama grundvelli og hinar listgreinarnar? 

Höfundur hefur rýnt í sögu og þróun listarinnar allt frá fornöld til þess tíma sem 

listkerfi nútímans var uppgötvað. Einnig hefur höfundur skoðað sýn samfélagsins á 

hinum ýmsu listgreinum og gildi listgreinanna með hliðsjónum fræðimanna og 

hugsuða hvers tíma fyrir sig. Höfundur mun reyna að finna út hvers vegna danslistin 

sé ekki metin á sama grundvelli og aðrar listgreinar í nútíma samfélagi út frá sögulegri 

þróun listarinnar.  
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2. Kenning eftirlíkinganna 
 

Listkerfið eins og við þekkjum það í dag er tiltölulega ný til komið miðað við 

þróunarsögu listarinnar. Það var árið 1746 sem nútímakerfi listarinnar fullmótaðist í 

hinni frægu ritgerð eftir Abbé Batteux ,,Hinar fögru listir raktar til sömu reglu” eða á 

frummálinu ,,Beaux arts réduits á un meme principe”. Kenningin sem var grundvöllur 

allra listgreinanna innan nýja kerfisins, var kenning eftirlíkinga eða frummynda, 

kenning sem Platón setti upp á fornöld og lærisveinn hans Aristóteles hélt áfram að 

þróa.1  

 Frummyndakenningin segir að frummyndirnar séu raunverulegri en þeir hlutir 

sem við skynjum í raunveruleikanum. Þessar skynjunarmyndir eru eftirlíkingar af 

frummyndinni. Við lifum ekki innan um frummyndirnar, samkvæmt 

frummyndakenningu Platóns, heldur eru eftirlíkingar frummyndanna það sem við 

sjáum í okkar daglega lífi.2 Platón sagði að frummyndirnar séu fullkomlega fagrar og 

að eftirlíkingar af frummyndunum séu mis fagrar, en aldrei fullkomlega fagrar eins og 

fummyndirnar. Hugtakið fagurt ,,er í mesta lagi einkamælikvarði hvers og eins eða 

afstæður mælikvarði bundinn við tiltekið tímaskeið eða menningu”3. Frummyndirnar 

eru því á æðri stað og eru ekki hugarfóstur eða hugarsmíð okkar mannanna, hvorki 

einstaklings né samfélags. Þær eru óháðar huga okkar og skynjanlegum hlutum, þ.e. 

eftirlíkingum frummyndanna.4 Þessi kenning segir að listin sé í raun að endurtaka 

eftirlíkinguna af frummyndunum og er þannig ekki bara annars flokks heldur þriðja 

flokks.5  

 Dæmi sem hægt er að nefna: Þegar listamaður málar mynd af hesti er hann að 

mála mynd af eftirlíkingu hestsins af frummyndinni, eða skynjunarmyndinni. Það er 

segja, fyrst kemur frummyndin af hestinum, svo koma allar eftirlíkingarnar af 

frumhestinum í skynheiminum og síðast kemur málverk listamannsins sem er þá 

eftirlíking eftirlíkinganna. Þetta segir okkur listin sé ófullkomnari en eftirlíkingin 

(skynjunarmyndin) af hinni fullkomnu frummynd sem leiðir til þess að ekki er hægt 

að taka mikið mark á listinni.6 Sem betur fer hefur Platón ekki sömu áhrif og hann 

                                                 
1 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 43 og 67.  
2 Skirbekk, G. og Gilje, N. (1999). Bls. 81. 
3 Platon. (1997). Bls. 54. 
4 Platon. (1997). Bls. 53, 54. 
5 Skirbekk, G. og Gilje, N. (1999). Bls. 81. 
6 Skirbekk, G. og Gilje, N. (1999). Bls. 81. 
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hafði því afstaða hans til listarinnar er svo sannarlega fjandsamleg. Ólíklegt er að 

Platón hefði haft jákvæðari afstöðu til danslistarinnar frekar en annarra listgreina þó 

hann taki það ekki sérlega fram. 

 

 

3. Fornöld 
 

Á fornöld (tímabilið frá upphafi sögulegs tíma til miðalda) þurfti hver sá sem starfaði 

á tilteknu sviði að búa yfir verkkunnáttu. Þá verkkunnáttu nefndu Grikkir techne (á ísl. 

tækni). Það skipti ekki máli hvort viðkomandi starfaði sem bóndi, kaupmaður, 

stjórnmálamaður eða listamaður, einstaklingurinn þurfti að búa yfir kunnáttu (techne) 

sem hæfði þeirra starfsgrein. Seinna þýddu Rómverjar orðið techne í orðið ars, sem 

varð svo að orðinu art (á ensku) eða list.7 Merking orðsins list hefur því ekki alltaf 

staðið fyrir ,,hinar fögru listir” 8 eins og fólk á það til að halda. Gildi orðsins þróast 

frá því að vera almenn starfskunnátta mannsins niður í skilgreining á sjö 

starfsgreinum, ,,hinum fögru listum”. Merking og gildi orðsins list hefur því breyst 

töluvert síðan á fornöld. Listir voru ekki flokkaðar saman í eitt listkerfi á fornöld, eins 

og tíðkast nú til dags, heldur fylgdu þær ýmsum greinum vísinda og handverks.9  

  

Á tímum fornaldar var ,,skáldskaparlistin ávallt virtasta listgreinin og hugmyndin um 

að skáldið væri innblásið af listagyðjunum nær aftur til Hómers og Hesíóðs”10,sem 

voru upp á 8. öld fyrir krist.  

 Aristóteles tengdi saman skáldskaparlistina og mælskulistina. Þær fengu sæti 

við hlið rökfræðinnar innan heimspekinnar. Þannig fengu þær að sitja sæti ofar en 

aðrar listgreinar því að til forna var litið niður á líkamlega erfiðisvinnu, en öll vinna 

með huganum lofuð. Það má segja að þetta viðhorf eigi enn við í dag að einhverju 

leyti. Til að mynda er frekar litið upp til bóklegs náms á kostnað iðnnáms, og 

skrifstofuvinna þykir yfirleitt frekar fínni heldur en verksmiðjuvinna og svo 

framvegis.11 

                                                 
7 Margrét Áskelsdóttir. (2007). 
8 ,,Hinar fögru listir” eru sjö: tónlist, myndlist, höggmyndlist, byggingalist, dans, skáldskapur og 
mælskulist. 
9 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 37, 38. 
10 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 40. 
11 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 40, 41. 
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 Skáldskaparlistin var fyrst til að standa jafnfætis fræðigreinum á borð við 

rökfræði og hefur hún haldið þeirri virðingu allt til dagsins í dag. 

 Mælskulistin naut ekki sömu virðingar og skáldskaparlistin á þessum tíma því 

mælskulistin var metin af samfélaginu sem hluti af skáldskaparlistinni. Þó var hún 

ávallt flokkuð sem sjálfstæð listgrein í ritum fræðimanna. Mælskulistin tengist ekki 

greinum hugsuða eins augljóslega og skáldskaparlistin, því hefur hún þurft að lúta í 

lægra haldi fyrir skáldskapnum.12 

 

,,Tónlistin var einnig tengd við listagyðjurnar, en gríska heitið mousike (sem þýðir á 

ensku music eða á íslensku tónlist) er dregið af músunum eða listagyðjunum”.13 

 Í Ríki Platóns felur tónlistarmenntun ekki bara í sér tónlist heldur líka 

skáldskap og danslist. Platón og Aristóteles líta einnig á orðið tónlist í þeirri þröngu 

mynd eins og við þekkjum það í dag. Samt sem áður aðskilja þeir aldrei tónlist og 

danslist frá hvor annarri og viðurkenna þær ekki sem sjálfstæðar listgreinar heldur 

telja að þær séu þættir í ólíkum tegundum skáldskaparlistar þá aðallega ljóðrænum og 

leikrænum skáldskap. Með tilkomu hljóðfæra losnaði tónlistin undan skáldskapnum 

en danslistin hélt áfram að vera tengd tónlistinni sem undirgrein af henni.14  

 Á tímum fornaldar var danslistin í formi skemmtunar aðalsmanna og 

kóngafólks. Aðallinn hittist á dansleikjum og dansaði fram á rauða nótt. Almúganum 

var ekki boðið að taka þátt í dansskemmtunum aðalsins, og var því samfélagsleg 

þekking á danslistinni lítil á tímum fornaldar. Dansleikir aðalsmanna voru upphafið að 

Hirð-ballett sem þróaðist hægt frá miðöldum allt til sautjándu aldar.15  

 Þegar regla Pýþagórasar í stærðfræði var fundin upp leiddi það til uppgötunnar 

á talnahlutfalli. Það lagði grunninn að tónbilum sem leiddi til þess að farið var að 

fjalla fræðilega um tónlist út frá forsendum stærðfræðinnar. Myndaðist þá tengsl milli 

stærðfræðilegra vísinda og tónlistarfræða.16  

 Þegar tengsl tónlistar og vísinda voru ljós almenningi öðlaðist tónlistin 

virðingu rétt eins og skáldskaparlistin. Tónlistin varð ein af vísindagreinunum og því 

álitleg starfsgrein. 

 

                                                 
12 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 40, 41.  
13 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 41. 
14 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 41. 
15 Au, S. (1997). Bls. 11. 
16 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 41. 
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Þjóðfélagsleg og vitsmunaleg staða sjónlistanna (málverk, skúlptúr og arkitektúr) í 

fornöld var mjög lág. Í dag er gildi þessara listgreina metið hærra, þrátt fyrir að 

sjónlistirnar hafi verið á meðal handverksgreina á fornöld. Eins og áður sagði var 

handavinna lægra litin en vinna hugsunar. Engin tenging var á milli hugsuða og 

sjónlistamanns í augum fornaldarsamfélagsins.17 

 Sumir fræðimenn líktu sjónlistum við hinar listgreinarnar. Málverkinu var líkt 

við skáldskaparlist og mælskulist af Platóni, Aristótelesi og fleirum fræðimönnum. 

Einnig deildu fræðimenn og hugsuðir um hvort málverkið ætti heima á meðal ,,hinna 

frjálsu lista”18 og sumir líktu list myndhöggvarans við list skáldsins.19   

Þessar kenningar fengu aldrei byr undir báða vængi frá fræðimönnum og hugsuðum 

fornaldar. Sjónlistamenn voru áfram titlaðir sem handverksmenn og voru fastir í lágri 

þjóðfélagsstöðu.  

  

Þrátt fyrir mismunandi stöður og gildi ólíkra listgreina á fornöld lögðu fornaldarmenn 

grunn að listkerfinu eins og við þekkjum það í dag. Hér kemur við sögu kenning 

eftirlíkinganna, eða frummyndakenning Platóns. Platón og Aristóteles töldu að 

skáldskapur, tónverk, dans, málverk og höggmyndir væru ólík form eftirlíkinga og 

flokkuðu þessar listir sem ,,listir eftirlíkingarinnar”. Ekkert kerfisbundið skipulag 

listgreina er að finna í kenningum fornaldarmanna og nefna þeir ,,hinar fögru listir”20 

ekki saman. Kenningin um ,,listir eftirlíkingarinnar” hafði síðar áhrif á marga 

fræðimenn, hugsuði og listamenn þegar listkerfi nútímans leit dagsins ljós. Síðustu 

tilraunir fornaldarmanna við að finna upp kerfi fyrir listirnar gerði Martíanus 

Capella21, rómverskur alfræðingur sem var uppi á fimmtu öld22. Hann setti lokahönd 

á kerfi ,,hinna sjö frjálsu lista”. Hann flokkaði málfræði, mælskulist, rökræðulist

talnafræði, flatarmálsfræði, stjörnubókarlist og tónlist (sem tónfræði) undir einum 

hatti ,,hinna frjálsu lista”. Af þessum sjö greinum má sjá að tónlist er eina listin sem 

er flokkuð bæði sem ,,frjáls list” og sem ein af ,,hinum fögru listum”. Tengja má 

hinar listgreinarnar sem undirgreinar af ,,frjálsu listunum”, þ.e. skáldskaparlistin er 

, 

                                                 
17 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 41, 42. 
18 ,,Hinar frjálsu listir”eru: málfræði, mælskulist, rökræðulist, talnafræði, flatarmálsfræði, 
stjörnubókarlist og tónlist.  
19 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 41, 42. 
20 ,,Hinar fögru listir” eru: tónlist, skáldskapur, málverk, höggmyndir og dans.  
21 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 42-44. 
22 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 155. 
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tengd málfræði og mælskulist og tónlistin eins og við þekkjum hana í dag er undir 

tónfræði (eða tónlist á fornöld) og danslistin er undirgrein af tónlistinni.23  

 Sjónlistirnar eiga sér engan stað í kerfi ,,hina frjálsu lista” enda skipa þær 

sess, á þessum tíma, meðal ýmissa handverksgreina. Hinsvegar fela ,,frjálsu listirnar” 

í sér málfræði, rökfræði, stærðfræði og stjörnufræði, þetta eru greinar sem við 

myndum flokka til vísinda. Skáldskaparlistin og tónlistin eru á þessum tímum greinar 

innan vísindanna en sjónlistirnar og danslistin eru það ekki. Danslistin er tengd 

vísindunum í gegnum tónlistina en sjónlistirnar ekki. Danslistin var þó enn ekki orðin 

sjálfstæð grein.24  

 

 

4. Miðaldir 
 

Á tímum miðalda (sem ná frá falli Rómarveldis 476 e. kr. til 1492 við fund Kristófers 

Kólumbusar á Ameríku) gegndi kerfi ,,frjálsu listanna” sjö ekki einungis hlutverki 

flokkunarkerfa mannlegrar þekkingar heldur var kerfið einnig notað sem námskrá 

fyrir klaustur- og dómkirkjuskóla. Allt frá 800 e. kr. var lögð áhersla á að skipta 

listunum sjö í undirflokkana trivium (þrívegur) og quadrivium (fjórvegur)25. Þær 

greinar sem flokkaðar voru undir trivium voru málfræði, mælskulist og rökræðulist og 

voru þær kenndar á lægri stigum skólavistar. Talnafræði, rúmfræði, stjörnufræði og 

tónlist voru greinar innan quadrivium og voru kenndar þeim sem lengra voru komnir í 

skóla. Enn í dag í hinum ýmsu löndum eru námsgreinar almenns háskólanáms nefndar 

,,frjálsar menntir” (sem merkir það sama og ,,frjálsar listir”) sem aðgreinir hagnýtar 

sérnámsgreinar frá tæknilegum greinum háskólanáms26.  

 Þegar þekkingin jókst á tólftu öld varð kerfi ,,frjálsu listanna” ófullnægjandi 

og mikill óstöðuleiki varð í kringum það. Margar nýjar sérgreinar komu fram á 

sjónarsviðið með tilkomu háskólanna. Þessar nýju greinar sem voru meðal annars 

heimsspeki, læknisfræði, lögfræði og guðfræði, tóku að festa sig í sessi við hlið 

,,hinna frjálsu lista”. Eftir sem áður var flokkunarkerfinu ekki breytt heldur varð til 

nýtt kerfi við hlið gamla kerfis ,,hinna frjálsu lista”, tæknilistirnar sjö. Þær voru 

                                                 
23 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 42-46. 
24 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 44, 45. 
25 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 46. 
26 Alfræðiorðabókin, 1990. Bls. 375. 
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vefnaður, smíðar, verslun og siglingar, landbúnaður, veiðar, lækningar og 

skemmtanir. Einnig fylgja sjónlistirnar, ásamt handverksgreinum, tæknilistunum sjö 

en þrátt fyrir það skipa sjónlistirnar fremur lágan sess innan tæknilistanna. ,,Hinar 

fögru listir” eru enn ekki flokkaðar saman á tímum miðalda ,,heldur dreifast þær 

meðal ýmissa vísindagreina, handverksgreina og annara mannlegrar starfsemi af 

ólíkum toga”27. Þótt kerfi listarinnar á miðöldum sé allt annað en það sem við búum 

við í dag hafði það samt áhrif á þróun listkerfis nútímans.28 

 

Gildi listgreina og orðsins list breyttist lítið sem ekkert frá fornöld yfir á miðaldir. 

Tónlist var enn eina ,,fagra listin” sem flokkaðist inni í kerfi ,,hinna frjálsu lista”. 

Skáldskapur var enn tengdur greinum málfræði og mælskulistar og danslistin 

flokkaðist sem undirgrein af tónlist og var enn ekki metin sem sjálfstætt listform.29 

Enda var danslistin einungis í tengslum við hátíðarhöld, dansleikir og skemmtun 

aðalsmanna rétt eins og á fornöld.30 Skáldskaparlistin og tónlistin voru kenndar innan 

margra háskóla en sjónlistirnar einokuðust við gildi handverksmanna og voru enn í 

lágri þjóðfélagsstöðu.  

 Orðið list var eins vítt á miðöldum og á fornöld og náði merking orðsins yfir 

listir, vísindi, handverknað og ýmissa annarra mannlegrar starfsemi. Kenningin um 

eftirlíkinguna (frummyndakenningin), sem Platón setti upp á fornöld, datt út úr hugum 

fræðimanna á miðöldum. Sú kenning var geymd en ekki gleymd því seinna var hún 

notuð við gerð kerfis ,,hina fögru lista” sem en fyrirfundust ekki á tímum miðalda.31  

 

 

 

 

5. Endurreisnin 
 

Endurreisnin er tímabilið frá 14. öld til nútímans og má segja að það sé er jafnframt 

blómaskeið lista og vísinda. Félagslegar og menningarlegar stöður ýmissa lista 

                                                 
27 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 47. 
28 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 46, 47. 
29 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 47-49. 
30 Au, S. (1997). Bls. 11. 
31 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 47-49. 
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breyttust mikið á þessum tíma. Listgreinar voru færðar upp á þann stall sem þær 

standa á í dag og kerfi ,,hinna fögru lista” varð til.32 

 Endurreisnartímabilinu fylgdi breyting á kerfi ,,hinna frjálsu lista”. Gamla 

trivium (þrívegur) sem var hluti af grunnnámi skólavistar og innihélt listirnar 

málfræði, mælskulist og rökfræði, fékk ekki einungis aukið vægi innan námsáætlun 

skólanna heldur nýtt og betra nafn, mannfræði. Með þessari upphafningu trivium 

fengu mælskulistin og málfræðin sæti við hlið sagnfræði, grísku og siðfræði. Þessi 

nýja greining trivium hjálpaði mælskulistinni að fá þá sömu virðingu og 

skáldskaparlistin og standa jafnfætis henni. Með tilkomu þýðingar og prentunar fór 

skáldskaparlistin ásamt mælskulistinni að auka áhrif sín í listheiminum. Hugmyndin 

um guðlegt æði skáldsins fór að breiðast út en á sextándu öld fóru sjónlistarmenn að 

taka þá hugmynd til sín og er þetta upphafið á nútímahugmyndinni um listamanninn 

sem snilling.33  

 
Sjónlistirnar færðu sig í aukana á tímum endurreisnarinnar og náði uppreisn þeirra 

hámarki á sextándu öld. Tengsl mynduðust milli sjónlista, vísinda og bókmennta. 

Færði það sjónlistunum aukna virðingu í samfélaginu og breyttist þannig 

þjóðfélagsleg staða þeirra til muna. Að kunna skil á fjarvídd, líffærafræði og 

flatarmálshlutföll var talin nauðsynlegt fyrir bæði myndhöggvarann og málarann. Eftir 

að þessi greinilegu tengsl urðu ljós fóru að heyrast háværar raddir um að málaralistin 

ætti heima sem ein af ,,hinum frjálsu listum”, en ekki á meðal tæknilistanna, þar sem 

,,hinar frjálsu listir” væru listir þekkingar og vísinda. Tilraun þessi hjá 

sjónlistamönnum að efla stöðu sína bæði félagslega og menningarlega og sanna að list 

sín væri jafn gild og tónlist bar árangur. Sjónlistirnar (málaralist, höggmyndalist og 

byggingalist) voru aðgreindar frá iðn- og handverksgreinum í fyrsta sinn á sextándu 

öld, en þær höfðu verið tengdar þeim allt frá fornöld. Sjónlistirnar fengu nafnið Arti 

del disegno en talið er að nafnið ,,Beaux Arts” eða ,,fagrar listir”, sé komið af því 

nafni.34  

  

Endurfæðing hugmynda Platóns og Aristótelesar um ,,listir eftirlíkingarinnar” 

(skáldskapur, tónverk, dans, málverk og höggmyndir) varð til þess að farið var að bera 

                                                 
32 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 49. 
33 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 50. 
34 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 51-55. 
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saman hinar ýmsu listir. Aðallega var verið að bera saman skáldskaparlistina og 

málaralistina, en sá sífelldi samanburður á listgreinum undirbjó jarðveginn fyrir kerfi 

fagurlistanna. Oft var rætt um yfirburði málverksins á skáldskaparlistinni, tónlistinni 

og höggmyndalistinni. Skólar og akademíur höfðu þann sið að ,,rökræða um innbyrðis 

verðleik og yfirburði vísinda, lista eða annarra mannlegra athafna”35. Rökræður af 

þessu tagi hjálpuðu listunum að styrkja böndin á milli sín sem er mikilvægt fyrir síðari 

þróun kerfis fagurlistanna.36 

 Einn fræðimanna endurreisnarinnar (Jesúítinn Jacobus Pontantus,37 prófessor í 

skáldskaparfræðum og mælskulist38) fjallar um skyldleika skáldskapar, málverks og 

tónlistar, hann taldi þær allar vera tegundir eftirlíkinga og miða af ánægu. Einnig taldi 

hann tónsmíðar (en ekki tónfæði, sem er ,,frjáls list”) vera sjálfstæða listgrein rétt eins 

og ljóðlist og málaralist.39 Þetta var í fyrsta sinn sem listgreinar voru bornar saman á 

jöfnum grundvelli síðan á fornöld, Platón og Aristóteles.  

 
Á tímum endurreisnar hélt tónfræðin stöðu sinni innan kerfi ,,hinna frjálsu lista”. 

Menn uppgötvuðu að tengslin á milli tónlistar og skáldskapar voru sterkari en talið 

hafði verið á fyrri tímum.40 Tilurð óperunnar spratt upp úr þessum umræðum og þar 

með sameinuðust tónlistin og skáldskaparlistin í einu listformi. Á sama tíma og 

óperan var að myndast þróaðist danslistin í átt að Hirð-ballett.41 Eins og aðrar 

listgreinar á endurreisnar tímabilinu blómstraði danslistin og þróaðist hratt frá 

sextándu öld til þeirrar átjándu. Við upphaf endurreisnar tímabilsins var Hirð-ballett 

blanda af danslist, ljóðlist, tónlist og hönnun. Þessum uppákomu stjórnaði einn 

skipuleggjandi en mikið af fólki komu að dansskemmtununum og mikið að undirbúa. 

Danslistin var einungis flutt af aðalsmönnum, hirðmönnum eða kóngafólki en hinir 

samstarfsmennirnir (tónlistarmenn, sjónlistarmenn og skáld) gátu verið aðalsmenn 

jafnt sem lærðir listamenn. Danssýningarnar voru opinberar öllum og voru aðallega 

sýndar utandyra. Lægri stéttir samfélagsins komu á danssýningarnar sem enduðu með 

stórum dansleikjum þar sem áhorfendur skárust í leikinn. Hirð-ballett dansarar voru 

                                                 
35 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 55. 
36 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 54-56. 
37 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 56. 
38 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 156. 
39 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 56. 
40 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 51. 
41 Au, S. (1997). Bls. 14. 
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allir með grímur til að auka á líkamlegt látbragð, greina og skerpa karaktera frá 

hvorum öðrum.42  

 Á sextándu öld hætti Hirð-ballett að vera léttúðleg skemmtun og fór að taka á 

málefnum líðandi stundar. Jean-Antoine de Baïf, franskt tónskáld, innleiddi leikrænan 

söguþráð inn í Hirð-ballettinn í lok sextándu aldar. Það opnaði danslistarformið, Hirð-

ballettinn varð sveigjanlegri en form leiklistar og óperu sem þurftu að takmarka sig 

við tíma, stað og verknað. Hins vegar voru engin merki um að danslistin yrði metin 

sem sjálfstætt listform miðað við þróun hennar síðan á fornöld.43  

 Þróun danslistarinnar á endurreisnartímabilinu var mikil. Það mikilvægasta 

sem breyttist var að almenningur fékk að sjá danssýningar sem enn luku með 

skemmtun, dansleik, en nú fyrir alla. Þannig var það ekki á miðöldum eða fornöld þá 

var danslistin sérstakt listform aðalsmanna sem stunduð var á skemmtunum þeirra. 

Danslistin opnaðist því meira fyrir lægri stéttum samfélagsins og fleiri gátu tekið þátt í 

henni en áður. Það var ekki fyrr en á sautjándu og átjándu öld að viðhorf til 

danslistarinnar breyttust til muna.44 

 

 

6. Sautjánda öldin 
 

Á sautjándu öld héldu listirnar áfram að þróast og samfélagslegt gildi þeirra að aukast. 

Enn var verið að skrifa fræðilegar og gagnrýnar greinar um að sjónlistirnar (aðallega 

málverkið) ættu að standa jafnfætis skáldskap og bókmenntum. Heitið ,,Beaux Arts” 

(,,fagrar listir”) sem var í upphafi ætlað sjónlistunum (Arti del Disegno) virðist hafa 

falið í sér tónlist og skáldskap í hugum fræðimanna jafnt sem almennings. Fræðimenn 

voru enn uppteknir við að bera saman listir málverks og tónlistar annars vegar og 

málverks og skáldskapar hins vegar.45  

 Megin breyting varð á hugsun manna um listir á síðari hluta sautjándu aldar, 

þegar náttúruvísindin voru aðskilin frá listin. Þá fóru listamenn, fræðimenn og 

almenningur að leggja sömu merkingu í orðið list eins og við gerum í nútíma 

samfélagi. Þekking á sviðum vísinda jókst til muna og varð meiri en þróun 

                                                 
42 Au, S. (1997). Bls. 11-13. 
43 Au, S. (1997). Bls. 12-14. 
44 Au, S. (1997). Bls. 13, 14. 
45 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 61, 62. 
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listgreinanna, þá varð aðgreining lista og vísinda að veruleika. Í riti Charles Perrault46, 

sem var franskt skáld og rithöfundur (skrifaði m.a. sögurnar um Rauðhettu og 

Þyrnirós),47 aðgreinir hann vísindin frá listunum þrem, sjónlistunum, mælskulist og 

skáldskap. Tónlistin var enn flokkuð til vísindanna vegna tengingar tónfræði og 

stærðfræði, eins og áður hefur komið fram, og hindraði sú tenging samruna ,,hinna 

fögru lista”. Í öðru riti eftir Perrault sem hann skrifaði árið 1690, stillir hann upp 

hugtakinu ,,Beaux Arts” (eða ,,fagrar listir”) á móti hugtakinu um ,,frjálsar listir”. 

Perrault hafnar hugtakinu um ,,hinar frjálsu listir” og telur síðan upp ,,hinar átta 

fögru listir” sem hann telur vera mælska, skáldskapur, tónlist, byggingalist, 

málaralist, höggmyndalist, ljósfræði og kraftfræði. Perrault er mjög nálægt því að 

finna upp nútímakerfi fagurlistanna en hann heldur tveimur greinum inni í kerfi sínu 

sem við teljum til vísinda, ljósfræði og kraftfræði. 48  

  

Akademíur fóru að spretta upp um miðbik aldarinnar. Meðal þeirra akademía sem 

urðu til á þeim tíma var tónlistar og dans akademían í París (Académie Royale de 

Musique et Danse). Hún var stofnuð árið 1672 og þekktist seinna undir nafninu 

Parísar Óperan. Akademía tónlistar og dans í París var ekki talin innihalda 

frammúrskarandi fagmenn á sviði lista eða vísinda (eins og akademíur hinna 

listgreinanna), enda voru danslistamenn á þessum tíma enn aðalsmenn. En vegna 

notkunar gríma í dönsum Hirð-ballettsins, til að ná fram auknu líkamlegu látbragði, 

þróuðust hreyfingar í einskonar fimleika eða abstrakt líkamstjáningar. Aðalsmenn 

gátu ekki dansað þessi hlutverk, þau voru of erfið líkamlega og kröfðust tækni og 

fagmanna til að dansa hlutverkin. Þá fór að geta á atvinnudönsurum innan 

danslistarinnar enn þeir voru yfirleitt af lægri stéttum samfélagsins og dönsuðu við 

hlið aðalsmanna á danssýningum. Síðasta sýning Hirð-ballettsins var um miðbik 

sautjándu aldar en þá tók við tímabil þar sem danslistin sameinaðist leiklistinni og 

óperunni.49 

 Síðasti aðalsmaðurinn sem tók þátt í dansuppfærslu var Lúðvík XIV konungur 

frakka, og tók hann þátt í einu af verkum Moliére´s á síðari hluta sautjándualdar. 

,,Atvinnudansarar fóru að þróa danstækni sem krafðist mikillar þjálfunar og 

                                                 
46 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 61, 62. 
47 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 155, 156. 
48 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 63, 64. 
49 Au, S. (1997). Bls. 15-18. Og Kristeller, P. O. (2005). Bls. 60.  
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danshæfileika, svo sem piruettes, cabrioles og entrechats (en síðustu tvö eru hopp þar 

sem fætur slást saman í loftinu)”50.  

 Moliére´s comédies-ballets (eða leik-ballett, grín-ballett) var næsta stig 

þróunar á danslistinni. Sýningar comédies-ballets kröfðust þess að bæði leikarar og 

dansarar tóku þátt í leik á söguþræði verksins jafnt sem dansatriðum inn í sýningunni. 

Þessi samruni dansins og leiklistarinnar varð til vegna fámenns atvinnufólks sem var 

til staðar fyrir eitt af verkum Moliére´s. Allir leikendur á sviði voru enn með grímur 

(dansarar jafnt sem leikarar) og í þungum klæðum sem svipuðu til þess sem aðalsfólk 

klæddist. Árið 1681 dönsuðu í fyrsta sinn kvenatvinnudansarar í dansuppfærslum. 

Danslistin var á hraðri þróun á þessum tíma en átti langt í land því enn var hún ekki 

metin sem sjálfstætt listform eins og allar hinar greinarnar innan kerfis 

fagurlistanna.51 

 

. Átjánda öldin 

 

t 

r að 

52 

 

a 

t úr 

 

                                                

 

7
 

Átjánda öldin færði okkur kerfi ,,hinna fögru lista” en það listkerfi er enn stuðist við í 

dag, tæpum þremur öldum eftir sköpun þess. Þróun listkerfisins gerðist hratt á átjándu

öld og var ritun á listfræðilegum textum mikil. Fræðimenn kepptust við að finna nýt

og betra kerfi fyrir listirnar, þar sem kerfi ,,hinna frjálsu lista” var löngu orði úrelt. 

Fegurð listarinnar var þema í skriftum fræðimanna á þessum tíma og reyndu þei

þreifa á listrænni fegurð. Skrif þeirra sem náðu ekki að snerta á nýju kerfi fyrir 

listirnar, var samt sem áður hjálplegt þeim sem tókst að fullmóta listkerfi nútímans.

 Margt breyttist í hugmyndum um listir á öldinni m.a. gildi sumra listgreina 

meðal almennings og fræðimanna. Áhugi listunnenda jókst og fjölda margar ritgerðir 

voru skrifaðar af heimspekingum og rithöfunum eins og áður. Hinar ýmsu listgreinar

voru ekki bara bornar saman heldur var líka rýnt í mismun þeirra frekar en að skoð

hvað þær ættu sameinginlegt, eins og fræðimenn gerðu fyrri öldum. Umræður um 

yfirburðir einnar listar á annarri (eins og menn endurreisnarinnar töluðu um) datt ú

fræðilegri umræðu og þótti óþarft því listgreinarnar voru svo ólíkar. Einnig þóttu

menntaðir listáhugamenn betri dómarar á list heldur en starfandi listamaður. Þá 
 

50 Au, S. (1997). Bls. 23. 
51 Au, S. (1997). Bls. 23-26. 
52 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 64-67. 
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kenningu er enn að finna í nútímakerfi fagurlistanna. Fræðimenn á átjándu öld hé

því fram að listir væru byggðar á hæfileikum en vísindi á uppsafnaðri þe in

ldu 

kk gu. 

ðgreining lista og vísinda varð því alger á fyrri hluta átjándu aldar.53   

 í 

u listir 

 

ngu nýs 

 sinni endanlegu mynd en fyrri höfundar undirbjuggu jarðveginn vel 

 

þær 

kulist 

 

amsetning 

 sömu listir og Batteux flokkar sem 

 

álaralist, ljóðlist, 

tónlist, danslist og mælskulist prýða flokk.57 

                                                

A

 

Abbé Batteux, franskur fræðimaður, tók lokaskrefið í átt að kerfi ,,hinna fögru lista”

ritgerð sinni ,,Les beaux arts réduits á un meme principe” (á ísl. ,,Hinar fögr

raktar til sömu reglu”) sem kom út árið 1746 (eins og kemur fram í upphaf 

ritgerðarinnar). Margir þættir nýja listkerfis Batteux´s voru fengnir að láni frá ýmsum

fyrrum fræðimönnum sem reyndu að setja upp áþreifanlegt kerfi listarinnar en tókst 

ekki ætlunarverk sitt. Batteux var eini fræðimaðurinn sem sá möguleika á fæði

listkerfis með því að rýna í hugmyndir hinna fræðimannanna. Hann skjalfesti 

listkerfið nánast í

fyrir Batteux.54  

 Í formála ritgerðar sinnar rekur Batteux skáldskaparkenningu Aristótelesar 

(um guðlegt æði skáldsins) og reynir að víkka þá kenningu út á hinar listgreinarnar. 

Fyrsti kaflinn greinir síðan frá því að tónlist, skáldskapur, málverk, höggmyndir og

dans55 séu ,,hinar fögru listir” og tengir hann þær saman með því að segja að 

hafa allar ánægjuna eina að markmiði. Batteux bætir einnig við öðrum flokki 

fagurlistanna og í honum tengir hann saman ánægju og nytsemi í gegnum mæls

og byggingarlist. Í miðhluta ritgerðarinnar sýnir Batteux fram á að ,,eftirlíking

fagurrar náttúru“ (frummyndakenning Platóns) sé sameiginlegur grundvöllur 

fagurlistanna allra. Hann endar ritgerðina á umræðu um að leiklistin sé s

allra hinna listgreinanna.56 Kenning Platóns og Aristótelesar um ,,listir 

eftirlíkinganna” er hér með staðfest. Þeir töldu að

,,hinar fögru listir” séu ,,listir eftirlíkinganna”.  

 Listkerfið sem Batteux setur fram átti eftir að breytast á næstu áratugum. 

Breytingin fólst í því að hinar hagnýtu ,,fögru listir”, byggingarlist og mælskulist, 

voru ekki flokkaðar sér eins og Batteux setur þær fram. Kerfi fagurlistanna inni hélt

því sjö listgreinar en ekki fimm. Höggmyndalist, byggingarlist, m

 
53 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 64-67. 
54 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 67. 
55 Dans er hér metin sem sjálfstætt listform.  
56 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 67-68. 
57 Alfræðiorðabókin, 1990. Bls. 375. Og Kristeller, P. O. (2005). Bls. 68-70.  
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 Dreifingin á kerfi fagurlistanna um alla Evrópu var Diderot og öðrum 

höfundum Alfræðibókarinnar að þakka. Í Alfræðiorðabókinni er gengið að kerfi 

,,hinna fögru lista” vísum og var bókinni dreift víða í Evrópu. Þegar kerfið fór að 

verða þekkt og menn fóru að skrifa um það sést að menn voru misánægðir með nýja 

kerfið. Sumir fræðimenn lofsama það og taka strax að skrifa um listir með nýja kerfið 

að leiðarljósi. Hins vegar fordæmdu þó nokkrir kerfið og töldu það vera ómarktækt. 

Þeir töldu að samburður listgreinanna í kerfinu hafi verið ófullægjandi og sögðu að 

rannsaka ætti kerfið betur. Þessi hörðu ummæli í garð nýja listkerfisins hurfu brátt, 

fræðimenn sáu að kerfið var í sífelldri þróun, sem engum öðrum hefði tekist að 

móta.58  

 

Danslistin hefur hinsvegar enn ekki verið metin sem sjálfstætt listform rétt um það 

leiti sem kenningar um kerfi fagurlista nútímans eru settar fram. Fræðimenn telja að 

danslistin sé enn undirgrein af tónlistinni. Batteux er fyrsti fræðimaðurinn sem sagði 

að danslistin væri sjálfstætt listform en tilkoma tækninnar í danslistinni, sem byrjar að 

þróast á seinni hluta sautjándu aldar, hjálpar til. Hröð þróun danstækninnar á átjándu 

öld veittu þeirri skoðun aukin rökstuðning.59 

 Þróun danslistarinnar er mikil alla átjándu öldina. Þar kemur inn að aðalsmenn 

hættu að framkvæma listina og atvinnu danslistamenn með erfiða og flókna danstækni 

á bakinu tóku við. Danslistin fór að þróast frá leiklistinni, í átt að óperunni sem 

stuðlaði að tilurð Opéra-ballet (óperu-ballett). Með tilkomu nútímakerfi fagurlistanna 

fór danslistin að hasla sér völl á eigin fótum án þess að vera bundin öðru listformi. 

Danstæknin þróaðist hratt og varð flókari með hverjum áratug en sú þróun á sér enn 

stað í nýjum greinum listarinnar.60  

 Um 1740 byrjaði Franz Anton Hilverding (franskur danshöfundur) að þróa 

tilþrifamikla, átakanlega og leikræna balletta sem voru teknir úr sögum um 

goðsagnalega ásthuga. Það form einkennir flest allar ballett uppfærslur allt til dagsins 

í dag. Það var ekki fyrr en árið 1760 sem dansarar tóku niður grímurnar og föt þeirra 

voru þynnt, til að áhorfendur fengu að njóta svipbrigða danslistamannanna og 

fallegrar lína danslíkamans. Seint á átjándu öld fóru ballerínur (kvenkyns ballett 

                                                 
58 Kristeller, P. O. (2005).  Bls. 68,69. 
59 Kristeller, P. O. (2005). Bls. 67. 
60 Au, S. (1997). Bls. 23-29.   
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dansarar) að dansa um á táskóm sem gerðu þær að einskonar álfadísum, æðri 

manneskjum, þegar þær svifu um á sviðinu.61 

 Sú viðurkenning að danslistin væri færð upp á stall hinna fagurlistanna var 

mikilvæg fyrir þróun listarinnar. Eftir að kenningar um kerfi fagurlistanna kom fram 

hefur danslistin þróast í samræmi við hinar greinar fagurlistanna. Hugtök, form og 

þema hinna ýmsu tímabila listasögunnar eftir að nútíma listkerfið varð til, fylgdi 

danslistin jafnt sem tónlistin, skáldskapurinn, málverkið, mælskulistin, 

byggingarlistinn og höggmyndalistin. Þrátt fyrir það er gildi danslistarinnar mjög lágt 

miðað við hinar greinar fagurlistanna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Niðurstöður 
 

Þróunarsaga listarinar, gildi hennar á mismunandi tímaskeiðum sögunnar og þróun 

listkerfis nútímans sýnir að ekki hafa allar listgreinar verið metnar á sama grundvelli. 

Einnig er gildi og virðing danslistarinnar ekki hátt skrifað, ástæðu þess er hægt er 

                                                 
61 Au, S. (1997). Bls. 27-47. 



 

vafalaust hægt að rekja til þess að danslistin var ekki metin sem sjálfstætt listform fyrr 

en um miðbik sautjándu aldar.  

 

Á tímum fornaldar eru flestar fagurlistirnar lágt metnar af samfélaginu. 

Skáldskaparlistin er eina listgrein fagurlistanna sem naut virðingar meðal almennings 

og fræðimanna. Seint á fornöld öðlaðist tónlistin sömu virðingar og skáldskaparlistin 

(danslistin er á fornöld undirgrein tónlistar). Virðing þessara tveggja lista kom til af 

því að fræðimenn tengdu þær og flokkuðu sem greinar vísinda. Ávallt hefur þótt 

eftirsóknarvert að vera talin vísindamaður, þess vegna fengu skáldskaparlistin og 

tónlistin þá virðingu í samfélaginu.  

 Gildi tónlistar og skáldskapar breyttust  ekkert á miðöldum sem og gildi 

annarra listgreina. Hins vegar fengu sjónlistirnar uppreisn æru á endurreisninni, með 

því að tengja list sína (aðallega málverk) við vísindagreinar. Með þessari tengingu 

sjónlista við vísindin öðluðust þær sömu virðingu og skáldskaparlistin og tónlistin 

höfðu.   

  

Það var svo ekki fyrr en á átjándu öldinni að danslistin var metin sem sjálfstætt 

listform og sleit sig frá tónlistinni. Það gerðist þegar Batteux setti fram kerfi ,,hina 

fögru lista”. Fræðimenn hættu að bera listgreinar saman í leit að yfirburðum einnar 

listgreinar á annarri, allar listgreinarnar voru metnar á sama grundvelli. Hins vegar var 

gildi danslistarinnar ekki eins og hinna fagurlistanna. Hægt er að telja, eftir að hafa 

rýnt í þróunarsögu listanna, að tenging sjónlista, skáldskap og tónlistar við ýmsar 

greinar vísinda færði þeim þá virðingu sem þær njóta í nútíma samfélagi. Danslistin 

hefur hins vegar aldrei verið bein tengd við neina vísindagrein. Af þessu má ætla að 

danslistin sé ekki metin á sama grundvelli og aðrar listgreinar, því hún hefur aldrei 

verið ein af greinum vísindafræðanna og þar af leiðandi ekki grein hugsuða og 

fræðimanna (snillinga). 

  

9. Lokaorð 
 

Sú kenning að danslistin hafi aldrei talist til vísindagreinanna er ein af mörgum 

kenningum sem benda á að gildi danslistarinnar sé minna en annarra listgreina samt 

sem áður hefur danslistin ávallt verið vinsæl í samfélaginu. Sú hefð að fara á Ballett 
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sýningar hefur þótt vera upphafning meðal almennings, aðalsmenn hafa verið duglegir 

að sækja danssýningar frá þeim tíma sem þeir hættu að taka þátt í þeim sjálfir.  

 Danslistin er í fullum blóma í dag og er gildi hennar vonandi að breytast bæði 

hér á Íslandi og erlendis. Með tilkomu samtímadansins hefur danslistin teygt sig út í 

önnur listform og víkkað út sjóndeildarhring áhorfenda sinna. Með því er danslistin 

hugsanlega að ná þeirri virðingu sem sjónlistirnar, skáldskaparlistin og tónlistin hafa 

haft lengi.  

 En er þó langt í land. Sennilega er lengra þar til danslistamenn á Íslandi fá 

eigið hús eins og tónlistarmenn, í stað þess að vera úthlutað horn í leikhúsi 

borgarinnar eða Þjóðleikhúsinu. Danslistamenn þurfa að troða sér inn í tímatöflur 

dansskólanna til að fá aðgang að æfinga aðstöðu til að iðka list sína. Vanræksla 

danslistarinnar er til skammar og ættu yfirvöld og aðrir íbúar samfélagsins að sjá að 

greinilega er um að ræða mismunun listgreina, sumum listgreinum er gert hátt undir 

höfði á meðan aðrar þurfa að mæta afgangi.  
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