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Útdráttur 

 

Lokaritgerð þessi er unnin til BA-prófs í listfræði við Háskóla Íslands. Í ritgerðinni, 

Tilfinningar í rýminu – innan og utan rammans: Wassily Kandinsky og stemningafræðin, 

er reynt að beita hinu nýfyrirbærafræðilega hugtaki stemningar (eða andrúmslofts) við 

greiningu á abstraktlist Wassilys Kandinsky. Fjallað er um kenningu Toninos Griffero 

um stemningar sem dreifðar tilfinningar í tilteknu rými, og kynnt eru ýmis lykilhugtök 

hennar (m.a. tilfinningatengd skynspeki, hálfhlutir, hinn lifaði líkami og hið lifaða rými). 

Þar næst er litið á heimspekilegar skoðanir og listfræðikenningar Kandinskys, og bent er 

á vissan skyldleika milli þeirra og stemningafræðinnar. Í lokin eru nokkur óhlutbundin 

málverk eftir listamanninn skoðuð, með hliðsjón af samanburðinum á fræðilegri 

undirstöðu þeirra og kenningunni um stemningar. Þótt upplifun og lýsing á slíkum 

myndum verði alltaf að einhverju leyti einstaklingsbundnar virðist vera hægt að færa rök 

fyrir samskynrænum áhrifum myndmálsins og sérstakri rýmisvirkni, sem er ekki 

takmörkuð við innra rými myndarinnar heldur nær til hins lifaða rýmis áhorfandans.   
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Inngangur 

 

Segja má um óhlutbundna list að hún víki frá ákveðnu merkingarfræðilegu sviði sem 

hlutbundin list vinnur hins vegar nánar út frá í gegnum beina eftirlíkingu og tilvísanir í 

þekkjanlega hluti. Abstrakt listamaðurinn notfærir sér sjónræn verkfæri myndlistarinnar 

með öðrum hætti, beitir frumþáttum hennar sem sjálfstæðara máli, óbundnu þeirri 

hlutlægu „málfræði“ sem útlit raunveruleikans býður upp á. Þegar ekki fæst lengur beinn 

vísir að skýrum hlutum á myndfletinum getur áhorfandanum fundist sem stoðunum sé 

kippt undan hverskyns skilningi (þó fyrst og fremst rökrænum) á inntaki myndarinnar. 

Skynjun og tilfinningar standa þó enn til boða, vilji maður ljá þeim eyra – eða þá auga, 

og jafnvel líkamann allan. Skilningur á abstrakt list fælist þá í skynjun. 

 Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvernig ákveðin (ný)fyrirbærafræðileg  

nálgun sem beinist að stemningum – sem ákveðnum tilfinningatengdum einkennum og  

birtingarmyndum ytri aðstæðna – geti nýst í greiningu á abstrakt list og upplifun hennar. 

Ekki síst er leitast við að gera grein fyrir skyldleika þessarar heimspekilegu kenningar við 

hina frumlegu fræðilegu undirstöðu sem liggur á bak við verk Wassilys Kandinsky, 

listamannsins sem er talinn hafa fundið upp óhlubundna list fyrir rúmri öld. 

Aðalheimildirnar í þessari athugun eru þá annars vegar skrif samtíma heimspekingsins 

Tonino Griffero, og hins vegar Hið andlega í listinni, eitt höfuðrit Wassilys Kandinsky. 

 Kenningin, sem Griffero kallar „stemningafræði“, er útlistuð í fyrsta kaflanum. 

Hún byggist á margvíslegri endurskoðun á viðteknum heimspekilegum viðhorfum, með 

það að leiðarljósi að fanga með fullnægjandi hætti ýmis hverful fyrirbæri sem við höfum 

algenga og oft áhrifamikla reynslu af en virðast ekki njóta sannmælis þegar þau eru 

skoðuð frá sjónarhorni hefðbundinnar verufræði og þekkingarfræði. Sjálf reynslan er 

lykilatriði í stemningafræðinni, sem einblínir á lýsingu skynrænna og tilfinningatengdra 

upplifana okkar fremur en t.d. líffræðilega greinargerð fyrir orsökum þeirra. Af sömu 

ástæðu styðst kenningin við fræðileg líkön um rýmið og mannslíkamann sem stangast á 

við rökhyggju og fyrri frumspekilegar hugmyndir en eru e.t.v. hentugri verkfæri til að 

takast á við hina (sam)mannlegu reynslu af heiminum. Í slíku samhengi segir t.d. Griffero 

um stemningar:  

 

[J]ust as expressive qualities are for Gestalt psychology, atmospheres are also 

‘perceptive ingredients inside facts themselves’, ‘shivers of meaning present in 
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[quasi] things’ (...), that are relatively inter-observable (...). They are pathic 

affordances responsible for our spontaneous-intuitive evaluations and aroused by 

accumulation centres that (...) fill the multidimensional sensory continuum which, 

properly, the world of experience consists of.1 

 

Sjálfur hefur Griffero einbeitt sér að almennri reynslu af heiminum, sem við 

kunnum að verða fyrir í sínum fjölmörgu myndum. List hefur þó ákveðna sérstöðu meðal 

fyrirbæranna sem mæta okkur í heiminum, en vitsmunir og tilfinningasviðið koma 

yfirleitt saman í upplifun hennar. Listfræði Kandinskys – sem annar kaflinn ætlar að lýsa 

í stórum dráttum – fæst náið við liti og form, frumþætti málverksins, og gefur ítarlega 

mynd af áhrifum þeirra (eins og hann upplifði þau). Þetta eru samskynræn áhrif og hárfín 

tilfinningaleg blæbrigði, birtingarmyndir hins „innri tóns“ tiltekins litar eða forms sem ná 

bæði til líkama og sálar, og miðla andlegri merkingu. Þessa þætti notfærir abstrakt 

listamaðurinn sér í þaulhugsaðri myndbyggingu, merkingarbærri heild sem lýtur einungis 

að „innri nauðsyn“ höfundarins og sköpun „andlegs andrúmslofts“ – en miðar ekki lengur 

að eftirlíkingu af ásýndum raunveruleikans.  

Hinn eðlislægi óskýrleiki sem að mati Griffero einkennir tilveru stemninga gæti 

þá fundið sér samsvörun – eða að minnsta kosti hliðstæðu – í hinu óhlutbundna myndmáli. 

Í stað þess að vera útskýrð með tæmandi hætti af efnislegum þáttum raunveruleikans, 

virðist stemningin sjálf virka sem tæmandi birtingarmynd raunverulegra aðstæðna og 

fyrirbæra – líkt og hin óhlutbundna listsköpun Kandinskys er í sjálfri sér opinberun á 

ósýnilegri (en þó finnanlegri) merkingu veruleikans. Stemningar jafnt og myndir sækja á 

manneskju með því að orka á hinn lifaða líkama hennar, eins og dreifð tilfinningaleg 

tilvera í rými. Hið forvíða lifaða rými þar sem hin tilfinningatengda reynsla heimsins á 

sér stað, getur auðveldlega tvöfaldast í abstrakt myndinni: Annars vegar er innra rými 

hennar, hins vegar stemningarlegt „útstreymi“ myndefnisins í umlykjandi rýmið. Einmitt 

að slíkri stemningarlegri skynjun á verkum Kandinskys er, að lokum, reynt að koma 

orðum í þriðja kafla þessarar ritgerðar.  

                                                 
1 Tonino Griffero, Atmospheres: Aesthetics of Emotional Spaces, þýð. Sarah de Sanctis (Farnham: 

Ashgate, 2014), 53–54. 
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1 Stemningafræði 

1.1 Nýja fyrirbærafræðin og fagurfræði sem skynspeki 

Hugmyndin um stemningu, jafnt sem fyrirbærið sjálft, er vel þekkt í hversdagslegu 

samhengi – og er því væntanlega þáttur, eða háttur, í reynslu flestra. Hins vegar kann 

ákveðin tvíræðni að felast í sveiflum stemningarhugtaksins milli hlutlægni og huglægni: 

Þrátt fyrir tilvísun í ytri heim snýst stemningin í raun og veru um manns eigin skynjun. 

Beiting greiningaraðferða heimspekinnar hefur þó gert unnt að ná ítarlegri (samt ekki 

einróma) mynd af fyrirbærinu.  

Á sjöunda áratug síðustu aldar lagði Hermann Schmitz (f. 1928) grunn að hinni 

svokölluðu nýju fyrirbærafræði, sem í hnotskurn ætlaði að einbeita sér að því hvernig 

manni líður í heiminum, og það út frá skynrænu og túlkunarfræðilegu sjónarmiði, fremur 

en efnishyggju- og þekkingarfræðilegu.2 Hjá Schmitz og fleiri heimspekingum, á borð 

við Gernot Böhme (f. 1939) og fyrirrennara þeirra Ludwig Klages (1872-1956), öðlaðist 

stemningarhugtakið meira áberandi hlutverk en hafði áður tíðkast. Aðferðir og umræða 

nýju fyrirbærafræðinnar hafa þó lengst takmarkast við þýskt málsvæði, og aðeins nýlega 

fengið meiri útbreiðslu. Á Ítalíu hefur Tonino Griffero (f. 1958) unnið mikið starf á þessu 

sviði síðasta áratuginn; auk þess að taka þátt í að kynna verk þýsku frumkvöðlanna fyrir 

ítölsku fræðasamfélagi með skriftum, þýðinga- og útgáfustarfi, sinnir hann kennslu og 

stundar sjálfur rannsóknir á því sem hann kallar stemningafræði. Nokkrar bækur og 

greinar eftir Griffero hafa síðan komið út í enskri þýðingu, til að stuðla að umræðu um 

þetta efni á alþjóðavettvangi. 

Við skulum nú líta nánar á heimspekilega afstöðu nýfyrirbærafræðinnar. Ein 

meginstoð hennar er sú lykilstaða sem tilfinningatengd (e. pathic) vídd tilvistarinnar fær, 

á móti hinni vitsmunalegu (e. gnosic) vídd. Hér er gengið út frá því að hin 

tilfinningatengda vídd sé miðlæg í lífi okkar manneskja og eiginlega leiði það, jafnvel á 

vitrænu stigi.3 Í öðru lagi finnst í nýju fyrirbærafræðinni sérstakur áhugi á þeirri reynslu 

sem við verðum fyrir óviljandi, reynslu sem kemur til óháð ætlun; þar af leiðandi áhugi á 

skynjunar- og veruhætti okkar, hvernig sjálfsveran finnur. Dæmigert fyrir þetta er 

athugun á hvernig manni líður í ákveðnu lifuðu rými, sem sagt í tilfinningalegri (ekki 

efnislegri né rúmfræðilegri) vídd. Í þriðja lagi er svokölluð úthyggja (e. externalisation)  

                                                 
2 Sama rit, 26–27. 
3 Griffero styðst við samskonar innsæi fyrir „skynspeki“ sína en virðist sækja það beint til reynslunnar, 

sem er óumdeilanleg, að því gefnu að hún sé fundin og upplifuð af sjálfsverunni. 
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um tilfinningasviðið, sem er nokkuð umdeild, þ.e.a.s. kenning um að tilfinningar búi ekki 

inni í manneskju, heldur úti í umheiminum, þar sem við mætum þeim.  

Með hliðsjón af nýju fyrirbærafræðinni fór Griffero, eftir Böhme, að 

endurskilgreina þá grein heimspekinnar sem gengur undir nafninu fagurfræði (estetík). 

Hann heldur því fram að hugmyndin um estetík sem fræði fegurðarinnar og heimspeki 

fagurlista – sem hún hefur næstum undantekningarlaust verið frá því á tíma þýskrar 

hughyggju – sé ekki annað en úreltur menningarsögulegur skilningur á fræðigreininni. Sá 

skilningur ætti heima í evrópsku samfélagi nitjándu aldar, þegar horft var á listheiminn 

sem sjálfstæðan veruleika og staðgengil trúarinnar; þá var listinni líkt við bjargvætt, og 

haldið að hún ein gæti tjáð algildan sannleika. Síðustu tvær aldirnar hafa þó orðið vitni 

að mikilli þróun í listasögunni og stórfeldum breytingum í menningu Vesturlanda; þar 

sem slík gildi eru í dag ekki lengur eignuð listinni né fegurðinni, heldur Griffero því fram 

að þörf sé á að endurhugsa estetíkina, vilji hún halda (eða endurheimta) mikilvægi sem 

„fyrsta heimspekin“. Besti kosturinn sé þá að leita til róta hennar, sem sagt til upprunalegu 

merkingar gríska orðsins (aisthesis) jafnt og grunnsins sem Alexander Gottlieb 

Baumgarten lagði að fræðigreininni á átjándu öld. Samkvæmt þessu yrði estetíkin 

heimspekileg fræði um skynreynsluna, sem mætti eiginlega endurnefna skynspeki.4  

Með þessum hætti kæmi nýtt fræðilegt samhengi til, þar sem jafnvel 

stemningarnar gætu gert sig heimakomnar. Ofannefndu punktarnir þrír, frumatriði nýju 

fyrirbærafræðinnar, stangast að meira og minna leyti á við vestræna rökhyggju. Ef 

heimspekin á að geta fengist við fyrirbæri eins og stemningar verður einmitt að mati 

Griffero að vinna á móti þeim fordómi rökhyggjunnar að skynnæmi verði að réttlæta 

vitsmunalega (þ.e. fyrir tilstilli skynseminnar).5 Enda er hér ekki skynfræði eða 

sállífeðlisfræði (e. psychophysiology) á ferð, heldur skynspeki, lýsandi fyrirbærafræði 

skynjunar og tilfinninga. 6 

Þessi afstaða krefst þess að ýmsum nálgununum verði hafnað. Þar má nefna 

smættarhyggju, sem myndi gera þá kvíavillu að rekja tilfinningasviðið til 

taugaeðlisfræðilegra ferla (því að í skynspekinni er leitað að lýsingu fyrirbærisins, og 

                                                 
4 Hlynur Helgason listfræðingur stakk líka upp á þessu heiti, sjá „Milljón prósent menn,“ birt 11. mars 

2010, sjá: https://web.archive.org/web/20160610015415/http://fugl.is/hlynur_helgason/2010/03/milljon-

prosent-menn.html. 
5 Nýfyrirbærafræðin andmælir hinni sígildu greinargerð Descartes fyrir tvíhyggju sálar og líkama. Um 

samband Descartes við hið skynræna, einnig í tengslum við fyrirbærafræði Merleau-Pontys (heimspekings 

sem hafði áhrif á Griffero), má sjá sýnishorn í ritgerð Sara Heinämaa, „Eining líkama og sálar og 

kynjamismunur,“ Hugur 17 (2005): 65–73.  
6 Sbr. Dan Zahavi, Fyrirbærafræði, þýð. Björn Þorsteinsson (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008), 13–16. 

https://web.archive.org/web/20160610015415/http:/fugl.is/hlynur_helgason/2010/03/milljon-prosent-menn.html
https://web.archive.org/web/20160610015415/http:/fugl.is/hlynur_helgason/2010/03/milljon-prosent-menn.html
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líffræðileg útskýring hjálpar ekki til að skilja hvernig sjálfsveran upplifir tilfinningar; 

raunvísindalega rétt staðsetning orsakanna í taugafrumum er ekki sönn lýsing á 

skynjuninni sem á sér stað í hinum upplifaða líkama); auk áðurnefndrar orsakahyggju 

myndi virknishyggja líka falla undir smættandi viðhorf. Einnig ber að hafna algengri 

frumspekilegri innhyggju (e. introjectionist metaphysics), sálfræðilegum fordómi sem 

staðsetur tilfinningasviðið inni í manneskjunni og fullyrðir að það sé undir hennar valdi 

komið; þannig væri föst aðgreining búin til milli hins innra og hins ytra. Tengd 

innhyggjunni er síðan útvörpunarhyggja (e. projectivism), sem gerir ráð fyrir að ytri 

heimurinn sé laus við áhrífandi eiginleika og þar af leiðandi sé öllum þeim tjáningarfullu 

og tilfinningalegu eiginleikum (e. expressive qualities) sem þar virðast fyrirfinnast varpað 

út frá okkur sjálfum.  

 

1.2 Heimurinn og hinn lifaði líkami 

Nýja fyrirbærafræðin, ásamt skynspekinni sem Griffero leggur til, vill kollvarpa þessu 

líkani: Umheimurinn (sem lifað rými) samanstendur af aðstæðum (e. situations), þ.e.a.s. 

tilfinningalega hlaðinni merkingu sem dreifist um rýmið (e. diffused significances). Slíkur 

er hinn fyrsti birtingarháttur umheimsins fyrir sjálfsveruna: Tjáningareiginleikar, ólíkir 

mælanlegum staðreyndum og einkunnum sem verða til aðeins við sértekningu og 

greiningu. Griffero bendir á þessa tjáningarlegu eiginleika heimsins, sem hann kallar 

einnig skynsýndir (e. qualia), sem ákveðna kjarna þar sem stemningar myndast. 

Stemningin, eða andrúmsloftið, getur svo „ráðist á“ sjálfsveruna í umhverfinu, sótt á og 

hrifið hana – en í þessu líkist fyrirbærið veðurlagi, sem er raunar talið tákna frumgerð 

stemninga.7  

Andrúmsloftið orkar ekki á hinn efnislega líkama (þ. Körper), heldur endurómar 

í hinum lifaða líkama (þ. Leib, e. felt-body), þ.e. líkamlegum hætti samsvarandi því sem 

sjálfsveran finnur og skynjar.8 Umfang hans er breytilegt og fer auðveldlega út fyrir 

húðmörk efnislíkamans (sem leiðir til ónákvæmrar samsvörunar þeirra á milli); hann 

einkennist af og birtist í gegnum pólaðan hrynjanda (útþenslu og samdrátt), og er settur á 

hreyfingu á annan hvorn máta eftir því sem hann mætir tilfinningum með „miðflótta-“ og 

                                                 
7 Griffero, Atmospheres, 55–60. Áhugavert er að íslenska sagnorðið að hrífa ber tvöfalda merkingu, annars 

vegar tengda taki eða gripi en hins vegar (óeiginilega) tengda tilfinningum. Ítalska orðið rapire, notað af 

Griffero, er hliðstætt. Þar að auki þýðir afleidda orðið hrif affect á ensku (í. affetto), en það er einmitt hugtak 

sem kemur oft fyrir í þessari umræðu, einnig í formi lýsingarorðs. 
8 Fyrirbærafræðilegt líkan um líkamann sem Husserl beitti fyrstur, sbr. Zahavi, Fyrirbærafræði, 64–72. 

Griffero, Atmospheres, 23–29, einkum frá bls. 27. 
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„miðsóknarvirkni“. Hinn lifaði líkami er þannig hvorki mælanlegur né með skýra skipan, 

en þess í stað hefur Schmitz talað um að hann samanstandi af „eyjum,“ sem sagt 

mismunandi svæðum sem tilfinningar virkja á ýmsan hátt. Ljóst er að samkvæmt slíku 

fyrirbærafræðilegu líkani má gjarnan hafna hefðbundinni tvíhyggju sálar og líkama, sem 

tilgátu er veldur óendanlegum fræðilegum vandræðum: Sameinað líkan á borð við lifaða 

líkamann væri miklu nær okkar reynslu.9 

 Í skynspekilegu samhengi þar sem einblínt er á reynslu hins lifaða líkama breytist 

svo viðhorfið til rýmisins, sem verður nú rými upplifana, tilvistarleg vídd óbundin rúm- 

og eðlisfræði, þar sem tilfinningarnar dreifast um rýmið.10 Manneskjan sé fyrst til í slíku 

lifuðu forvíddarrými (e. predimensional lived space), og aðeins í öðru lagi í því 

óbreytilega og hagnýta viðmiðunarkerfi þar sem manneskjur og hlutir skilgreinast af 

staðsetningu og gagnkvæmri fjarlægð. Sömuleiðis vill Griffero véfengja viðtekið einræði 

sjónarinnar og benda í staðinn á mikilvægi allra skilningarvita fyrir reynslu okkar af 

heiminum (þá af aðstæðum og stemningum): Sú reynsla sé af samskynrænu tagi (e. 

synaesthetic), og hvað stemningar varðar ætti helst að tala um „stemningarlega 

samskynjun“. 

 

1.3 Verufræði og fyrirbærafræði stemninga 

Griffero hefur útlistað í ritum sínum vandlega verufræði og fyrirbærafræði stemninganna, 

sem reynir að ná utan um verufræðilega stöðu slíks fyrirbæris og jafnframt ákvarða ýmsa 

eiginleika þess. Ennfremur heldur hann því fram að stemningin bæti hefðbundinn 

verufræðilegan skilning, sem gerir annars ráð fyrir þrennskonar verum: Hlutum, 

eiginleikum og atburðum. Ætíð með tilvísun í meinta sammannlega skynjun á heiminum 

fullyrðir Griffero að við berum ekki kennsl á andrúmsloft sem hlut, ekki heldur sem 

einkunn, né atburð, svo að slíkt fyrirbæri stangast á við viðteknar verufræðilegar 

viðmiðanir. Lausnin væri sú að skilgreina stemningar sem hálfhluti (e. quasi-things).11 

Mikilvægi þessarar nýjungar fælist ekki síst í afbyggingu hlutleikans, því þá myndi í ljós 

koma að margt sem fólk er vant að telja „hluti“ (t.d. vindur, litir, lýsing, o.fl.) „flokkast“ 

raunar betur sem hálfhlutur. Hér á eftir verður farið yfir ýmis einkennandi atriði þeirra. 

                                                 
9 Griffero, Atmospheres,101–106. 
10 Sama rit, 36–37. 
11 Sama rit, 1–2, 108–112. 
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 Skynspeki að hætti nýju fyrirbærafræðinnar viðurkennir stemninguna sem 

frumatriði almennrar skynjunar (á heiminum, hlutum, o.s.fr.). Verandi útbreið tilfinning 

í rýminu, með dreifðu merkingargildi, lýsist stemning sem nærvera með innbyggðum 

óskýrleika (þ.e. hlutlegum, ekki merkingarlegum). Hún er sönn – ekki þekkingarfræðilega 

séð, heldur sem ákveðin upplifun sem sjálfsveran getur ekki efast um. Hún er í sínu eðli 

hverful, getur hætt að vera til og birst svo aftur, þó birting hennar kunni að vera stöðug 

og áframhaldandi alveg jafnt sem skammvinn (það fer eftir tilteknu umhverfi). Eðli 

stemningar er skylt hinu goðkennda (e. numinous), einskonar birtingarmynd guðdómsins, 

framandi nærveru dreifð í rými sem orkar á mann og getur virst breiðast út úr tilteknum 

hlutum eða eiginleikum (þeir eru í raun aðeins birtingarmyndir þessarar tilfinningalegu 

veru).12 Stemning getur birst sem boð (e. affordance) – í þeim skilningi að hlutirnir sem 

við sjáum „hvetja“ okkur til að finna eða gera eitthvað – en er samt ekki eiginleiki 

viðfangs, heldur heildstæð birtingarmynd hluta og atburða – samkvæmt nálgun er beinist 

að birtingu fyrirbæranna. Hún er ekki orsök einhvers, heldur sjálf áhrifin – orsök og 

afleiðing falla saman (stemma!) í stemningunni.  

Stemning er þá „tengsl sem koma á undan hinum tengdu,“ þ.e.a.s. stemningarleg 

skynjun á sér stað áður en sjálfsveran greinir sig frá umhverfinu, áður en tvískipting 

sjálfsveru og viðfangs myndast.13 Í þessum skilningi verður hrein stemningarskynjun að 

vera óyfirveguð, því stemning tapast sé kerfisbundið reynt að greina hana. En hvernig 

ætti að takast á við vandann um hvort hún sé huglæg eða hlutlæg? Í kenningunni sem 

Griffero leggur fram eru stemningar að miklu leyti samhuglægar (e. relatively 

intersubjective), þ.e.a.s. vera þeirra er hlutlæg (líkt og aðstæðurnar sem hún tengist), hins 

vegar er skynjunin ekki endilega ein og söm fyrir alla, þó vænta megi að hún verði svipuð 

innan sama menningarheims.14 Hitt er svo annað mál, að til er líka einstaklingsbundin 

upplifun stemninga, háð ýmsum sérstökum atriðum í tilvist sjálfsverunnar og þeim 

sérstaka tímapunkti sem hún á sér stað á.  

Nauðsynlegt er að minnast á að (staðbundin) stemning er ekki hið sama og skap 

einstaklingsins, það tilfinningalega ástand sem hefur áður hrifið mann og hann er staddur 

í. Þetta er nefnilega lykilatriði í skilgreiningu stemninganna, því það leyfir okkur að greina 

veigamestu tegund þeirra, þ.e.a.s. ósamhljóða stemningu (e.t.v. stemningarskekkju). 

                                                 
12 Sama rit, 73–74. 
13 Griffero, „Estetica patica. Appunti per un’atmosferologia neofenomenologica,“ Studi di estetica 1-2 

(2014): 176. Mín þýðing.  
14 Griffero, Atmospheres, 113–114, 143. 
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Griffero bendir á að það að mæta einhvers staðar og skynja stemningu frábrugðna manns 

eigin líðan sé staðfesting á utanaðkomandi veru stemningarinnar (sem er þar af leiðandi 

ekki okkar útvörpun út í rýmið). Verði maður engu að síður hrifinn, flækist inn í 

stemninguna, þýðir það að hún býr yfir slíkum mætti (e. authority) að hún sigrar manns 

eigið skap. Öfugt við þetta getur maður líka haft fjarlægða afstöðu gagnvart sumum 

tilfinningalegum aðstæðum, borið sem sagt kennsl á ákveðið ástand og lýst því en ekki 

fundið fyrir því. Dæmi um þetta er jarðarför ókunnugrar manneskju, þar sem einkenni af 

samfélagslegu og táknrænu tagi gera óviðkomandi manni kleift að lesa vissa 

tilfinningalega nærveru úr aðstæðunum, án þess að samsama sig henni.  

Hægt er að vera í svo „sterku“ skapi að maður hvorki skynji né skilji eitthvert 

tilfinningalegt ástand sem kann að vera til staðar í umhverfinu. Maður getur borið með 

sér skap og skapað stemningu (eða umorðað: Borið með sér anda og gert hann að 

andrúmslofti) með beinum og meðvituðum verknaði, þá haft áhrif á umhverfið með t.d. 

látbragði og samskiptum við fólk. Einnig er hægt að breiða út frá sér stemningu en finna 

hana ekki sjálfur.15  

 

1.4 Sköpun stemninga og listin 

Allt samrýmist þetta því að hver stemning búi yfir tiltekinni samsemd (eða mörgum 

mögulegum), en einmitt á grunni hennar og umræddrar samhuglægni útskýrist sú 

staðreynd að unnt sé að skapa stemningar. Hægt er að „leggja drög að“ stemningu, varpa 

fram ólíkum möguleikum og ímynda sér í hvaða kringumstæðum ákveðið umhverfi eða 

hlutur gæti miðlað ákveðinni stemningu.16 Fjölmörg störf (og tilheyrandi sérhæfða 

menntun) er að finna í samfélaginu sem fást einmitt við þetta: Hönnuðir (allt frá ýmiss 

konar grafík til auglýsinga), ljósameistarar, leik-, kvikmynda- og sýningastjórar, 

arkitektar, aðilar ferðaþjónustu, förðunarfræðingar og fleiri – en hvað með listamenn?  

Griffero varar við þeirri freistingu að telja alla listina stemningarlega.17 Það væri 

ofureinföldun og jafnframt væri hætta á ruglingi í merkingu stemningarhugtaksins. 

Skynspekin getur sem slík tekið til skoðunar hvað sem er innan heims skynjunarinnar, og 

þannig séð eru listaverk einfaldlega dæmi, sem leggja má að jöfnu við aðra hluti (borð, 

ljós, skugga o.s.frv.). Eftir að hið fagra missti lykilstöðu sína í listinni væri ef til vill 

                                                 
15 Sama rit, 140–141. 
16  Sama rit, 125. „[T]he atmospheric in act may also be the result of a design so hypothetical that it justifies 

the fact that we can counterfactually reason about it.” 
17 Sama rit, 82–87. 
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eðlilegra að líta á það einfaldlega sem einn veruhátt listarinnar meðal annarra, í flokkun 

sem tæki jafn til greina önnur hefðbundin þemu eins og hið háleita, hið gróteska, o.s.fr. 

Hin nýja fagurfræði gæti þá rannsakað alla slíka veruhætti frá skynrænu sjónarhorni, og 

fengist við list til dæmis í gegnum birtingu og upplifun þeirra. Á svipaðan hátt er 

stemningin bara einn mögulegur háttur listarinnar. Við rannsókn á stemningum kunna 

listaverk allavega að vera sérlega glögg dæmi, en deila mætti um hvort og hvaða list sé í 

eðli sínu stemningarlegri en önnur. Griffero tekur fram að mikið af nútíma- og 

samtíðarmyndlist sé eflaust sérlega hæf til stemningarfræðilegrar greiningar, og það bæði 

myndmáls vegna og miðilsins, þar sem annað víkur frá merkingarfræðilegu sviði og 

hlutleikanum en hitt flækir áhorfandann í sig með líkamlegum hætti.18 En einmitt vegna 

þess að tengingin er svo sjálfsögð gætu slíkar athuganir gert sig sekar um ófrumleika, og 

gæti þá verið áhugaverðara að beina sjónum að verkum þar sem stemningarlegt inntak 

getur veitt sérstaka innsýn.  

Impressjónisk myndlist (e.k. blæstíll) miðar að því að festa á strigann hverful 

hughrif listamannsins, og reynir það með því að vinna hratt að myndum fullum af iðandi 

pensilstrokum, þar sem myndmálið virðist hafa tapað hlutlegum skýrleika (þótt það hafi 

e.t.v. styrkt þann merkingarlega) og vera jafnvel á leið í að leysast upp.19 En eigi 

impressjónisk list að teljast stemningarleg, getur það, að mati Griffero, ekki stafað af svo 

sjálfsögðum eiginleikum, sem liggja beint á yfirborðinu. Stemningarleiki 

impressjónismans myndi frekar felast í þeirri leit sem einkennir myndaraðir Monets af 

dómkirkjunni í Rouen: Myndir málaðar á mismunandi tíma og veðurlagi, sem sýna 

fjölbreytt og raunveruleg tilbrigði í sama viðfangsefninu, og það frá sjónarhorni hrifins 

áhorfanda. Framsetningin miðlar hér „millileika“ hlutanna, sem kemur á undan 

tvískiptingu sjálfsveru og viðfangs. 

Þrátt fyrir að taka ekki að sér að beita stemningafræði í listrýni, leggur Griffero 

fram mögulega kenningu um það efni. Samkvæmt henni þarf listræn tjáning, til þess að 

teljast til stemningar, að vera það sjálfsvísandi að áhorfandinn beini athygli sinni að 

sannreynd verksins fremur en staðreynd þess: Fari s.s. að velta fyrir sér hvað verkið sýnir 

                                                 
18 Sem dæmi má nefna innsetningar, gjörninga, ógreinilegt myndmál – er hálfhlutlegt eðli farið að verða 

meira áberandi í myndlist? Mögulega var þegar búið að benda á þetta atriði með hinni frægu mynd 

Magrittes: „Þetta er ekki pípa.“ Yfirveguð myndgerð sem flettir ofan af sjálfri sér. Sbr. Maurice Merleau-

Ponty, Heimur skynjunarinnar, þýð. Steinar Örn Atlason og Björn Þorsteinsson (Reykjavík: 

Háskólaútgáfan, 2017). 
19 Gina Pischel og Þorsteinn Thorarensen, Listasaga Fjölva, 3. bindi (Reykjavík: Fjölvaútgáfan, 1977). 

Sbr. næsta undirkafla um orðið „blær“. 
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– fremur en hvað það er – og hvað það breiðir út frá sér – fremur en úr hverju er það 

gert.20  

 

1.5 Milli mála 

Í ljósi þeirra grundvallaratriða stemningarhugtaksins sem hafa verið útlistuð hér að ofan 

tel ég þess virði að staldra örlítið við íslensku orðin sem hafa verið notuð og standa þessu 

hugtaki næst. Sjá má að í mismunandi tungumálum skarast ólík merkingarsvið í þeim 

orðum sem lýsa stemningu eða skyldum fyrirbærum. Það athyglisverða er hins vegar að 

þegar betur er að gáð reynast hinar merkingar þessara orða vera glögg hliðstæða 

stemningarinnar (og ekki síst í nokkru samræmi við nýfyrirbærafræðilegar kenningar). 

Ég lít ekki svo á að slíkt sé fyrir tilviljun komið, heldur hafi þróunarferill tungumálsins 

sennilega gengið fyrir sig þannig að málhafar völdu orð til að vísa til fyrirbæra á borð við 

stemningu er þegar merktu eitthvað sem skynjað er á álíkan hátt.  

Þess ber sérstaklega að geta að íslenskan er mjög sérstætt tungumál að því leyti 

sem í fræðum sem og öðrum sviðum málbeitingar er alla jafna reynt að búa til ný orð úr 

efniviði sem þegar er til staðar í málinu, þ.e.a.s. án þess að þiggja útlensk tökuorð. Á 

meðan þetta kann að hvetja til nýsköpunar og verndar tungumálsins frá banvænni stöðnun 

(en jafnframt til virkrar og meðvitaðri málnotkunar), þá leiðir það einnig til þess að mjög 

lítill svipur verður með íslenskum og útlenskum orðaforða. Til að mynda þarf sérmál 

heimspekinnar lítið á alþjóðlegum tökuorðum að halda, og reynist þar af leiðandi nokkuð 

frábrugðið málum sem byggja á grískum og latneskum orðaforða – þó þetta þýði líka að 

í sumum tilfellum fæst ekki beint full samsvörun milli hugtaka.21  

Orð sem merkja stemningu eru í ýmsum málum tengd veður- og stjörnufræðlegri 

merkingu. Á ítölsku – tungu Griffero – þýðir atmosfera allt í senn „lofthjúpur“, „loftslag“, 

„stemning“ (yfirfærð merking stemningar virðist dregin úr frönsku, atmosphère).22 Sama 

má segja um enska orðið atmosphere og þýska Atmosphäre, en satt að segja eiga þau öll 

rætur að rekja til forngrísku, þar sem atmos þýddi „gufa“ og sphaire „hnöttur“ eða „hvel.23 

Á fyrri tíð báru ítalska og enska orðið einnig sérstaka merkingu á sviði myndlistar, þar 

                                                 
20 Sannreynd og staðreynd eru mínar þýðingar á ensku hugtökunum actual fact og factual fact, sem 

Griffero fær að láni frá Josef Albers, sjá Atmospheres, 83. 
21 Varðandi þetta efni má benda á grein Þorsteins Gylfasonar, „Að hugsa á íslenzku,“ Skírnir 148. ár. (1973): 

129–158. 
22 Vocabolario Treccani, rafræn útg., „atmosfera.“ http://www.treccani.it/vocabolario/atmosfera/ (sótt 20. 

febrúar 2018). 
23 Griffero, Atmospheres, 1. 

http://www.treccani.it/vocabolario/atmosfera/
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sem þau þýddu andrúmsfjarvídd, sem sagt ákveðna dýpt loftsins sem málaða myndin ætti 

að gefa í skyn.24 Megintilgangur var þá að líkja eftir sjónrænum áhrifum loftsins, sem 

faðmar hluti og umbreytir eiginleikum þeirra fyrir þeim sem sér álengdar – en til þess 

voru mismunandi leiðir farnar eftir því sem listasagan þróaðist. Hingað til má sjá að loft 

og rúm eru undirstöðuatriði í bókstaflegum skilningi orðsins stemning, eða þá 

andrúmsloft. 

Á ensku eru þó einnig notuð orðin ambiance, sem hefur enn skýrari rýmiskennda 

skírskotun, og mood, þá frekar með sálrænu ívafi og nær þýska Stimmung, sem bæði 

tilvistarstefnumenn og fyrstu fyrirbærafræðingar notuðu. Auk „skap“ og „stemning“ 

þýðir Stimmung „samstilling“, en lætur þar með greinilega í ljós tengsl sín við sagnorðina 

stimmen og nafnorðið Stimme, sem þýða í réttri röð „að stilla (hljóðfæri)“ og „rödd“.25 

Orðsifjar stemningar (19. öld; skap, geðblær, geðhrif, geðrænt eða hugrænt andrúmsloft; 

hughrif) staðfesta ekki aðeins skyldleika orðsins við þýska orðið Stimmung, heldur – í 

gegnum sögnina „að stemma“ – einnig við stimmen, Stimme og þeim merkingum er 

tengjast hljóði og samræmi.26 Í ljósi þess er áhugavert að Griffero skyldi stundum nota 

orðalagið (haft eftir Bollnow) „tilfinningalega hljómstillt rými“ – sem mér þykir reyndar 

mjög góð lýsing á stemningu.27 Þannig út frá orðsifjum stemningar sýnist íslenskan fylgja 

mynstri í þýsku (og dönsku).  

Aftur á móti birtist hinn veðurfræðilegi skilningur (með merkingu tengda lofti) á 

mjög áhugaverðan hátt í íslenskum orðaforða í blær (andvari, vindgustur; litur, yfirbragð, 

svipur) og andi (loft sem andað er að sér og frá; loftblær, andvari; sál; ólíkamleg vera; 

                                                 
24 Enciclopedia italiana Treccani, 1. útg. (á neti), undir „atmosfera,“ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/atmosfera_res-c36a5871-8baa-11dc-8e9d-

0016357eee51_%28Enciclopedia-Italiana%29/ (sótt 20. febrúar 2018); sbr. Leigh Hunt, „Atmosphere,“ 

The Collector and Art Critic 2, n. 4 (1899): 64. http://www.jstor.org/stable/25435314. Um íslenska orðið 

„andrúmsfjarvídd“ sjá Orðabanka Íslenskrar málstöðvar: http://ordabanki.hi.is (sótt 12. febrúar 2018).  
25 Þýsk-íslensk orðabók, ritstj. Heimir Steinarsson (Reykjavík: Opna, 2008), atr. „Stimmung,“ „stimmen,“ 

„Stimme.“ – Hans Köchler, „The problem of reality as seen from the viewpoint of existential 

phenomenology,“ Foundations of Morality, Human Rights, and the Human Sciences: Phenomenology in a 

Foundational Dialogue with the Human Sciences, 15. bindi í Analecta Husserliana, ritstj. Anna-Teresa 

Tymieniecka og Calvin O. Schrag (Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1983), 180–181. 

Athyglisverð túlkun á samstillingarmerkingunni í tengslum við sameiningu sjálfsveru og viðfangs, sem ætti 

að eiga sér stað í reynslu stemningar. 
26 Íslensk orðsifjabók, ritstj. Ásgeir Blöndal Magnússon (Reykjavík: Orðabók Háskólans, 1989), atr. 

„stemma (2),“ „stemma (3),“ „stemning.“ – Íslensk orðabók, 4. útg., ritstj. Mörður Árnason (Reykjavík: 

Forlagið, 2007), atr. „stemning.“  
Þess ber að geta að umræddur skyldleiki endurspeglast jafnframt í dönsku (stemning, stemme), en gegnum 

hana hefur orðið komið í íslenskuna. 
27 Griffero, Atmospheres, 1, 41. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/atmosfera_res-c36a5871-8baa-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/atmosfera_res-c36a5871-8baa-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://www.jstor.org/stable/25435314
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bráðasótt; hugur; andagift; megininntak; andrúmsloft). 28 Margar merkingar þessara orða 

rifja upp ýmis atriði úr umræddri heimspekikenningu um stemningar. Auk þess má benda 

á að hreyfing loftsins sem felst í öndun, úr ytra rými inn í mann og öfugt, og tvíræð staða 

ætlunarinnar í þeim verknaði sýna líka athyglisverðar hliðstæður við fyrrnefndu 

kenninguna – en kunna jafnframt að leiða í ljós umdeilanleg líkindi.  

Loft er óljós en hlutlæg vera dreifð í tilteknu rými, og tengist viðkomandi rými 

með því að eigna sér og miðla ýmsum skynrænum eiginleikum hinna staðbundnu 

aðstæðna (svo sem hita, lykt, þéttleika, gegnsæi, o.s.f.).29 Slík nærvera sækir nauðsynlega 

á hverja þá sjálfsveru sem gengur inn í svæði hennar, eins og stemningar flækja 

sjálfsveruna í sig, og frá henni fær maður ekki nema mjög takmarkað ónæmi. Þó hætt sé 

að anda verður ekki hægt að hefta nema lyktaráhrif (sem hefðu mögulega getað vakið 

samskynræn bragðáhrif), en ekki þau er t.d. stafa af snertiskyninu – og víst að því gefnu 

að andardráttarhléið verði líka takmarkað, vilji maður halda lífi. Það mætti þá flýja annað, 

en eins og í tilfelli stemninga myndi þetta einfaldlega þýða að smeygja sér undan 

andrúmsloftinu með því að færa sig úr rýminu sem það er dreift í, yfir í annað rými – sem 

verður samt öðrum anda hlaðið.  

Vísun í útöndun sem felst sjálfkrafa í skilgreiningu anda og öndunar mætti svo 

túlka sem hliðstæðu fyrir áhrifunum sem nærvist tiltekinnar sjálfsveru getur haft á 

stemningu í umkringjandi umhverfi – en jafnframt gæti það minnt einmitt á þá 

útvörpunarhyggju sem Griffero sýnir mikla vandvirki í að forðast og afsanna. 

                                                 
28 Íslensk orðabók, atr. „1blær,“ „2blær“ og „1andi.“ – Sbr. Tonino Griffero, Quasi-things. The Paradigm of 

Atmospheres, þýð. Sarah de Sanctis (New York: State University of New York, 2017), 6-16. Talað er um 

vind sem hálfhlut og sem sérlega stemningarlegan í tilteknum birtingarmyndum sínum (m.a. blæ); hann sé 

upplifun hreyfingar og ytri (hlutlægrar) nærvistar í hinu lifaða rými, og frelsi lifaða líkamann undan þeim 

efnislega. Sjá einnig Griffero, Atmospheres, 74-75. Genius loci, s.s. andi sem ríkir á tilteknum stað, gefinn 

þar sem rými breytist yfir í stað með því að hlaðast stemningu. 
29 Reyndar er loft það hlutlega óljós vera að oft mætti samsama það (eða rugla saman) við rýmið sjálft. Og 

öfugt. 
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2 Wassily Kandinsky 

 

Náttúran talar sitt eigið mál, sem orkar með ómótstæðilegum mætti á okkur. Slíkt 

mál er óeftirlíkjanlegt. Að ætla sér að líkja eftir hænsnahúsi með tónlist, til þess að 

endurskapa stemningu þess og láta áheyrandann upplifa hana, er bæði ómögulegt 

og tilgangslaust verkefni. Hvaða listform sem er getur skapað þessa stemningu, ekki 

með því að herma eftir henni að hætti náttúrunnar, heldur með því að endurgera 

innra gildi hennar.30  

 

2.1 Heimssýn brautryðjanda: Andinn, listin, og andrúmsloft. 

Wassily Kandinsky (1866-1944) var byltingarmaður í listasögu 20. aldar. Virkni hans 

birtist bæði í sköpun listaverka og skrifum – að ógleymdri kennslu – en auk þess að finna 

upp óhlutbundna list, þ.e.a.s. nýja leið til myndgerðar (einkum í málverki), tók hann sér 

fyrir hendur að skilgreina og byggja upp fræðilegan grunn hinnar nýju listar. Jafnt 

listrænar afurðir sem fræðilegar kenningar hans hafa sýnt langvarandi áhrif á það sem á 

eftir kom. Áður en farið er út í greiningu á verkum Kandinskys, verður hér reynt að veita 

innsýn í hugsun hans, með það að leiðarljósi að kanna mögulega snertifleti við 

stemningafræðina. Það væri vissulega ómögulegt að halda því fram að þessar ólíku 

kenninga samsvari sér fyllilega. Engu að síður tel ég áhugavert að draga fram og rýna í 

þær hliðstæður sem þar er að finna, og benda á hvernig unnt sé að samrýma ýmsan 

ágreining – eða jafnvel líta framhjá sumu.  

Undirstöður heimspeki Kandinskys og stemningafræðinnar eru ólíkar. Listfræði 

Kandinskys varð til innan hans sérstöku heimssýnar, sem að vissu leyti er „barn síns tíma“ 

– svo lánuð séu orð listamannsins. Þótt sú heimssýn sé sett fram af fullri alvöru og stefni 

að því að gefa heildarmynd af veruleikanum, er hún ekki rökföst kerfisbundin heimspeki 

heldur byggist hún á mikilvægan hátt á innsæi – en það var líka í takt við tímann.31 

Umfjöllunin hér á eftir byggist á höfuðriti Kandinskys Hinu andlega í listinni, sem hann 

lauk árið 1910 og endurspeglar gildi og hugsjónir margra þeirra listamanna sem uppi voru 

á árunum fyrir fyrri heimstyrjöldina. 

                                                 
30 Wassily Kandinsky, On the Spiritual in Art (1912), útg. og þýð. Hilla Rebay (New York: The Solomon 

R. Guggenheim Foundation, 1946), 36n, mín þýðing. 
31 Frank Whitford, Kandinsky (London: Paul Hamlyn Ltd, 1967), 7. Sbr. Peter Selz, „The Aesthetic 

Theories of Wassily Kandinsky and Their Relationship to the Origin of Non-Objective Painting,“ í The 

Art Bulletin 39, n. 2 (1957): 128. 
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Tilvitnunin hér að ofan hefur að geyma nokkrar lykilhugmyndir í hugsun 

Kandinskys, sem jafnframt er hægt að setja í samhengi við stemningafræðina. Þar má 

nefna losun frá hlutkenndum fyrirmyndum og ytra útliti þeirra, til að fanga frekar hið 

sanna „innra gildi“ hlutanna; gildi sem í stemningarfræðilegum skilningi yrði hvorki 

niðurgrafið innst í hlutunum né beinlínis eignað þeim, heldur væri um að ræða 

andrúmsloft sem breiddist út í kringum þá.32 Í tilfelli hænsnahússins myndi 

stemningafræðin tala um tilfinningalega útbreiðslu í rými hússins, nærveru sem tengir 

hina skynjandi sjálfsveru við umlykjandi aðstæður og er ekki bundin neinum andlegum 

veruleika heldur hrífur (á) hinn lifaða líkama. Einnig vísar Kandinsky í tónlistina, er hann 

taldi vera það listform sem í eðli sínu stæði abstraktinu næst, enda hefðu tónskáld lengst 

af nýtt sér óhlutbundið mál hennar til að tjá titring sálar sinnar og endurskapa sitt innra 

líf, í stað þess að líkja eftir hlutkenndum fyrirmyndum. Af tónlistinni hefði myndlist átt 

að læra að vinna með hreinan efnivið og frumþætti sína. Þó það sé öðruvísi orðað – m.a. 

með mjög áberandi hlutverk hins andlega og innri veruleika – finnst mér þetta minna um 

margt á tal Grifferos um stemningarlega hönnun sem miðar að því að skapa ákveðna 

upplifun.33  

Ef orðalaginu í umræddri tilvitnun yrði örlítið breytt væri e.t.v. hægt að kalla fram 

líkingu við stemningafræðina með skýrari hætti. Prófum að setja „heimur“ fyrir „náttúra“, 

hið skynræna (eða skynreynslunni) fyrir óeftirlíkjanlega mál heimsins og „skynspekilegt 

gildi“ (eða „upplifun“) fyrir „innra gildi“. Ómótstæðilegur máttur hins skynræna virðist 

vísa í þá óviljandi reynslu sem gerist miðlæg í nýju fyrirbærafræðinni. 

Sjálfur var Kandinsky sterklega hneigður til skynhrifa en upplifði hluti, atburði og 

hverskyns fyrirbæri sem liti og tilfinningaleg, samskynræn áhrif þeirra. Þar sem hann var 

sannfærður um að skapandi innsæi væri hin rétta leið til að öðlast fullan skilning á 

raunveruleikanum – frekar en megindleg athugun raunvísindanna – losnaði málarinnn 

Kandinsky við hlutkenndar fyrirmyndir, í leit að „innri“ veruleika handan við ásýndir.34 

                                                 
32 Freistandi gæti verið að fella saman hinn innri veruleika, handan við ásýndir, sem Kandinsky talar um, 

og þá merkingarbæru útbreiðslu sem stemningafræðin staðsetur kringum hlutina: Ágreiningurinn þeirra á 

milli gæti verið af formlegu tagi og stafað af mismunandi líkani um heiminn, meðan vísað er til hins sama 

í báðum tilfellum. Þetta á stemningafræðin t.d. við varðandi tilfinningar, en samkvæmt því tekur hún upp 

úthyggju í stað frumspekilegrar innhyggju. Taka skal einnig eftir því að vera stemningarinnar kemur á 

undan eftirtekt og meðvitund um hana, en síðar er unnt að leita leiða til að lýsa, „laga“ og endurskapa 

hana; innri sannleikur Kandinskys er fyrirfram til staðar en misaðgengilegur, og krefst viljandi aðgerðar 

til að grafa hann upp og tjá. 
33 Griffero, Atmospheres, 4. 
34 Selz, „Aesthetic Theories of Kandinsky,“ 128–129. Með hliðsjón af nýfyrirbærafræðinni mætti bera 

saman hugmynd um hlutlegar fyrirmyndir við þær hlutlægu. Kandinsky snýr ekki beinlínis baki við 

efnisleikanum í sjálfum sér, heldur við úthlið hlutanna, þeirri ásýnd sem hylur innri merkingu og andlega 
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Grunnurinn í hugsun Kandinkys er höfnun á efnishyggju, ákveðið andsvar við pósítífisma 

nitjándu aldar sem einnig er að finna í nálgun nýfyrirbærafræðinnar og hinnar 

tilfinningatengdu skynspeki. Ólíkt nýfyrirbærafræðinni, sem snéri sér að líkani hins lifaða 

líkama og tilfinningalegri reynslu hans, leiddi þetta þó Kandinsky til að tileinka sér 

frumspekilegt viðhorf sem byggðist á hefðbundinni tvískiptingu sálar og líkama og 

hliðstæðri tvíhyggju efnis og anda. Samkvæmt þessu kaus hann að leita til hins andlega.  

Í byrjun tuttugustu aldar – eftir tímabil heltekið af hlutkenndum veruleika og 

ásýnd hlutanna, vísindalegri athygli að ytri hlið hlutanna og mælingu þeirra – fannst 

honum að viðhorf raunhyggjunnar hefði lamað andlegt líf manna og að slíkt birtist í jafnt 

andlausri list, sem ofsótt er af efnisleikanum og eftirlíkingu hlutanna; þar falli sjálft inntak 

listaverksins í skuggann af spurnigunni um hvernig eigi að líkja eftir hinum efnislega 

hlut.35 Helsti áhugi Kandinskys og kjarninn í listsköpun hans var ekki formið í sjálfu sér, 

heldur spurningin um hvaða formrænn tjáningarmáti hæfði hinu nýja andlega inntaki best 

– inntaki sem hefur annars ekki neina fyrirfram ákveðna mynd.36 Merkingu verksins má 

lýsa sem slíku inntaki, svona eins og listamaðurinn fann það og upplifði – en sjónarhorn 

og tjáning listamannsins gerir einnig kleift að greina einingu í gegnum þann stílfræðilega 

margbreytileika sem listsköpun Kandinskys tók á sig.  

Í leit að svari við spurningunni um viðeigandi form kann svokölluð 

samsvörunarkenning að koma fram, s.s. sú kenning sem útskýrir sálræn áhrif skynjana 

með tilvísun í sállífeðlisfræðileg ferli. Líkt og skynspekin hafnaði Kandinsky slíkum 

útskýringum sem ófullnægjandi en setti í staðinn fram það sem hann kallaði lögmál 

hinnar innri nauðsynjar, er byggist á dýpri samsvörun en hinni sállífeðlisfræðilegu og 

tekur andlegan veruleika til greina, sjálfstæðan og æðri þeim efnislega.37 Markmið 

listarinnar yrði þá að tengja menn aftur við sitt „innra líf“, við anda hlutanna og 

tíðarinnar.38 Slík bæting sálarinnar, og efling mennskunnar, sem listin átti að ná fram sýnir 

athyglisverða sameiningu fagurfræði og siðfræði.39 Einmitt slík sýn á listinni fékk ungan 

                                                 
veru þeirra – en fyrir sitt leyti hafnar nýfyrirbærafræðin öllu tali um nokkra „innri“ hlið. Rætt verður um 

hvernig leysa megi þennan ágreining en í augnablikinu skal látið duga að segja að þar sem áhugi 

Kandinskys beinist fyrst og fremst að tilfinningum mætti halda að myndmál í verkum hans sé engu að 

síður af hálfhlutlegum toga.  
35 Kandinsky, On the Spiritual, 18–19. Bera má þetta auðveldlega saman við tal Griffero um 

stemningarleika listaverka út frá hugtökunum staðreynd og sannreynd (e. factual fact og actual fact), sjá 

bls. 11 í þessari ritgerð og Griffero, Atmospheres, 83.  
36 Hans Konrad Roethel, Kandinsky (London: Phaiton, 1979), 13. 
37 Kandinsky, On the Spiritual, 39–43. 
38 Sama rit, 55–58, 91–95. 
39 Þannig séð talar listheimspeki Kandinsky frá tíma er listamenn deildu hinu rómantíska viðhorfi til iðju 

sinnar og litið var á list sem bjargvætt; frá sjónarhorni verjenda hinnar nýju tilfinningatengdu skynspeki 
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rússa, nýútskrifaðan lögfræðing og hagfræðing, til að gefast upp á hagsælu lífi og helga 

krafta sína listinni, flytja til Þýskalands og læra málaralist. 

Það kann að vekja forvitni að Kandinsky styðst ítrekað við hugtak stemningar í 

Hinu andlega í listinni. Hann gerir það þó án þess að skilgreina sérstaklega skilning sinn 

á hugtakinu, heldur virðist hann nýta sér almenna merkingu þess – sem nokkurskonar 

andrúmslofts af tilfinningalegum toga – til þess að lýsa eigin hugmyndum. Raunar notar 

Kandinsky til skiptis tvö mismunandi orð sem til eru í þýskunni yfir fyrirbærið, þ.e. 

Stimmung og Atmosphäre. Ekki er mér fyllilega ljóst hvort hann noti markvisst annað 

hvort orðið með mismunandi merkingu.40 Ég myndi þó hallast að þeirri ágiskun að mun 

algengri notkun á Atmosphäre sem er að finna í Hinu andlega geti að einhverju leyti stafað 

af vilja Kandinskys til að forðast hugtakið Stimmung, en í byrjun bókar kvartar hann yfir 

meintri misnotkun á þessu hugtaki sem hefði tíðkast upp á síðkastið.41 Ég vel hér að þýða 

vísanir hans í Stimmung með „stemning“ en vísanir í Atmosphäre með „andrúmsloft“. 

Samt sem áður skrifaði Hans Roethel, með tilvísun í virkni efnislíkamans, að 

„[t]hrough the medium of psychophysical „vibrations“ a definite if not definable 

Stimmung could be evoked which made the beholders participants in a spiritual 

communion.“42 Áhugavert er að Kandinsky skuli tengja saman einmitt hugmyndina um 

stemningu og andann, þetta grundvallaratriði hugsunar sinnar. Allt í mannlegri tilvist 

virðist lúta að svokölluðu andlegu andrúmslofti (þ. geistige Atmosphäre, reyndar stundum 

kallað Leben, þá andlegt líf), þ.e.a.s. yfirskilvitlegu einkenni tilverunnar á hverjum tíma, 

sem listir geta endurspeglað með ýmsum hætti. Ef ekki væri fyrir almenna áherslu 

Kandinskys á innra veruleika mætti halda að þetta andlega andrúmsloft streymi eiginlega 

út í hið lifaða rými. Griffero vísar reyndar í hið andlega hjá Kandinsky á einum stað, en 

afgreiðir það sem eitthvert hugtak notað í skorti á betri orðum.43 Slíkum „andlegum 

tilfinningum“ væri betur lýst sem „útstreymi“ (e. ecstasies) sem birtir tilfinningalega 

hleðslu er snertir hinn lifaða líkama.  

Þetta „innra líf“ í umræðu Kandinskys, hið andlega líf, mætti taka sem 

milliliðalausa en mögulega ómeðvitaða upplifun (sálarinnar fyrir listamanninum, hins 

lifaða líkama frá nýfyrirbærafræðilegu sjónarmiði) sem nauðsynlega fylgir tilveru manna 

                                                 
endurspeglar slíkt viðhorf ekki nútímalegan skilning á listinni, þ.e.a.s. breyttan skilning sem gerði 

nauðsynlegt að endurskilgreina fagurfræðina einmitt sem skynspeki.  
40 Vera kann að Stimmung þýði einkum „tilfinning“ en Atmosphäre beri breiðari merkingu; það síðara 

fyrirfinnst raunar tengt við önnur hugtök á borð við andlegt (þ. geistige) og siðferðilegt (þ. Moralische). 
41 Kandinsky, On the Spiritual, 11. 
42 Roethel, Kandinsky, 20. 
43 Griffero, Atmospheres, 85. 
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(er s.s. óviljandi). Stemning staðsetur sig einmitt þarna, á milli sjálfsverunnar og hins 

skynjaða – umheimsins – þegar þetta tvennt er enn sameinað og skynjunin milliliðalaus. 

Griffero heldur því fram að aðgreiningur verði til um leið um sjálfsveran verður meðvituð 

um stemninguna; Kandinsky eltir þessa íverandi tilfinningu og þreifar fyrir sér um hana, 

leitar að sjónrænum leiðum til að endurskapa hana á strigann.  

 

2.2 Myndgerð og hálfhlutir: Litur og form 

Fyrir utan almennar heimspekilegar skoðanir og ýmsar spámannalegar hugmyndir, hefur 

Hið andlega í listinni að geyma mikilvægar listfræðikenningar Kandinskys. Þar lýsir hann 

af næmi sýn sinni um samruna listanna, áhrifum lita, forma og myndbyggingar á 

áhorfandann og sérstaklega aðferðum til að beita þessum frumþáttum málverksins með 

því markmiði að tjá ákveðna tilfinningu, s.s. inntak andlegs eðlis en ekki innantóma 

eftirlíkingu ytri ásýndar. Persónulega tilraun Kandinskys til að kortleggja slíkar 

malerískar aðferðir, er fram kemur í þessum hluta bókarinnar, mætti vel lesa í tengslum 

við þær „staðleysuskilyrtu tilgátur“ sem Griffero nefnir varðandi möguleikann á að skapa 

stemningar.   

Kandinsky byrjar á að kanna skynjun litarins og áhrif hans á mann. Samkvæmt 

ofannefndri samsvörunarkenningu greinir hann tvennskonar áhrif: Annarsvegar hreint 

líkamleg (þ. rein physische Wirkung), hinsvegar geðræn (þ. die psychische Wirkung).44 

Fyrri áhrifunum eru gjarnan lýst sem fjölþættu (e. polymodal) einkenni litarins, sem vitnar 

um samskynjun Kandinskys en samræmist þar með skilgreiningu á reynslu hálfhlutlegra 

fyrirbæra sem einmitt samskynrænni eða fjölþættri.45 Þessi fyrstu hughrif eru aðgreind 

frá hlutlausri vitsmunalegri meðvitund um fyrirbærin sem tekur síðan við. Þau eru 

almennt hverful og gleymast um leið og augun eru leidd frá uppsprettu þeirra, en takist 

þeim að skapa dýpri upplifun í manni leiðir það í ljós innra gildi og „innri tón“ hlutanna 

(eða veranna) sem þau stafa af. Geðrænu áhrifin birtast ef líkamlega afl litarins nær í gegn 

til sálarinnar og kallar fram „titring“ í henni. Kandinsky veltir þó fyrir sér hvort um sé að 

ræða milliliðalausa eða miðlaða virkni (s.s. samsvörun). Þar sem sál og líkami eru eftir 

allt saman tengd, gæti ákveðin „geðshræring“ (þ. psychische Erschütterung) verið 

orsokuð af samsvarandi líkamlegri tilfinningu. En hann er ekki sannfærður um að slíkt 

geti útskýrt þau viðfeðmu áhrif sem liturinn getur haft á líkamann allan, og leggur frekar 

                                                 
44 Kandinsky, On the Spiritual, 39–43. 
45 Griffero talar ýmist um polymodal og transmodal, sbr. Atmospheres, 16–17, 26, 48–49 n. 137, o.fl. 
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til að ákveðin hughrif orki beint á sálina og bergmáli síðan í gegnum alla líkamshluta og 

líffæri. Þessi niðurstaða leiddi Kandinsky til að leggja samsvörunarkenninguna til hliðar, 

og er frá okkar sjónarhorni ekki síst athyglisverð vegna þess hvað hún minnir á hugmynd 

stemningafræðinnar um að líkaminn virki eins og „hljómbotn“ fyrir stemningarlega 

skynjun.46  

Þar næst kynnir Kandinsky „lögmál hinnar innri nauðsynjar“. Samkvæmt því eiga 

allar listrænar ákvarðanir að miða við og að innra lífi listamannsins og hinu andlega 

andrúmslofti samtíðarinnar. Svo lengi sem listsköpun lætur stjórna sér af slíku eru henni 

settar engar takmarkanir af formrænu tagi: Sé eitthvert form nauðsynlegt til tjáningar 

listamannsins er það einnig rétt, og þar af leiðandi gott. 47 Ljóst er að af þessu leiðir höfnun 

á hefðbundnu fegurðarhugtaki – en jafnframt fordæmir Kandinsky ekki alla raunsæislist 

og skraut, því jafnvel þar er hægt að tjá innra líf (sé unnið „rétt“). Til að skýra betur þetta 

nýja lögmál notar Kandinsky býsna skarpskyggna myndlíkingu við píanó: Hönd 

píanóleikarans táknar listamanninn, lyklarnir á píanóinu samsvara litum, formum, eða 

jafnvel hlutum sem listamaður nýtir sér til myndgerðar, hamrarnir tákna augað, og 

píanóstrengirnir sem titra og óma sem afleiðing samspilsins eru sálin. Listamaðurinn 

getur notað miðilinn og frumþætti hans til að orka á sálina með ákveðnum hætti.  

Þá er sjálfur efniviður málverksins lagður til grundvallar í umræðunni. Kandinsky 

nefnir lit og form sem þættina tvo sem hrein „malerísk kompósisjón“ átti að byggjast á – 

en þeir eru óhjákvæmilega samtengdir. Hver litur og hvert form – þ.e.a.s. hver stök 

birtingarmynd þessara formrænu atriða – hefur sinn óbreytilega innri tón (einskonar 

persónulega undirstöðu), sem mætir þó hlutlægri afmörkun (annarra lita og forma) þegar 

það birtist í efnislegri mynd (s.s. í myndrænni framsetningu). Áhrif litarins eða formsins 

breytast eftir því hvað umkringur það en innra gildið helst ávallt óbreytt í sjálfu sér. Þessi 

„einstaklingsbundni“ þáttur og sá „samhengisbundni“ ná hlutlægri samræmingu, að mati 

Kandinskys, og leiða til óendanlegra möguleika: Þar sem til eru bæði óendanlegir litir og 

                                                 
46 Sama rit, 103–104. Stemningafræði í nýfyrirbærafræðilegum anda dugar að tala um lifaðan líkama hér; 

slíkt líkan leysir tvíhyggjuna sem sjálfur Kandinsky aðhylltist og nokkur fræðileg vandkvæði sem henni 

fylgja. Áhrifin sem snerta sálina ná henni vissulega í gegnum líkamann, og listamaðurinn mótar allavega 

efni til þess að ná til andans. En eins og við höfum séð þá ver Kandinsky mál sitt með því að segja að sál 

og líkami séu bundin sterkum böndum. Ef þessari tvískiptingu væri skipt út fyrir hinn lifaða líkama, í 

samræmi við grundvallarnálgun nýfyrirbærafræðinnar, yrði hinn sterki svipur milli „skynspekilegra“ 

kenninga Kandinskys og stemningarfræði mun greinilegri. 
47 Kandinsky, On the Spiritual, 47 n. 1. „If a form appears meaningless and, as people say, „has nothing 

to say,“ this should not be interpreted literally. There is no form, or anything in the world which says 

nothing. The message, however, often does not reach our soul which happens in a case when something 

said is meaningless or, to be more accurate, has not been applied in its proper place.“ 
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form, verða samsetningarnar þeirra og áhrif einnig óendanleg. Þegar um er að ræða 

samningu málverks, þá eru hin stöku formrænu atriði undirsett myndbyggingunni í heild 

sinni: Þau verða mótuð á tiltekinn hátt ekki vegna síns eigin „innri tóns“, heldur með tilliti 

til heildarinnar og andlega inntaks hennar. Malerísk kompósisjón fæst þannig við 

tvennskonar verkefni: Samsetningu myndarinnar í heild sinni, og mótun hinna stöku 

atriða sem hana skipa. 48 Allar ákvarðanir verða að lúta lögmáli hinnar innri nauðsynjar.  

Segja má að þetta líkan sé hliðstætt hugmyndinni um að öll ásýnd hafi innri hlið: 

Litir og form jafnt og hlutir og manneskjur. Í Hinu andlega í listinni fjallar Kandinsky 

mest um litinn, sem talinn er öflugasta verkfæri listamannsins og er lagður að jöfnu við 

hljóðið í tónlistinni. Í þeirri ítarlegu litafræði sem þar gefur að líta er litum lýst frá bæði 

skynspekilegu og siðferðilegu sjónarmiði. Kandinsky tengir við hvern lit hugarástand eða 

tilfinningar, líkamlega og samskynræna virkni, jafnvel „skapgerð“ (eða þá sjálfsemd); 

eftir slíkum eiginleikum og innbyrðis tengslum er þeim líka skipað niður í kerfi.  

Kerfið felur í sér tvö pör andstæðra lita, en hver þeirra samanstendur af tvennum 

andstæðupörum fyrir sig. Fyrra parið er andlegs eðlis, enda stafar það af sálrænum 

áhrifum litanna. Guli og blái liturinn mynda þar fyrsta andstæðuparið og merkja 

mótsetningu heits og kalds; þeir einkennast af tvennskonar hreyfingum, gulur sýnist 

nálgast áhorfandann (líkamleg hreyfing) og hafa miðflóttahreyfingu, en blár fjarlægjast 

(andleg hreyfing) og hafa miðsóknarhreyfingu. Hvítur og svartur litur fylgja eftir sem 

annað andstæðuparið, og merkja þeir mótsetningu ljóss og dökks; hreyfingar þeirra eru 

hliðstæðar hinum en stífari og gefa í skyn viðnám, möguleika og fæðingu á móti dauða, 

mótstöðu- og vonleysi. Þannig tákna þessir fjórir litir jafnmarga „aðaltóna“ allra litanna: 

Heitan, kaldan, ljósan, dökkan, og samsetningar þeirra. Seinna parið er aftur á móti 

líkamlegs eðlis, þar sem það samanstendur af fyllingarlitum. Þar er þriðja andstæðuparið 

að finna, með rauða og græna litnum; í grænum jafnast andstæðir kraftar guls og blás og 

mynda sátt og kyrrð, sem breytist í innhverfa ástríðu í rauðum. Grár er hliðstæður litur en 

merkir algjöra stöðnun. Fjórða andstæðuparið skipa þá appelsínugulur og fjólublár, sem 

verða til með því að bæta gulum (virka þætti fyrstu andstæðunnar) eða bláum 

(mótstöðulausa þættinum) við rauðan.  

                                                 
48 Við lestur textans um maleríska kompósisjón í Hinu andlega í listinni verður manni óhjákvæmilega 

hugsað til tilvísana Grifferos í Gestalt (Kandinsky styðst samt ekki við þetta hugtak á þýsku) og í þær 

heildrænu aðstæður sem umkringja okkur í hinum lifaða heimi, undirstöðu stemningarlegrar reynslu. Sbr. 

bls. 7. 
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Tal Kandinskys um að sumir litir tjái ýmiskonar hreyfingu rímar á áhugaverðan 

hátt við hliðstæða virkni hins lifaða líkama. Svipað má reyndar segja um þá fjölþættu og 

samskynrænu lýsingu sem hann gefur á þeim. Skýring Kandinsky á slíkri virkni snýst um 

sálina en frá öðru sjónarhorni getum við ályktað af þessu að maður verði var við slíka 

(ósýnilega) „hreyfingu“ og önnur áhrif vegna þess að þau enduróma einhvern veginn í 

skynjun okkar – umorðað: Litir virðast vera gæddir ákveðnum boðum (e. affordances) 

sem virkja lifaða líkama okkar, sem á sér breytileg mörk.  

Á það má benda að ólíkt sumri af þeirri samtíðarmyndlist sem Griffero nefnir í 

tengslum við stemningafræðina tekur óhlutbundið málverk ekki með beinum hætti til 

líkamleika áhorfandans (t.d. með því að höfða til margra skilningarvita), heldur í 

nokkurskonar endurkasti: Sjónskynjun getur kallað fram víðari (þ.e.a.s. samskynræn, 

fjölþætt) áhrif. Hér sýnist höfuðhlutverkið sem Kandinsky ljær sjóninni rekast á það 

sérstæði sem henni er einmitt almennt neitað af Griffero, en sá síðarnefndi leggur frekar 

áherslu á heildræna (e. holistic) skynjun. Þar sem líkamleg reynsla málverksins (þ.e. 

hlutarins) er bundin við framhliðaráhorf verðum við í grunninn að fallast á þá fullyrðingu 

Kandinskys að það er augað sem veitir aðgang að „sálinni“, þar sem síðan geta skapast 

samskynræn áhrif.49 Þetta er vissulega satt þegar um nálgun sem gerir ráð fyrir 

tvískiptingu sálar og líkama er að ræða; en málin gætu litið öðruvísi út frá sjónarhorni 

fyrirbærafræðilegrar kenningar er byggist á hugtaki hins lifaða líkama. Þá myndi hin 

hálfhlutlega hlið málverksins (t.d. liturinn) samt eiga kost á að skila sér til áhorfandans.  

Í grein sinni um upphaf óhlutbundinnar myndlistar velti Matthías Jóhannessen 

fyrir sér greinarmun á hugtökum „abstrakt“ og „óhlutkennt“ (þ.e. óhlutbundið), í 

tengslum við verk ýmissa listamanna.50 Hann er þar á því að orðin tvö séu ekki samheiti, 

heldur séu „óhlutkenndar“ einungis þær myndir sem engar fyrirmyndir eiga. Hann furðar 

sig þá á því að fyrsta óhlutkennda mynd sögunnar (þ.e. vatnslitamyndin eftir Kandinsky 

frá árinu 1910) eigi sér engu að síður fyrirmyndir að mati höfundarins sjálfs, s.s. litina í 

búning rússneskra bændakvenna. En myndi það einhverju breyta að liti og „innri tón“ 

(s.s. yfirbragð, stemningu) mætti eiginlega skilgreina sem hálfhluti? Þá væri mögulega 

engin furða þótt „óhlutkennd“ list sækti samt sem áður fyrirmynd í slík óskýr fyrirbæri, 

sem ekki eiga sér hlutlega tilvist í heiminum. Griffero talar sérstaklega um 

                                                 
49 Kandinsky, On the Spiritual, 43, 65. Því mætti þó svara að slík einskorðun sé fyrst og fremst venja 

„troðin“ upp á listunnendur af listheiminum, sem af ýmsum ástæðum bannar að koma við verk með 

beinum hætti eða nálgast þau um of. 
50 Matthías Jóhannessen, „Upphaf nútímalistar. Gömul veröld og ný, hlutkennd og óhlutkennd,“ Lesbók 

Morgunblaðsins, 1. apríl 1973 (blaðauki), 4. 
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„stemningarlegan lit“ í bók sinni um hálfhluti: Þar segir hann að „[a]tmospheric colors, 

[...] before being perceived as properties of the objects, are not condensed into surface 

colors but are diffused as a horizon of significance, a „style“ about objects and then 

become atmospheric colors: it is as if the thing were thrust outside itself [...].“51 

Svipuð reynsla af litum virðist skína í gegnum frásagnir frá vettvangsferð 

Kandinskys um Vologda-hérað í Rússlandi frá yngri árunum. Þar upplifði Kandinsky 

allskonar muni og umhverfi skreyttum svo björtum litum að skreytingin virtist taka yfir 

hlutina sjálfa – vera annað og meira en eiginleiki þeirra.52 Sérstaklega virtust honum 

litríku innanhússrýmin eins og hann væri að ferðast innan nokkurskonar skynrænnar 

heildar – sem hljómar þá eins og öflug birting þeirra tilfinningahlöðnu aðstæðna sem hinn 

lifaði heimur samanstendur af og eru stemningum nátengdar.53  

  

                                                 
51 Griffero, Quasi-Things, ix n. 6. 
52 Whitford, Kandinsky, 10 
53 Roethel, Kandinsky, 136. 
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3 Myndin, rýmið, tilfinningin  

 

3.1 Málaða myndin: Hlutur og hálfhlutur 

Sem hlutur er málverk varanleg efnisleg nærvera í rýminu. Tvíræðari stöðu hefur þó 

myndin sem persónugerir málverkið – en sjálft hlutgerir það myndina. Efnislega séð er 

hún varla meira en tvívítt lag af lit fast á stríga (raunar líklegast nokkur lög samanlögð) – 

það er staðreyndin (e. factual fact) hennar. Í okkar skynjun – í okkar reynslu – er mynd 

þó venjulega meira og annað en staðreyndin ein. Þegar skynnæmi, tilfinningar og 

vitsmunir manns koma við sögu opnast flöturinn og hið óefnislega inntak myndarinnar 

opinberast – sannreynd (e. actual fact) myndarinnar verður s.s. mest áberandi.  

Tilheyri áhorfandi menningu sem fæst eða kannast við myndgerð og sjónræna 

eftirlíkingu hluta, mun hann fyrir tilstilli vitsmuna geta þekkt og lesið myndina sem mynd 

af einhverju. „Vandinn“ við óhlutbundna list er einmitt sá að hún leyfir erfiðlega 

þesskonar hlutlægan vitsmunalegan lestur (hvort sem hann byggir á skynsemi eða 

innsæi). Áhorfandi sem ætli sér að grípa með einskærri skynsemi ótvíræða merkingu 

myndarinnar, sem orðum megi koma að, gæti þá vel setið uppi auðum höndum.  

Það mætti þá álykta að greiðasta leiðin að „skilningi“ abstrakt listaverks sé fólgin 

í skynnæmi okkar og tilfinningatengdri upplifun myndarinnar, s.s. í skynspekilegum 

skilningi. Frá sjónarhorni stemningafræðinnar yrði áhugavert að athuga tilurð og virkni 

myndmálsins og hvernig samspilið á sér stað milli listaverksins og okkar áhorfenda, sem 

sjálfsvera í lifuðum líkama – þá hvernig stemningarhugtakið geti nýst til að lýsa áhrifum 

óhlutbundinnar listar. Skynjunin er virkjuð af hinum ýmsu skynrænu þáttum og 

einkennum myndarinnar, sem listamaðurinn mótaði; eins og vikið var að í fyrri kaflanum 

kunna frumþættir málverksins (litur og form) að birtast sem hálfhlutir og, í öðru lagi, 

getur sjónræn skynjun miðlað fjölþættum áhrifum og leitt til samskynjunar. 

Meginályktunin hér er að stemningafræðin geti gert okkur kleift að greina í 

verkum Kandinskys tvennskonar virkni, sem lýtur á mikilvægan hátt að rýminu en stafar 

af stílfræðilegum þáttum. Í verkum frá fyrri árunum, þar sem enn er að finna leifar af 

hlutbundinni framsetningu og þekkjanlegu innra rými myndarinnar er andrúmsloftið 

frekar einkenni aðstæðnanna sem myndin inniheldur. Boð myndmálsins felst í 

tilfinningalegu inntaki sem við upplifum best með því að ganga inn í myndina, s.s. í innra 

og lifaða rými hennar. Að vissu leyti gildir þetta líka um verk frá seinni árunum, þar sem 
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myndrýmið inniheldur verur og „hlutir“ sem áhorfandinn getur virt fyrir sér og ferðast í 

gegnum – þrátt fyrir óljósa dýpt myndarinnar.  

Fyrir utan slíka stemningu dreifða um myndina má tala um stemningu dreifða utan 

myndarinnar – með öðrum orðum, útbreiða stemningu fremur en innihaldna. Mörg verk, 

þar sem gengið er alla leiðina í losun frá hlutbundinni framsetningu, einkennast af torræðu 

innra rými; þegar myndin virðist ekki „bjóða“ áhorfandanum í leiðangur virðist hin 

hlutlega nærvist málverksins í rými áhorfandans fá nýtt mikilvægi. Hluturinn og myndin 

samsamast í nokkurskonar heild sem einkennist af sterku skynspekilegu eðli, sem 

streymir tilfinningatengu boði (e. pathic affordance) beint út frá sér: Rýmið kringum 

listaverkið hleðst þannig ákveðinni stemningu – útbreiðri merkingarbærni – sem 

áhorfandinn mætir. Í gegnum slíkt útbreitt andrúmsloft getur listaverk náð til áhorfandans, 

með því að orka á hinn lifaða líkama hans. Ólíkt innri stemningu myndarinnar – þar sem 

frekar væri um að ræða hönnun margþættra og „óræðra“ aðstæðna er einkennast af 

tilteknu andrúmslofti – er þessi ytri virkni listaverksins af þeirri tegund stemningaráhrifa 

sem myndast kringum sérstaka og sérlega veigamikla hluti (í þessu tilfelli listaverk). Ef 

slík útskýring kann að hljóma tortryggilega „galdrakennd“ ber þá að minna á að 

stemningafræðin ásetur sér ekki að finna sállíffræðilega lýsingu á skynjuninni, heldur 

heimspekilega og fyrirbærafræðilega aðferð til að gera grein fyrir okkar lifuðu reynslu, 

einkum af óviljandi tagi.54  

Myndgreiningin sem ég hyggst leggja í hér á eftir hefur vissulega ýmsa fyrir fram 

ókosti. Í fyrsta lagi eru stemningar aðeins tiltölulega samhuglæg fyrirbæri. Í öðru lagi 

þróaði Kandinsky sitt eigið sjónræna mál til að miðla tilfinningalegu inntaki í stað þess 

að endurskapa og líkja eftir aðstæðum sem áhorfandinn getur haft hversdagslega reynslu 

af í heiminum. Þótt sú aðferð stefni vissulega að hlutlægni á hún sér einnig viðurkennd 

takmörk. Í þriðja lagi er höfundur, sem ætlar sér að lýsa meintum stemningarleika í 

verkum Kandinskys, bundinn sinni eigin skynjun, þótt hann reyni að taka mið af viðhorfi 

listamannsins. Að því leyti sem þessi greining fer fram undir slíkum kringumstæðum, 

mun mögulega þurfa að taka niðurstöðunum með nokkrum fyrirvara.  

 

                                                 
54 Hér má líka benda á tvennskonar stemningarlega reynslu sem Griffero lýsir með tilvísun í Moritz 

Geiger, en hún virðist hliðstæð reynslunni á verkum Kandinskys sem hér var lýst. Sjá Atmospheres, 132.  

„[O]ne could resort to the even subtler articulation made by Moritz Geiger. He distinguishes first between 

the contemplation of a mood (e.g. of a landscape) as something extraneous and the receiving, on the basis 

of which ‘we do not just look at the sentimental character [...] but we sink into it. We take part 

in it inwardly’“. Mín skáletrun. 
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3.2 Abstrakt 

Árið 1911 málaði Kandinsky stórt ólíumálverk að nafni Komposisjón IV [Mynd 1]. 

„Komposisjón“, eða „samning“, „það að semja verk“, er orð sem Kandinsky fékk að láni 

frá tungumáli tónfræðinnar; orðavalið er í samræmi við þá sannfæringu hans um að 

myndlist ætti að læra af tónlistinni hvernig hún ætti að beita hinum hreinu frumþáttum 

sínum til að „semja“ (abstrakt) myndverk, en það er einnig í samræmi við hugsjónina um 

að hinar ýmsu listgreinar gætu allar lært hver af annarri og loks runnið saman. Nánar 

tiltekið er „komposisjón“ heiti sem Kandinsky valdi yfir sérstaka tegund verka, samhliða 

hinum heitunum „impressjón“ (hrif) og „impróvisasjón“ (spuni); eins og impróvisasjónir, 

og ólíkt impressjónum, áttu komposisjónir að tjá hughrif af „hinni innri náttúru“, en 

einkum þær tilfinningar sem þróuðust innra með listamanninum hægt og yfir langan 

tíma.55 Hann myndi þá gera margar skissur og ítrekað endurskoða þær, s.s. beita 

vinnuaðferðum þar sem „dómgreind, meðvitund, [og] ásetningur“ gegndu aðalhlutverki 

en lytu þó alltaf tilfinningunni, ekki einberum útreikningi. Lýsing þessi á sköpunarferlinu 

á bak við jafn mikilfengleg verk og komposisjónir Kandinskys sýnir enn og aftur 

athyglisverða líkingu við reynslu og sköpun stemninga sem tilfinningatengdra fyrirbæra: 

Ekki aðeins endurómar hér hugmyndin um skynspekilega iðju – sem leitast við að finna 

sérstakar aðstæður og einkenni er geri hlutum eða rými unnt að hlaðast tilteknu yfirbragði 

– heldur einnig sú að ekki takist að lýsa stemningu nema að maður sé í henni staddur.56  

 Snúum nú okkur að verkinu sjálfu, Komposisjón IV. Myndin sem fyrir auga ber er 

vissulega abstrakt, en í henni er engu að síður hægt að greina ýmis kunnugleg atriði frá 

hinum raunverulega heimi. Kandinsky nefndi sjálfur „kastala“, „himin“, „hesta“, „spjót“ 

og „stríð“ í tengslum við þessa mynd, en hún var gerð á tíma er hann sá sér ennþá fært 

(og var í bili reyndar neyddur til) að nýta form og þætti úr útliti „raunverulegra“ hluta til 

að tjá sína andlega merkingu.57 Myndinni má gróflega skipta í þrjá jafnbreiða hluta eftir 

langhliðinni, þar sem hver hluti er hlaðinn mismunandi anda; „himinn“ breiðist 

samfelldur yfir alla þá parta en andrúmsloftið breytist þar smám saman í samhengi við 

heildina.  

Miðja myndarinnar sker sig úr og einkennir heildina með mjög ákveðinni útlínu 

sem minnir á holt, djúpblátt á lit. Fyrir framan „holtið“ standa þrjár mennskar en óskýrar 

fígúrur, nærvera sem breiðist út í misbjörtum bletti, að mestu köldum ljósgulum en rennur 

                                                 
55 Kandinsky, On the Spiritual, 98. 
56 Griffero, Atmospheres, 3. 
57 Roethel, Kandinsky, 82. – Kandinsky, On the Spiritual, 48. 
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svo út í grátt og hvítt. Fígúrurnar eru skreyttar skærrauðum lit – sem glampar líflega móti 

bakgrunninum – og halda í tvö „spjót“, svartar línur sem renna beint frá botni til efri 

brúnar myndarinnar, skipta innra rými hennar í tvennt og undirstrika miðbikið. „Holtið“ 

krýnir hins vegar gegnsær „kastali“, þykk og hyrnd svört lína sem afmarkar „himnaliti“ 

og skarast við spjótin – gerð úr sama „efni“.  

Öll litbrigðin gerast heldur skuggaleg í vinstri hluta myndarinnar, meira að segja 

birtist þar „regnbogi“ sem hefur greinilega verið dekktur með hinum dauðkennda svarta 

lit. Ljósguli himinninn tekur á sig gráa tóna er drynja enn dýpra á jörðinni. Í loftinu iða 

þykkar stífar svartar línur og bogar, óhlutbundin form en þó hlaðin svo sársaukafullum 

áþreifanleika að þau eru – kaldhæðnislega reyndar – næst því að færa sig inn á svið 

hlutleikans58 Segja mætti að Kandinsky hafi vel tekist að skapa drungalega og 

ofbeldisfulla stemningu sem gæti gefið til kynna „stríð“ í þessum hluta myndarinnar, en 

honum var ætlað að mynda andstæðu við hægri hlutann, öfugan pól með „ljúfu og köldu“ 

yfirbragði. Þar er að finna breiðari og samfelldari form, og er hver litur almennt dreifður 

yfir stærra svæði en sést í vinstri hlutanum, svo að minni spenna er gefin til kynna. Litirnir 

virka flestir djúpir en þó með örlítið köldum blæ, allt frá bláa og blárauða litunum sem 

fanga jörðina og himinninn, yfir í græna og fjólubláa um miðju hæð. Ég verð þó ósammála 

listamanninum varðandi gula litinn, því ég skynja hann sem mjög greinilega hlýjan hér. 

Ljósguli liturinn, sem teygir sig ofan í hvítan og gráan, og fyllir mikinn hluta 

myndarinnar, á þátt í að skapa vissan „léttleika“ sem Kandinsky talar um. Á himninum 

yfir miðju myndarinnar flykkjast svo appelsínugul og græn ský, sem hjálpa til að tengja 

allt myndrýmið saman. Staðfesta fígúranna sem standa beint í miðjunni, með þessum 

beittu lóðréttu þáttum, styrkir jafnvægiskenndina sem einkennir svæðið, og stuðlar að 

léttkendum stöðugleika heildarinnar. Bakgrunnsumrótið virðist brjótast út frá miðjunni á 

sama tíma og það finnur þar taumhald. Það er samt þessi öflugi blái massi, fast greyptur 

í miðbikinu, sem blæs lokatóninn yfir hina björtu ólgu sem sundrar bakgrunninnum, og 

samrýmir þannig andstæðurnar.  

Umhverfið og þau hlutbundnu atriði sem ég lýsti hér að ofan á ekki að taka 

bókstaflega enda mynda þau (þ.e. hlutirnir) ekki hið sanna innihald verksins – það gerir 

heild þeirra innri tóna er formin slá. Vísun í slík „hlutkennd“ atriði átti aðeins að auðvelda 

                                                 
58 Náskyld atriði koma einnig fyrir í eftirkomandi verkum, þá í mun meira áberandi (og mögulega 

áhirfaríkara) formi, t.d. Komposisjón V (1911) og Málverki með svörtum boga (1912). Einmitt um hið 

fyrrnefnda skrifaði Roethel „is not the bold black line which dominates Composition V in itself an 

„object“, just as much as the later circles are objects, in the sense that they are concrete and visible 

elements?“ (Roethel, Kandinsky, 86). 
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lýsinguna. Við getum þó dregið a.m.k. tvennar álýktanir af óskýrri tilvist þekkjanlegra 

fyrirbæra (hlutlegra jafnt sem hálfhlutlegra) á myndinni. Í fyrsta lagi, það að „draga“ form 

„af“ raunveruleikanum (sbr. abs-traho) til að nýta andlegt inntak þeirra í þegar mynd er 

„samin“ hefur þá afleiðingu að formin birtast á striganum í hinum „stemningarlega 

óskýrleika“ síns innri tóns. Þau atriði sem við myndum vanalega tengja hlutlegum 

fyrirbærum (t.d. mennskt útlit fígúranna, spjótin, kastalinn, o.s.frv.) losna hér undan slíku 

vitsmunalegu inntaki og leysast upp í „formleysi“ og óljósleika útstreymis síns – s.s. 

stemningarinnar sem hin skynspekilega vera þeirra breiðir út frá sér. Þetta er í grunninn 

það sem Griffero á við þegar hann segir að óskýrleiki stemninganna sé ekki af 

merkilegarlegum toga (e. semantic, einnig de dicto), heldur verufræðilegum (e. 

metaphysical, einnig de re): Þannig fangi „stemningarleg lýsing“ (eða þá listræn 

framsetning) með nákvæmum hætti ónákvæma veru.59  

Í öðru lagi, það að geta lýst myndinni með þessum hætti gefur í skyn að þar sé enn 

að finna leifar einhverrar kunnuglegrar rýmiskenndar. Áhorfandinn kannast óljóst við 

nokkra „hluti“ og form, og ásamt litum og myndbyggingunni skapar þetta tilfinningu fyrir 

innra rými myndarinnar, sem – þótt óeðlilegt og órökrænt sé – virðist hægt að ferðast í 

gegnum, eins og nokkurs konar landslag.60 Meira en það, segja mætti að myndin bjóði 

áhorfandanum eiginlega inn til sín í „stemningarlega landkönnun“ um hin ýmsu svæði og 

þann fjölbreytta anda sem þar ríkir. Boð myndarinnar – sem litir og form birta – lýtur þá 

að mestu leyti að innra rými hennar, reynir að flækja áhorfandann inn í aðstæðurnar sem 

listamaðurinn setti fram í henni og eru stemningu(m) hlaðnar.61 Í mynd eins og 

Komposisjón IV, þar sem sértekning (abstraksjón) myndmálsins er ekki enn alger, virðist 

innri þáttur rýmisvirkninnar því mun veigameiri og áhrifaríkari: Þó heildarsvipur 

myndarinnar hafi einnig sín áhrif þá tekur innri hliðin engu að síður yfir.  

Þetta breytist í verkum Kandinskys frá næstu árum, þar sem hlutlegi óskýrleikinn 

verður alger, samhliða fullri abstraksjón. Margar myndir fram til 1914 einkennast af því 

sem Roethel kallaði „sjónræna tortímingu“ bakgrunnsins.62 Heildrænn litamassi þekur 

myndflötinn, hefðbundin fjarvídd er afnumin að fullu og við tekur margræð dýpt. Hér eru 

                                                 
59 Griffero, Atmospheres, 7. Sjá einnig bls. 9 hér. 
60 Í öðrum skilningi mætti taka sjálfu landslaginu (frábrugðnu jörðinni) sem ákveðinni frummynd hins 

lifaða rýmis. Slík formgerð gæti vel hentað í myndbyggingu sem ætlað er að miðla tilfinningalegu gildi 

rýmisins. Sbr. Griffero, Atmospheres, 60–62. 
61 Það er reyndar vitað að Kandinsky væri mjög meðvitaður um innra rými myndanna og hefði sérstakan 

áhuga á því að áhorfandinn gæti „ferðast“ um myndirnar hans, haft heildræna skynspekilega reynslu af 

þeim. Hugmyndin styður á áhugaverðan hátt þátttöku hins lifaða líkama í skynjun sem er annars sjónræn. 

Sbr. Roethel, Kandinsky, 136. 
62 Sama rit, 158. 
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ekki lengur skýrar línur að skilgreina innri víddir málverksins; í mesta lagi getur samspil 

margra línulegra atriða við litina og hreyfikraftana sem þeir gefa í skyn skapað óljósa 

rýmiskennd, sem er eiginlega hvorki tvívíð né þrívíð. Þá virðist ytri þátturinn í 

rýmisvirkni málverksins styrkjast. Myndin kemur áhorfandanum fyrir sjónir meira sem 

ódeilanleg heild, eða þá sem heildrænar (og vissulega óræðar) aðstæður er hafa sest að í 

rými hans; myndin stendur andspænis honum og (hálfhlutleg vera hennar) færir sig 

samtímis út fyrir mörk rammans. Hið dreifða andrúmsloft myndarinnar fangar 

áhorfandann áður en hann geti gengið inn í framandi rými hennar – en stærð verksins 

hefur í mörgum tilfellum sitt að segja, hvað þetta varðar. Komposisjón VI [Mynd 2], frá 

árinu 1913, er gott dæmi um slík verk. 

Lífræna útbreiðsla litarins sem einkennir myndir af þessu tagi kann að minna á 

dreifingu hljóðs í rýminu. Rými sem er þá fyrirvítt og lifað – eins og það sem hinn lifaði 

líkami hrærist í. Griffero skrifar einmitt að stemningarleiki sé hljóðinu eðlislægur, hljóð 

séu í eðli sínu „sterklega stemningarhlaðin“.63 Hljóð orkar á líkamann; eins og „andlegt“ 

útstreymi (eða þá Leitmotiv) getur það gert kleift að þekkja uppsprettu sína (t.d. 

manneskju, stað), virkar s.s. sem birtingarmynd hennar; á sama tíma er hljóð ósýnilegt og 

tengist tilteknu fyrirvíðu rými – sem það jafnvel mótar. Tengsl lita við tóna, og mögulega 

enn fleiri skynhrif, tengjast svo grunnforsendu bæði skynspekinnar og listfræði 

Kandinskys, s.s. samskynrænu eðli reynslunnar.  

Ólgan bjarta sem blés lífi í bakgrunninn í Komposisjón IV litast mun dimmri 

tónum í Komposisjón VI, og verður auk þess alltumlykjandi. Það form sem er einna mest 

áberandi í verkinu er mögulega öldulaga svört lína, þvert á hægri hlið myndarinnar. 

Yfirbragð og efniskennd bylgjunnar rekast illilega á við grófa og hvassa stutta drætti sem 

við hana skarast; línan kallast svo á við fleiri boga, beygjur, en jafnvel beina stífa drætti, 

sem öll saman mynda stormasama strauma fljótandi frá hægri hliðinni í gegnum 

myndrýmið og enda með að vefjast milli bjarts svæðis í vinstri helming málverksins og 

dimma skuggans sem yfir því vofir. Æsilegur ljómi myndar þar breiðan og áberandi 

gulhvítan kjarna, í banvæna faðmlagi svarta litarins sem breiðist frá efra vinstra horni; 

þessi nána mótsetning dregur fram styrkt áhrif andstæðnanna. Rauðar og bleikar slettur 

bæta ástríðufullu blæbrigði við geislandi kjarnann og virðast vernda hann fyrir dýpt 

myrkursins og geisandi óreiðunni allt í kring.  

                                                 
63 Griffero, Atmospheres, 84–86. 
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Kandinsky tók fram að verkið væri byggt á nokkrum táknrænum hugmyndum. Þar 

bar helst hugmyndin um syndaflóð en einnig skírn og endurfæðingu.64 Meðvituð um 

forsögu málverksins gætum við ályktað sem svo að dökkgrænn og blár – með mest 

einkennandi litunum í verkinu – eigi að tjá hörmulega návist vatnsins. Einnig staðfestir 

þetta innra merkingu svarta litarins sem dauða og hvíta litarins sem vonar og fæðingar. 

Aftur: Það að „innri hughrif“ af syndaflóði, og sérstaklega af fyrri framsetningu á því 

efni, hafi verið innblástur að þessu verki, þýðir ekki að myndin sé nokkurs konar 

eftirlíking syndaflóðs.65 Mun frekar er andlegt inntak syndaflóðsins, þá stemningin, einn 

þáttur í samningu myndarinnar – einn stemningarlegur þáttur sem mætir öðrum álíka, þótt 

frábrugðnum að anda. Þannig er bjarta svæðið, fullt af lífi, samstillt því dimma og auk 

þess laumast guli og bleiki liturinn hér og þar flötinn. Andstæðurnar finna samhljóm. 

Um stemningu málverkanna tveggja sem hér var rætt um – sem og reyndar margra 

fleiri eftir Kandinsky – má þannig gera tvennar almennar athugasemdir. Í heild einkennist 

stemningin af sterkum þætti togstreitu, sem er þó haldið í vissu jafnvægi af 

myndbyggingunni og nýtur samt sín í heildarsamhljómi. Við nánari greiningu sést að slík 

togstreita stafar af innri átökum myndefnisins; myndirnar sýna fram á innbyrðis 

stemningarlega fjölbreytni, þar sem margar og ólíkar tilfinningar streyma úr myndefninu, 

í gegnum litina og formin og samsetningu þeirra. Þessi túlkun virðist ekki síst finna 

staðfestingu í háleitri hugsjón Kandinskys um allsherjar samrýmingu andstæðnanna. 

 

3.3 Konkret 

Árið 1914 neyddist Kandinsky til að flýja München og til Rússlands, þar sem hann dvaldi 

næstu átta árin. List hans þróaðist á þýðingarmikinn hátt á þessu tímabili, sem tengdi 

                                                 
64 Roethel, Kandinsky, 98–100. 
65 Orðrétt eftir Kandinsky: „[T]he initial motif of the paiting (Deluge) has been dissolved into an 

independent, purely artistic inner being with its own objectivity. Nothing could be more wrong than to 

consider this painting to be the representation of an event.“ Það verður að benda á að Kandinsky virðist 

ekki hafa upplifað beint neitt syndaflóð, heldur var hann að vinna úr þessu og fleiri þemum sem 

ákveðnum hugmyndum: Ekki hughrifum „hinnar ytri náttúru“, heldur þeirrar innri. Frásögn listamannsins 

af tilurð verksins er mjög fróðleg hvað þetta varðar. Þar greinir Kandinsky frá erfiðleikum sem hann átti í 

meðan á undirbúningi verksins stóð: „The reason was that I had succumbed to the fact of the Deluge 

instead of listening to its message: I was dominated by the exterior meaning and not by the inner sound.“ 

Um leið og hann fékk að líta aftur á mynd sína, sem hafði fyrst gefið honum innblástur að Komposisjón 

IV, þá „sensed at once the same inner shock that I experienced after finishing it (...) from time to time I 

glanced at the glass painting hanging in my studio. And every time I was again moved – first by the 

colours, then by the compositioin, and also by the design as such, regardless of the objects represented. 

(...) And it impressed me like other objects or ideas which by virtue of their psychic vibrations have the 

power to create within me purely pictorial images and which eventually make me produce a painting.“ 

Hér tekið eftir Roethel, Kandinsky, 100.  
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abstrakt myndgerð fyrirstríðsáranna við þá sem átti eftir að einkenna Bauhaus árin, undir 

áhrifum rúmfræðinnar. Í verkunum frá dvölinni í Rússlandi fer myndefnið að dragast aftur 

inn fyrir skýrar og jafnvel hlutkenndar útlinur, á sama tíma og hinn samfelldi litamassi 

léttir og eiginlegur bakgrunnur birtist að nýju – en orða mætti það svo að hann komi aftur 

upp á yfirborðið. Þróunin hélt ótrauð áfram árin sem Kandinsky sinnti kennslu við 

Bauhaus skólann (1922-1933), þá í átt að auknum formrænum stirðleika og hreinleika. 

Tilfinningahiti fyrri myndanna „kólnar“, liturinn er stilltari þó hann tapi ekki leiðandi 

hlutverki sínu, óhlutbundin form og línur ná hámarks skýrleika og virðast draga upp nýja 

„hluti“. Þessi endurheimti hlutlegi skýrleiki er samt þess eðlis að vitsmunir okkar geta 

ekkert úr honum lesið, og það er vegna þess að hlutirnir sem myndirnar fyllast upp á nýtt 

af tilheyra sínum eigin veruleika. Þrátt fyrir breyttan stíl er fræðileg undirstaða undir 

listsköpun Kandinskys söm: Samkvæmt því velur listamaðurinn, rétt eins og áður, að 

skapa, líkt og sjálf náttúran gerir, en ekki endurgera og líkja eftir því sem náttúran og 

maðurinn eru búin að skapa – nokkuð sem verður augljósara í myndum frá seinni árunum, 

sem minna á örverur. 

 Við tökum hér sem dæmi um hin nýju vinnubrögð Kandinskys fræga mynd sem 

hann málaði árið 1926, og kallaði Nokkrir hringir [Mynd 3]. Þó bakgrunnurinn komi aftur 

við sögu hér, er það engu nær að leysa vissa margræðni í rýmiskennd myndarinnar og 

sambandi sjálfs bakgrunnsins við hin atriðin sem myndina skipa. Myndflöturinn sýnist 

reyndar tvískiptur að dýpt, annars vegar hefur hann rykkennda áferð við jaðar málverksins 

næst áhorfandanum og hins vegar er hinn eiginlegi bakgrunnur nokkru „aftar“, sléttur og 

grásvartur. Liturinn ætti að sögn Kandinskys að merkja auðn og þögn, en tilfinningin 

dynur í sinni ýtrustu mynd í næststærsta hringnum á myndinni, svörtum á lit. Þá spilar 

óendanlega dýpt svarta litarins einnig á eðlislægar hreyfingar bláa litarins sem umkringir 

hann, en þær beinast inn á við. Blái hringurinn kann að virka sem þyngdarpunktur (a.m.k. 

í „andlegum“ skilningi) myndarinnar og allra hinna hringjanna sem svífa léttir í hinni 

óskýru dýpt. Hringirnir skarast ítrekað og gefa þannig til kynna gagnkvæma (en torræða) 

staðsetningu sína í rýminu. Þar sem margir hringir eru gegnsæir margfalda skaranir þeirra 

litbrigðin í myndinni, sem virka þá eins og margir fjölbreyttir tónar er mildilega brjóta 

hina ríkjandi þögn.  

Marcel Brion bendir á að þó Kandinsky teikni hér einfalda hringi, endi þeir engu 

að síður með því að líta út sem hnettir – ummæli sem virðast færa skýrleika formanna 
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enn nær sviði hlutleikans.66 Haldið hefur verið fram að hið hreina abstrakt form sem 

einkennir verk Kandinkys á borð við þetta breytist eiginlega í hlut, en athugasemdir 

listamannsins um hringinn bera einmitt vitni um ákveðna líkamlega og fjölþætta virkni 

þessa forms. Hringurinn var form sem Kandinsky hélt mikið upp á, en auk þess að tákna 

sérstakt andlegt gildi fannst honum að í hringnum rynnu saman öfugar hreyfingar og 

eiginleikar eins og stinnleiki og mýkt. Eins og um ýmsa raunverulega hluti virðist gilda, 

birtist hið hlutlega atriði (s.s. hringurinn) sem myndað af hálfhlutlegum atriðum (s.s. 

litnum og forminu), en þetta má bera saman við hugmyndina um að slík skynspekileg og 

tilfinningatengd fyrirbæri séu tæmandi birtingarmynd hlutarins.  

Sú hugmynd (og reyndar tilfinningin fyrir því) að einmitt um leið og formin verða 

alfarið óhlutbundin og litirnir njóta sín í hinu listræna frelsi verði myndirnar konkretar, 

skýrist mögulega á grunni þeirrar innsýnar Kandinskys að sköpun listaverks sé lík sköpun 

heims. Þá væri heimur myndanna – og jafnvel hverrar myndar fyrir sig – hlutlægur og 

eðlilega óbundinn ásýndum þessa heims: Það að veruleikinn sem birtist í myndinni þyki 

frábrugðinn raunveruleikanum stafar af því að við slíkan dóm eru ásýndir okkar heims 

teknar sem viðmið. Og þó ekki sé unnt að túlka „hlutina“ sem í verkinu birtast með 

skynsemi og vitsmunum – sem bundnar eru þekkingu á hinum raunverulega heimi – getur 

„hið marglungna samspil flata, forma, og lita [engu að síður] skapað ákveðna stemningu. 

Það er í sjálfu sér upplifun.“67 

 

  

                                                 
66 Marcel Brion, Kandinsky (New York: Harry N. Abrams, 1961), 72. 
67 Whitford, Kandinsky, 38. „[T]he intricate interplay of planes, shapes and colours in this picture may not 

stimulate associations, but it does inspire a mood. It is, in itself, an experience.“ Mín þýðing.  
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Lokaorð 

 

Umfjöllunin hér að ofan hefur reynt að varpa ljósi á inntak abstrakt listaverka eftir 

Wassily Kandinsky, með því að lýsa mögulegri reynslu þeirra frá nýfyrirbærafræðilegu 

sjónarhorni stemningafræðinnar.  

Vakin var athygli á margþættum tengslum milli annars vegar hinna ýmsu mynda 

sem rýmið tekur á sig í óhlutbundinni myndlist og hins vegar hins lifaða rýmis 

fyrirbærafræðinnar. Í báðum tilfellum er um að ræða forvítt rými – þ.e.a.s. óbundið rúm- 

og eðlisfræði – skylt upplifun okkar á umheiminum, með öllum þeim aðstæðum og 

fyrirbærum sem þar fyrirfinnast. Slíkt rýmislíkan á sér mismunandi birtingarmyndir í 

abstrakt list Kandinskys, en myndir hans sýna yfirleitt tvöfalda virkni, sem lýtur 

annarsvegar að innra rými þeirra en hins vegar að því ytra (s.s. hinu lifaða rými 

áhorfandans). Hvaða mynd sem er getur búið yfir þessari tvöföldu virkni, í mismiklum 

mæli, en önnur er þó yfirleitt mun meira áberandi en hin, með þeim afleiðingum að sú 

veikari „hverfur“ – en í öðrum tilfellum geta þær líka verið jafnar að styrkleika. Hið lifaða 

rými er samt ekki nema „rammi“ utan um sjálfsveruna sem þar hrærist – sér í lagi 

áhorfanda sem virðir málverk fyrir sér. Slík vídd kallar á hliðstætt líkan hins lifaða líkama, 

annað gagnlegt hugtak fyrirbærafræðinnar til að lýsa þeirri reynslu sem við verðum fyrir 

í heiminum. Það að beita þessum hugtökum í greiningu á abstrakt list hjálpar til að festa 

ákveðna hugmynd um „skynrænan skilning“ á henni. Greining af þessu tagi getur þá 

dregið upp skýrari mynd af skynspekilegum áhrifum listaverka á okkur áhorfendur og gert 

okkur meðvituð um virkni myndmáls og frumþátta málverksins.  

Bent var á hvernig unnt sé að skilgreina frumþætti málverksins – þ.e. litinn og 

formið – sem hálfhlutleg fyrirbæri. Stemning er einkenni og birtingarmynd hlutar eða 

rýmis, en ekki eiginleiki þeirra. Við erum þó vön að hugsa um lit og form sem einmitt 

eiginleika hlutanna – og það sennilega vegna þess hve augljóslega þau virðast tilheyra og 

vera staðsett í hlutunum og pörtum þeirra. En er slík efnisleg tilvera ekki hliðstæð þeirri 

sem einkennir einnig vind, birtu, og fleiri hálfhluti? Hægt er, í grunninn, að útskýra öll 

þessi fyrirbæri með raunvísindalegum aðferðum. Útskýringar af þessu tagi munu þó 

einungis ná utan um hina efnislegu tilveru þeirra, en ekki hið upplifaða gildi reynslunnar. 

Mikið af abstrakt list byggist einmitt á sértekningu og lausn þessara formrænu þátta undan 

raunveruleikanum og efnislegum birtingarmyndum þeirra. Litur og form verða þá að 
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frumefni sem listamaðurinn mótar í byggingu myndarinnar, líkt og „stemningarleg 

hönnun“ heildrænna aðstæðna út frá tilfinningatengdum áhrifum þeirra. 

 Auk þess að vera nýtt verkfæri til að lýsa reynslu óhlutbundinnar listar, gæti 

ávinningurinn af stemningafræðilegri nálgun á list falist að hluta til í verufræðilegri 

endurskoðun á ýmsum þáttum myndlistar og skynjun hennar. Greining af þessu tagi 

myndar ákveðna andstæðu við margar rannsóknir sem reglulega birtast og færa sönnur á 

sállíffræðileg áhrif af reynslu listaverka, eins og til að styðja gildi listarinnar. Eins sannar, 

athyglisverðar og vissulega gagnlegar og niðurstöður slíkra tilrauna geta verið, kunna þær 

engu að síður að virka eins og hálf vandræðaleg „málsvörn“ listarinnar, á mörkum 

kvíavillu.68  

Í lokin má benda á að notkun Kandinskys á hugtaki andrúmslofts getur bent til 

mögulegrar útvíkkunar á hugtakinu sem sjálf stemningafræðin styðst við. 

Stemningafræðin einblínir á reynslu sem á sér stað í hinu lifaða rými. Við ættum þó að 

getað skilgreint líka hina grundvallarvídd tilverunnar, s.s. tímann, sem eins konar rými. 

Þetta væri þá rými atburðanna, rými líðandinnar – rými sem er í mjög bókstaflegum 

skilningi “lifað”; en skynjun þess hefur þar að auki mjög augljóslega forvíðan veruhátt, 

s.s. huglæga vídd (sem t.d. Bergson fékkst við á svipaðan tíma og Husserl talaði um hið 

lifaða rými). Skoða mætti þá hvernig stemningarlegar aðstæður geti teygt sig í tímanum, 

auk þess að vera dreifðar í rými. Stafa þá af atburðum og ýmsum öðrum þáttum 

(efnislegum eða ekki) sem sjálfsveran mætir yfir ákveðið tímabil og leggja saman áhrif 

sín – einskonar skörun af bergmálum ólíkra upplifana. Stemning tengd tímabili (tilfinning 

í rýminu sem tilfinning dreifð yfir tímabil, sem einkennir á heildstæðan hátt upplifun 

ákveðins tímarýmis) yrði enn og aftur ákveðinn „millileiki“ sem tengir sjálfsveruna við 

tímabundnar aðstæður áður en eiginleg aðgreining verði. Raunar – og rétt eins og 

andrúmsloftið – er hugmyndin um tíðaranda jafnt sem fyrirbærið sjálft vel þekkt í 

hversdagslegu samhengi.  

                                                 
68 Slíkt viðhorf er e.t.v. til merkis um tvennt. Í fyrstu lagi visst vantraust gagnvart öllu sem er ekki mælanlegt 

eða sannprófað með hlutlægum hætti; nýfyrirbærafræðin bendir hins vegar á að eigin skynræn og 

tilfinningaleg reynsla geti talist „hlutlæg“ einfaldlega fyrir að hafa átt sér stað. Í öðru lagi, þar sem hér kann 

að vera lúmskt undirskilið að „órökræn“ starfsemi á borð við listsköpun þarfnist réttlætingar, getur ákveðið 

stigveldi þekkingarinnar verið þar með einnig gefið til kynna. Réttlætinguna eigi s.s. að veita með 

vinnubrögðum raunvísinda – sem eftir allt saman virðast þó hafa eðlislægar takmarkanir sem koma í veg 

fyrir að þau fangi fyllilega tilveru og gildi listarinnar. Þó þau hafi verið skrifuð á tíma þegar vísindin voru 

vissulega ekki eins þróuð og eru í dag, liggja eftirfarandi orð eftir Kandinsky: „[T]here can never be a 

“scientific criteria” to measure quality in art. In reality, these criteria would represent a new impediment 

for the understanding of art (…) ask yourself if a work has surreptitiously taken you away in a world thus 

far unknown to you.” (Tekið eftir Roethel, Kandinsky, 160) 
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Viðauki: Myndir 

 

 

Mynd 1: Kandinsky, Wassily. Composition IV. 1911. Kunstsammlung Nordrhein-

Westfalen, Düsseldorf 

 

 

Mynd 2: Kandinsky, Wassily. Composition VI. 1913. Hermitage, St. Petersburg. 
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Mynd 3: Kandinsky, Wassily. Several Circles. 1926. Solomon R. Guggenheim 

Museum, New York. 


