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Útdráttur 
 
 
Hugmyndin um verkfærahyggju innan menningarstefnu gengur út á að list hafi 
ákveðin áhrif sem megi nota til að gagnast samfélaginu, hvort heldur siðferðileg, 
efnahagsleg eða pólitísk. Þar eð menningarstefna er hluti af pólitísku ferli getur hún 
eingöngu skilgreint list út frá þessari gagnsemi. Á hinn bóginn eru einnig sterkar 
hugmyndir um sjálfstæði listar sem mæla gegn opinberum afskiptum bæði á 
pólitískum og fagurfræðilegum grundvelli og skapa því togstreitu innan 
menningarstefnu um hvernig styrkja megi list án þess að skipta sér af henni. Þessar 
hugmyndir um sjálfstæði listar liggja einnig til grundvallar þeirri aðgreiningu milli 
há- og láglistar sem gerir menningarstefnu elítíska. Saga hugmynda um neikvæð 
áhrif, jákvæð áhrif og sjálfstæði listar er hér rakin, sett í samhengi við greiningu Geir 
Vestheim á verkfærahyggju í menningarstefnu og borin upp við íslenska 
menningarstefnu. Til mótvægis er greint frá annars konar skilgreiningu á 
verkfærahyggju í samhengi við list samkvæmt kenningum John Dewey. Þá er skýrt 
frá gagnrýni Richard Shusterman á forsendurnar fyrir skilgreiningunni á list og 
gagnsemi hennar og afleiðingarnar sem sá skilningur hefur haft. Niðurstaða 
rannsóknarinnar er að ástæðu árekstrana innan menningarstefnu milli viðhorfa 
okkar til listar og þarfarinnar á að sýna fram á gagnsemi og árangur megi hugsanlega 
rekja til hvernig þessar forsendur hafa verið skilgreindar. Það er ekki augljóst hvernig 
hægt væri að innleiða breytta skilgreiningu á list án þess að gjörbreyta 
listastofnunum okkar, en skilgreining gagnhyggjunar á list sem verkfæri sem stöðugt 
þarfnast endurnýjunar er engu að síður mikilvægt mótvægi við skilgreiningarnar sem 
hafa fest sig í sessi.  
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Abstract 
 

 
Instrumentalism in cultural policy is defined by the idea that the arts have a certain 
impact that can be used to benefit society, be that morally, economically, or 
politically. Since cultural policy is part of the political process it can only define the 
arts by this utility. Conversely, there are strong ideas about the autonomy of the arts 
which oppose government influence, be it on political or artistic grounds, and thus 
create a tension within cultural policy as to how it can support the arts without such 
interference. The same ideas about artistic autonomy are at the root of the 
distinction between low and high culture which makes cultural policy elitist. The 
history of the ideas of the negative and positive effects of the arts as well as their 
autonomy is recounted here, put in context with Geir Vestheim‘s analysis of 
instrumentalism in cultural policy and compared to cultural policy in Iceland. This is 
contrasted with a different definition of instrumentalism in the arts as put forward 
by John Dewey. I also discuss the criticism levelled by Richard Shusterman against 
the philosophical premise for the definition of the arts and their uses, as well as the 
consequences thereof. The conclusion of this research project is that the reason for 
the conflict within cultural policy between our attitude to the arts and the need to 
demonstrate usefulness and results may well be traced to the way this premise has 
been defined. Even if it is not obvious how one could introduce a different definition 
of the arts without transforming our institutions the pragmatist definition of art as a 
a tool that requires constant re-appraisal and renewal offers an important contrast to 
more conventional definitions. 
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Inngangur 
	
 
Vangaveltur um hlutverk og eðli listar í lífi manneskjunnar tilheyra umræðu sem 
oftast fer fram á heimspekilegum nótum og án þess að tengjast beint við aðgerðir. 
Innan menningarstefnu þarf hins vegar að taka ákvarðanir og rökstyðja þær með 
hliðsjón af þeirri umræðu. Þar eð menningarstefna fer með almannafé er hún í eðli 
sínu pólitísk og þarf að taka afstöðu til gagnsemi aðgerðanna fyrir borgarana. Hún 
notar því óhjákvæmilega listina sem verkfæri. Bak við þessa rannsókn liggur því 
spurningin hvað hugmyndir um verkfærahyggju í menningarstefnu geta sagt okkur 
um viðhorf okkar til lista.  
 
Ég byrja á að skilgreina stuttlega lykilhugtökin menningu, list og verkfærahyggju. Í I. 
hluta er svo farið er yfir sögu hugmynda um áhrif listar á samfélagið með sérstakri 
áherslu á innlegg Platóns, sem lagði fram áhrifamikla skilgreiningu og gagnrýni á list. 
Sem mótvægi er stillt upp gagnrýni Richard Shusterman á forsendu greiningar 
Platóns og framsetningu hans á skilgreiningu John Dewey á list sem reynslu eða 
upplifun.  
 
Í II. hluta styðst ég við greiningu Geir Vestheim til að skoða hvernig hugmyndirnar 
um gagnsemi listar birtast í menningarstefnu með tilvísunum í íslenska 
menningarstefnu. Hér er hugmyndin um verkfærahyggju sett í samhengi við 
persónuleg, efnahagsleg, félagsleg og pólitísk markmið. Gagnrýni Shusterman og 
sjónarhorn Dewey eru áfram notuð sem mótvægi við viðteknar hugmyndir. 
 
Reynt er eftir megni að afmarka megin þræði umræðunnar þó að þeir fléttist 
óhjákvæmilega víða saman. Einn þráðurinn snýst um samband siðferðis og listar þar 
sem finna má átök milli trúar á að sterk tengsl séu þar á milli, eða móralisma, og trú 
á algjört sjálfstæði listar frá siðferði, eða fagurhyggju. Annar þráður vindur sig um 
átökin milli skilgreiningar raunhyggju á list sem aðgreinanlegu fyrirbæri og 
skilgreiningar hugsmíðahyggju, eða í þessu tilfelli gagnhyggju, á list sem fyrirbæri 
háð samhengi. Af því sprettur umræða um sögulega skilgreiningu á list og hvernig 
hún hefur mótað viðhorf til listastofnana, listnáms og fagurfræði. Hún er síðan tengd 
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við umræðu um ímyndað samhengi og breytilega heimsmynd út frá kenningum 
Yuval Harari.  
 
Í lok rannsóknarinnar velti ég upp hvers vegna breyttar hugmyndir um hlutverk og 
gagnsemi listar í ætt við skilgreiningu Dewey gætu átt erfitt uppdráttar út frá hvernig 
þessir þræðir listheimspeki, menningarstefnu, listnáms og listastofnana eru 
samofnir.  

	
Ég mun styðjast sérstaklega við tvö rit sem vert er að kynna. Þar ber fyrst að nefna 
hugmyndasögulegt yfirlit yfir félagsleg áhrif lista, The Social Impact of the Arts 
(2010), eftir menningarstefnufræðingana Eleonora Belfiore og Oliver Bennett. Þessi 
bók var unnin upp úr þriggja ára rannsókn sem skoðaði sérstaklega ljóðlist, 
skáldsögur og leiklist og leitaðist við að henda reiður á þeim ólíku hugmyndum sem 
liggja að baki algengustu viðhorfunum til áhrifa þeirra á samfélagið. Í bókinni 
útskýra þau uppruna þessara hugmynda, rekja sögu þeirra og þróun en niðurstöður 
sínar höfðu þau einnig kynnt í grein sem kom út nokkru áður (2007). Þá mun ég 
einnig greina ítarlega frá umfjöllun Richard Shusterman um John Dewey í bókinni 
Pragmatist Aesthetics (2000) sem kom fyrst út árið 1992. Í henni færir Shusterman 
rök fyrir endurskoðun á heimspekilegri fagurfræði og notar hugmyndir John Dewey 
sem útgangspunkt. Hann kemur víða við en ég mun styðjast sértaklega við fyrstu tvo 
kaflana. Umfjöllun Shusterman um nálgun Dewey er sérstaklega gagnleg þar eð hún 
býður upp á mótvægi við ýmsar rótgrónar hugmyndir um gagnsemi lista sem leika 
stór hlutverk í hugmyndasögu Belfiore og Bennett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 3		

Aðferðir 
	
Þessi rannsókn gengur út á að kanna sögu og þróun hugmynda okkar um áhrif og 
gagnsemi lista með því að skilgreina hugmyndina um verkfærahyggju innan 
menningarstefnu. Því er hér um að ræða þemagreiningu, eigindlega rannsókn er 
byggir á aðleiðslu. Notast er við fræðilega texta til að fara yfir sögu og heimspeki 
listar í leit að hugmyndunum sem liggja til grundvallar ákvarðana um fjárframlög til 
lista innan menningarstefnu vestrænna lýðræðisríkja. Rannsóknin snýst m.a. um 
fræðasýnina sem er til grundvallar skilgreiningu okkar á list. Hinn verufræðilegi hluti 
viðfangsefnisins, sem leitast við að skilgreina eðli listar, hvort hún sé óháð fyrirbæri 
eða hluti af upplifun, leiðir hér til samanburðar á raunhyggju- og 
hugsmíðahyggjusjónarmiðum eins og þau koma fram í raunhyggju- og 
rökgreiningarheimspeki annars vegar og gagnhyggju hins vegar. Hinn 
þekkingarfræðilegi hluti sem fjallar um áhrif listar á einstaklinga og samfélög og 
aðgerðir byggðar á þeim ber svo saman sjónarmið framhyggju og túlkunarhyggju.  
Fulltrúar raunhyggjunnar og framhyggjunnar eru hér m.a. Platón og Kant á meðan 
hugsmíðahyggjan og túlkunarhyggjan birtast í gagnhyggju Dewey og Shusterman. 
 

Evrópuhyggja 
 
Evrópuhyggja (e: eurocentrism) er sú tilhneiging að einblína á vestræna 
menningarhefð og telja hana hafa yfirburði yfir aðra menningu, líta á viðfangsefni 
hennar og viðmið sem altæk á heimsvísu og framgang hennar sem stöðuga framför 
mannkyns (Belfiore & Bennett, 2010, 25-32). Þessi ritgerð er því marki brennd enda 
er vestræn menningarhefð hér rakin til Grikklands í fornöld og fjallað um hvernig 
áhrif þeirrar hefðar endurspeglast innan menningarstefnu sem einungis fyrirfinnst í 
frjálsum lýðræðisríkjum 21. aldar (Vestheim, 2009). Því miður er því engin tilraun 
gerð til að taka tillit til menningar eða sjónarmiða annarra heimshluta eða 
menningarsamfélaga og verður ritgerðin að dæmast í því samhengi. Undantekning 
telst þó umræðan um kenningar sagnfræðingsins Yuval Harari sem að hluta til snýst 
um mannkynið allt. 
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Lykilhugtök 
	
	
Menningin í menningarstefnu 
 
Menningarstefna birtist á ýmsan hátt og er ekki alltaf sett fram með formlegum 
hætti. Á Íslandi er það svo að Reykjavíkurborg hefur birt opinbera menningarstefnu 
allt frá 2001 en íslenska ríkið fyrst 12 árum síðar. Í stefnu ríkisins er skýrt frá því að 
þó þetta sé fyrsta opinbera menningarstefnan þá birtist slík stefna engu að síður m.a. 
sem lög og reglugerðir um menningarmál, samningar við sveitarfélög og stofnanir, 
annars konar stefnuyfirlýsingar á borð við íslenska málstefnu og aðrar aðgerðir 
mennta- og menningarmálaráðuneytisins og annarra ráðuneyta á sviði menningar 
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 30). Njörður Sigurjónsson (2013) 
bendir á að íslenska orðið stefna sé notað bæði fyrir enska orðið policy, sem lýsir 
innbyrðis áherslum stofnunar, og  strategy, sem lýsir hvernig stofnun bregst við 
umhverfislegu áreiti og samkeppni. Menningarstefna ríkisins heyri undir fyrri 
skilgreininguna sem plagg er inniheldur áform án bindingar við aðgerðir. Þannig 
segir Njörður hana falli undir „fyrirheitnu leiðina“ eins og Héðinn Unnsteinsson og 
Pétur Berg Matthíasson (2012) nefni hana, sem er einhvers konar viljayfirlýsing án 
skýrra áforma um hvernig framkvæma eigi stefnuna (Njörður Sigurjónsson, 2013).  
 
Þar eð það er tilgangur þessa verkefnis að skoða hvernig við afmörkum og 
skilgreinum hugtökin list og gagnsemi hennar í menningarstefnu er óhjákvæmilegt 
að afmarka einnig og skilgreina nánar hugtakið menningu. Strax og við notum orðið 
menning erum við reyndar komin á hálan ís. Clive Gray (2010) segir að skilgreining 
þess sé illa afmörkuð og geti orðið svo víð að hún missir nánast alla merkingu. Þá 
segir hann ólíkar fræðigreinar einnig leggja ólíka merkingu í hugtakið1. Dæmi um 
hvernig hægt er að flokka ólíkar skilgreiningar á menningu er píramídi Peter 
Duelund (1995). Þar situr skilgreiningin á menningu sem list efst, næst kemur 

	
1 Gray bendir á að innan menningarfræða hafi menning annars vegar verið skilgreind sem lífsmáti, út 
frá gildum, venjum og hefðum, og hins vegar sem sköpun og útbreiðsla á því sem hefur táknræna 
merkingu. Stjórnmálafræði hafi skilgreint menningu ýmist sem samhengið sem stjórnmál verða til 
innan, sem viðhorf, þekkingu og viðbrögð við pólitísku atferli og stofnunum eða sem hegðun er mótast 
af reglugerðum, líkt og stjórnsýslumenning. Skilgreiningu félagsfræði segir hann vera ýmist sem safn 
af merkingu, táknum og formum, sem iðkun er tengist ákveðnu atferli og afurðum á borð við listir eða 
fjölmiðlun eða þá sem allt er falli undir félagshegðun. Hagfræðina segir Gray skilgreina menningu sem 
annars vegar sameiginleg viðmið varðandi hegðun og gildi og hins vegar afurðirnar af vitsmunalegu, 
siðferðilegu og listrænu atferli. Menningarstefnufræði skilgreinir menningu einfaldlega sem táknræn 
samskipti er megi kenna í margs kyns útfærslu (Gray, 2010, 220-221). 
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menning sem upplýsingar, afþreying og upplifun, því næst menning sem  
sameiginleg gildi, viðhorf, hefðir og lífshættir heildarinnar og neðst er menning sem 
samfélag, eða allar lífsvíddir (Duelund, 1995 í Haukur Hannesson, 2009).    
 
Hinn talsverði áherslumunur á milli fræðigreina varðandi skilgreiningu á menningu 
endurspeglast í framlagi þeirra til menningarstefnu og hefur þess einnig gætt meðal 
íslenskra fræðimanna. Í sagnfræðilegri umfjöllun Gests Guðmundssonar (2003) er 
lögð áhersla á hvernig málefni líðandi stundar í stjórnmálum og hagsmunaátökum 
hafa haft mótandi áhrif á íslenska menningarstefnu í gegnum árin. Haukur F. 
Hannesson (2009) leggur til að menningarstefnu ríkisins sé best að lesa út frá 
fjárveitingum og löggjöf tengdri menningu, þ.e.a.s. að hún sé skýrust og að miklu 
leyti sjálfsprottin ekki síður en forskrifuð. Ólíkt Gesti er Haukur ekki að greina átökin 
sem liggja að baki fjárveitingum, þingsályktunum og löggjöf er við kemur menningu 
heldur er áherslan á hvar stefnan er kennanleg (Njörður Sigurjónsson, 2013). Báðir 
styðjast þó við stjórnmálalega sýn á menningarstefnu, en samkvæmt Gray er 
menning þar skilgreind sem samhengið sem stjórnmál verða til innan, sem viðhorf, 
þekking og viðbrögð við pólitísku atferli og stofnunum eða sem hegðun er mótast af 
reglugerðum, líkt og stjórnsýslumenning (Gray, 2010).  
 
Njörður skýrir einnig frá sjónarmiði Bjarka Valtýssonar sem greinir menningarstefnu 
út frá kenningum um átökin milli ríkis og markaðar með áherslu á kenningar 
Habermas og Foucault. Bjarki notar því sjónarhól félags- eða menningarfræði sem 
skilgreinir menningu sem safn af merkingu, táknum og formum, sem iðkun er tengist 
ákveðnu atferli og afurðum á borð við listir eða fjölmiðlun, eða þá sem allt er fellur 
undir félagshegðun (Gray, 2010). Umfjöllun Ágústs Einarssonar um að 
menningarstefnu verði að byggja á framkvæmdum er styðja við efnahagslegt hlutverk 
menningargeirans endurspeglar hagfræðileg sjónarmið. Hagfræðin skilgreinir 
menningu annars vegar sem sameiginleg viðmið varðandi hegðun og gildi og hins 
vegar sem afurðirnar af vitsmunalegu, siðferðilegu og listrænu atferli. Loks fjallar 
Njörður um menningarstefnu tónskáldsins Jóns Leifs frá 1933 sem tengir menningu 
við himneska náð og neista sem og forna menningu þjóðarinnar fremur en stofnanir 
og byggingar (Njörður Sigurjónsson, 2013). Jón er málsvari fyrir fagurfræðilega sýn á 
menningarstefnu og skilgreinir því menningu fyrst og fremst í gegnum listir. 
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Allar þessar ólíku nálganir sýna að hægt er að skoða bæði menningu og 
menningarstefnu út frá mörgum sjónarhornum og draga ólíkar ályktanir eftir því 
hvert þeirra er valið. Þær sýna einnig hvernig skilgreiningin á menningu breytist eftir 
því hvaða nálgun er beitt. Því miður er ekki óalgengt að málflutningi sem byggir á 
einni nálgun sé svarað með málflutningi sem byggir á annarri, eða að blandað sé 
saman hugmyndum úr ýmsum áttum þannig að erfitt verður að ná til botns í 
umræðunni. Hér er ekki reynt að greina eða einangra  menningarstefnu út frá öllum 
þessum birtingarmyndum heldur verður reynt að skorða umræðuna við það 
samhengi sem er opinber fjárframlög til lista. Sérstaklega er áherslan á að greina 
hugmyndirnar sem liggja til grundvallar réttlætingunni á gagnsemi slíkra aðgerða, 
því menningarstefna þarf ekki bara að þjóna fleiri en einum húsbónda í því samhengi 
sem er birting hennar heldur einnig í því samhengi sem er tilgangur hennar. Til þess 
að setja þá umræðu í samhengi er nauðsynlegt að skoða hvaða hugmyndir eru til 
staðar um hvernig við notum menningu og list almennt. Hér er byrjað á að ræða 
hvernig tilgangur listar hefur verið skilgreindur og setja svo  þann tilgang í samhengi 
við menningarstefnu. Áherslan er því fyrst og fremst á menningu eins og hún birtist í 
listum. 
 

List 
 
Hugtakið list hefur einnig verið háð ýmsum skilgreiningum. Hér er það notað í 
hinum hefðbundna skilningi sem er hinar „fögru“ listir, þ.e.a.s. bókmenntir, tónlist, 
sviðs- og og sjónlistir, þótt umfjöllunin um hugmyndir John Dewey kynni einnig til 
sögunnar breikkaða skilgreiningu á list. Ólafur Rastrick segir að hugmyndina um að 
þessar listgreinar hafi sameiginleg einkenni og myndi eina heild megi rekja aftur til 
18. aldar. Þar áður hafi verið litið svo á að einstakar listgreinar gætu haft siðferðileg 
eða menntandi áhrif á samfélagið en ekki listir almennt (Ólafur Rastrick, 2013). 
Tenging milli fagurfræði ýmissa listgreina og manngerðar hafði þó tíðkast frá örófi 
alda, eins og lesa má í Ríkinu eftir gríska heimspekinginn Platón (ca.427-347 f.kr.): 
„Góðar bókmenntir, góð tónlist, fagurt form og gott hljóðfall eru því öll háð góðri 
manngerð ... Sjónlistirnar eru ríkar af  sömu eiginleikum og einnig tengdar 
iðngreinar, vefnaður og útsaumur, arkítektúr og hvers kyns húsgagnagerð.“ (Plato, 
2007, 97). Með Upplýsingunni á 18. öld hófst þó ákveðið endurmat á forsendum 
þessarar tengingar listar og siðmenningar og verður betur skýrt frá því. 
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Tvenns konar verkfærahyggja 
 
Hugtakið verkfærahyggja byggist á að tiltekið fyrirbæri sé notað í ákveðnum tilgangi 
og skilgreinist um leið af notagildi sínu. Hugtakið sjálft má rekja til bandarísku 
heimspekinganna William James og Charles Pierce sem voru upphafsmenn 
gagnhyggju (e: pragmatism). Gagnhyggja skilgreinir umheiminn af því sem gerist 
innan hans fremur en að ætla honum sjálfstæða tilvist. Því er ekki lögð áhersla á 
óbreytanlegt innra eðli fyrirbæra heldur eru áhrif þeirra og samhengi aðalatriðið 
(“Pragmatism,” e.d.). James segir að sú hugmynd sem gagnist okkur og fleyti okkur 
áfram með því að tengja saman, einfalda og spara vinnu skilgreini sig um leið í 
gegnum þessar nytjar2. Umheimurinn er m.ö.o. best skiljanlegur með tilliti til 
samskipta okkar við hann á meðan hugmyndum er hafnað um að til sé einn réttur og 
óháður sannleikur. Sannleikurinn er þess í stað samkomulagsatriði, rammi sem við 
notum til að vinna með þar til annar betri kemur í ljós. Hugmyndir og hugtök eru svo 
verkfærin sem við notum til að vinna með sannleikann.  
 
Heimspekingurinn John Dewey heimfærði þessa heimspekilegu afstöðu 
gagnhyggjunnar m.a. yfir á list, en sjálfur nefndi hann heimspeki sína 
verkfærahyggju. Þó er mikilvægt að gæta þess að verkfærahyggja í skilningi Dewey 
snýst ekki einfaldlega um að nota einn hlut til að áorka einhverju öðru, eins og við 
notum regnhlíf til að skýla okkur frá rigningu. Eins og gagnhyggjan segir til um þá er 
ekki hægt að greina á milli fyrirbærisins og þess sem er áorkað, eða í þessu tilviki 
milli listarinnar, áhrifa hennar, sköpunar og afurða. Sem dæmi má nefna að Dewey 
telur hluti sem eru búnir til vélrænt skýrt aðgreinda frá listmunum. Hinn vélrænt 
framleiddi hlutur öðlast fyrst tilgang þegar hann er tilbúinn og vinnan og ferlið við að 
búa hann til eru jafnan erfið og leiðinleg. En þó listamaður hafi ákveðið markmið í 
huga við gerð listaverks þurfa bæði hann og áhorfandinn að takast á við vandamálin 
sem óhjákvæmilega koma upp á leiðinni að því marki. Lausnir þeirra vandamála, 
sem byggja bæði á reynsluheimi listamannsins og áhorfandans og fela í sér bæði 
spennu og slökun, verða um leið hluti af listaverkinu. Þess vegna segir Dewey list 
ekki hafa neinn endanlegan tilgang  eða form heldur sé stöðugt verið að skilgreina 

	
2 “Any idea upon which we can ride, so to speak; any idea that will carry us prosperously from any one 
part of our experience to any other part, linking things satisfactorily, working securely, simplifying, 
saving labor; is true for just so much, true in so far forth, true INSTRUMENTALLY .” (James, 1907, 
28, hástafir hans) 
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hana og hún kallast stöðugt á við þann sem nýtur hennar. Í þeim skilningi sé list því 
réttilega skilgreind út frá verkfærahyggju (Dewey, 2005, 140-145). Hér er hugmyndin 
um verkfærahyggju því notuð í víðum skilningi sem skilgreinir fyrirbærið og not þess 
í sama andardrætti.  
 
Í menningarstefnu er hins vegar algengt að hugtakið verkfærahyggja sé notað í hinu 
þrengra samhengi, líkt og í dæminu um regnhlífina. Þá er reynt að greina hvaða áhrif 
list hefur og láta þau áhrif svo gagnast samfélaginu. Þetta kann að vera vegna þess að 
skilgreiningin á listinni breytist úr heimspekilegu vandamáli yfir í praktískt 
vandamál þegar hún kemst í tæri við menningarstefnu. Hvaða skilning við leggjum í 
listir skiptir þá sköpum fyrir aðgerðir stjórnvalda enda hefur réttilega verið bent á að 
öll stefna sé þrátt fyrir allt til einhvers, ellegar væri það engin stefna (Hadley & Gray, 
2017). Norski menningarstefnufræðingurinn Geir Vestheim (2009) færir fyrir því 
sannfærandi rök að þar eð menningarstefna sé mótuð og framkvæmd í pólitískum 
tilgangi sé óhjákvæmilegt að taka tillit til sjónarmiða um gagnsemi hennar 
(Vestheim, 2009):  
 

En sem menningarstjórnmálamaður – jafnvel þótt viðkomandi haldi af þrjósku í 
hugmyndina um að menning sé sjálfstæð og í eðli sínu óháð verkfærahyggju -  neyðist 
viðkomandi til að nota verkfærahyggju. Ástæðan er sú að það er innbyggt í stjórnmál 
að allar ákvarðanir byggjast á verkfærahyggju. Listir og menning eru engin 
undantekning. Út frá sjónarmiði stjórnmála er eingöngu hægt að réttlæta úthlutun til 
lista og menningar með röksemdum er sýna að listir og önnur menning hafi jákvæð 
áhrif á meðlimi samfélagsins. Í þessu samhengi hafa list og menning ekkert gildi í sjálfu 
sér, þau hafa bara gildi í samhengi við almenning.3 

 
Samkvæmt Vestheim er því grundvallaratriði í menningarstefnu hvaða gagn sé að list 
og hvaða hlutverki hún eigi að gegna. En ekkert slíkt samkomulag hefur náðst og ólík 
viðhorf til lista stangast á. Vestheim ýjar hér að árekstrunum er geta átt sér stað 

	
3 “Men som kultur-politikar – også om ein hardnakka hevdar prinsippet om kulturens eigenverdi og 
ikkje-instrumentelle karakter – blir den enkelte nøydd til å handle instrumentelt. Grunnen til det er at 
det politiske systmet har ein innebygd karakter som gjer alle politiske beslutningar instrumentelle. 
Kunsten og kulturen er ikkje noe unnatak. Sett frå det politiske systemet sitt perspektiv kan offentlige 
løyvingar til kunst og kultur berre forsvarast ut frå argument om at kunst og annan kultur har ein 
positiv effekt på samfunnsborgarane. I dette perspektivet har kunst og kultur ingen verdi i seg sjølv, 
dei har berre verdi i forhold til eit publikum.” (Vestheim, 2009, 63) 
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þegar hann talar um þann er trúir “að menning sé sjálfstæð og í eðli sínu óháð 
verkfærahyggju”. Það er eitt af viðhorfunum sem nú verða skoðuð.  
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I. Áhrif listar 
	
 
Hér er greint í meginatriðum frá þeim hugmyndum um áhrif lista á einstaklinginn og 
samfélagið sem mest hafa verið áberandi í vestrænni menningarsögu allt frá fornöld 
og fram til dagsins í dag. Eitt af því sem verður áberandi þegar hugmyndir um 
hlutverk listar eru skoðaðar er hvernig þær endurspegla hina ólíku nálgun 
raunhyggju og hugsmíðahyggju. Raunhyggjusjónarmiðin, sem rekja má allt aftur til 
Platóns, ganga út frá að fyrirbæri megi skilgreina á fastan eða endanlegan hátt út frá 
einkennum þeirra og eðli. Í skilningi hugsmíðahyggjunnar er hins vegar enginn einn 
réttur sannleikur heldur eingöngu síbreytilegar túlkanir í samræmi við breytilegt 
samhengi. Gagnrýni Platóns á listina gengur m.a. út á að hún hafi ekki tengsl við 
raunveruleikann og skorti því sannanir og röksemdafærslu fyrir fullyrðingum sínum. 
Hann einangrar um leið listina sem fyrirbæri með ákveðna óbreytanlega eiginleika 
fremur en sem kvikan og síbreytilegan þátt í mannlegu  atferli. 
Hugsmíðahyggjusjónarmiðin telja listina hins vegar óaðskiljanlega frá samhengi sínu 
og, í útfærslu gagnhyggjunnar, gagnlega þar eð hún geti hjálpað okkur að ná utan um 
okkar eigin reynslu og skilja um leið samhengi okkar við umhverfið (Belfiore & 
Bennett, 2010, 42-53).  
 
Richard Shusterman telur að hlutverk heimspeki eigi ekki einungis að felast í lýsingu 
á listinni heldur einnig í sköpun hennar og mótun. Þannig hafi kenningar 
fræðimanna alltaf verið mjög mikilvægar í listasögunni, allt frá Aristótelesi til Kant, 
og þegar Dewey skilgreindi listina sem upplifun var hann að reyna að breyta 
sambandi okkar við listina. Hann vísar á bug gagnrýninni um að heimspekin tapi þar 
með fornu hlutverki sínu sem fulltrúi hins hlutlausa sannleika og segir slík markmið 
aldrei hafa verið að baki stórra verka heimspekinnar. Fremur hafi slík verk orðið til í 
deiglu félags- og menningarlegra vandamála hvers tíma á sama hátt og árás Platóns á 
listina tilheyrði pólitískri valdabaráttu fremur en að vera hlutlaus greining. 
Hugmyndin um hið háleita hlutleysi heimspekinnar sé rangsnúin og þvert á móti eigi 
hún að taka virkan þátt í að bæta líf okkar. Þar eð list er svo mikilvæg til að 
manneskjan geti dafnað sé heimspekin því að svíkjast undan hlutverki sínu ef hún 
tekur ekki virkan þátt í að bæta framtíð listarinnar (Shusterman, 2000, 45). 
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Hugmyndir Dewey ganga m.a. út á að tengja listræna upplifun aftur líkamanum, eða 
hinni lifandi veru í heild sinni, sameina há- og láglist í hugmyndinni um 
fagurfræðilega upplifun og færa listina aftur inn í veruleika daglegs lífs.  En 
Shusterman telur að það að veita upplifuninni forgang hafi aðra róttæka afleiðingu 
fyrir skilgreiningar á list. Hún er sú að fagurfræðileg hugtök, þar með talið hugtakið 
um list, verði einfaldlega að verkfærum sem þarf að endurnýja eða breyta þegar þau 
eru hætt að leiða til sem bestrar upplifunar. Þetta er í mótsögn við árþúsunda langa 
leit að fastri skilgreiningu á list sem afmörkuðu fyrirbæri. Það er einnig í andstöðu 
við fagurfræðilega hefð í kjölfar rómantíkur og módernisma sem skilgreinir það eitt 
sem list sem við köllum hálist, en það nefnir Dewey safnaskilgreininguna á list 
(Shusterman, 2000, 18). 
 
 

i. List hefur neikvæð áhrif 
 
Það kann að koma listunnendum á óvart hve löng og sterk hefð ríkir fyrir andúð á 
listum. Samkvæmt Belfiore og Bennett (2010) hefur þetta þó löngum verið áberandi 
og mikilvægt viðhorf, ekki síst þar eð fordæmingin á listinni hefur hvatt menn til að 
setja fram rök fyrir jákvæðum áhrifum hennar. Þannig mynda hugmyndir um 
neikvæð áhrif lista á einstaklinginn og samfélagið elstu og sterkustu hefðina. Þessari 
hefð segja þau að megi nokkurn veginn skipta í tvennt. Annars vegar eru hugmyndir 
sem lýsa áhyggjum af þeirri ranghugmynd að hægt sé að öðlast þekkingu eða fá 
innsýn í mannlegt eðli í gegnum listir. Hins vegar eru hugmyndir sem fela í sér 
áhyggjur af slæmum áhrifum lista á siðferðilegar skoðanir og hegðun, að þær geti 
dreift athygli fólks frá verðugri verkefnum eða latt það til dáða þegar síst skyldi 
(Belfiore & Bennett, 2010, 78).  
 

Platón 
 
Fordæmingin á listinni er a.m.k. jafngömul Platóni, en í riti sínu Ríkið afneitaði hann 
tengingu listarinnar við sannleikann og sagði hana geta haft spillandi áhrif (Plato, 
2007, 67-100, 335-353). Á tímum Platóns var það viðtekinn sannleikur að ekki bara 
heimspekingar heldur líka skáld og listamenn hefðu sérstakan skilning á innsta eðli 
hlutanna. Lengi hafði verið litið upp til skálda á borð við Hómer sem leiðbeinenda og 
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kennara enda bæði guðfræðileg og siðferðileg leiðsögn sótt í verk þeirra (Plato, 2007, 
67). Platón hélt því hins vegar fram að það væri varhugavert að treysta skáldunum til 
að veita slíka leiðsögn. Röksemdafærsla Platóns byggir á frumspeki hans sem gengur 
í stuttu máli út á að raunveruleikinn samanstandi af svokölluðum frummyndum sem 
hafi fullkomna og óbreytilega eiginleika. Frummyndunum skipar Platón í stigveldi en 
æðst þeirra er frummyndin af hinu góða.  Þær hafa sjálfstæða tilvist sem er ótengd 
hinum efnislega heimi manneskjunnar, en sá heimur er aðeins föl eftirlíking af 
frummyndunum. List, sem lýsir mannlegum reynsluheimi, er því eftirherma af 
eftirlíkingu (gr: mimesis). Hún getur  einvörðungu lýst ásýnd hlutanna en ekki eðli 
þeirra, enda er hún tveimur stigum frá sannleika frummyndarinnar. Listin er því 
óhjákvæmilega ónákvæm eða röng og getur villt um fyrir þeim er leitar sannleikans 
(Belfiore & Bennett, 2010, 41-2).  
 
En samkvæmt Platóni eru neikvæð áhrif listar ekki bara þekkingarfræðileg heldur 
einnig sálfræðileg. Hann hélt því fram að sál manneskjunnar væri tvískipt. Annars 
vegar væri hinn æðri hluti sem stjórnast af rökhugsun og leitast eftir hinu góða, bæði 
í stjórnmálum og siðferði. Hins vegar væri hinn óæðri hluti sem stjórnast af hvatvísi 
og tilfinningum, hungri og þrá. Hættan sem fólki stafar af listum sé að þær geti orðið 
til þess að hinn óæðri hluti sálarinnar nái yfirhöndinni. Platón vildi því banna listir 
úr ímynduðu fyrirmyndarríki sínu nema viðfangsefnið væri ritskoðað þannig að 
tilfinningarnar sem listin vekur kæmu ríkinu til góða.  
 
Platón hélt því fram að fólki væri hætt við að reyna að herma eftir því sem það  las 
frásögn af eða varð vitni að í leikhúsinu. Sú hugmynd fékk síðar meir byr undir báða 
vængi innan kirkjunnar, fyrst í frumkirkjunni og allt fram til púritananna á 16.-18. 
öld sem beittu sér m.a. fyrir lokun leikhúsa á Englandi. Þeim þótti það afleitt að 
fanga hug fólks og spilla með skemmtun sem var ekki bara ósönn heldur innihélt 
morð og framhjáhald, svik og pretti. Franska leikskáldið og heimspekingurinn 
Jacques Rousseau (1712-1778) færði þessar platónsku hugmyndir svo yfir í nútímann 
og sagði að listin veitti eingöngu útrás fyrir, og gleddist yfir hégóma mannsins og 
öðrum löstum hans. Hún væri því ófær um að veita nokkurs konar hjálp eða 
hreinsun, frekar öfugt, enda eyddi hún dýrmætum tíma fólks og tæki það burt frá 
raunveruleikanum (Belfiore & Bennett, 2010, 54-58).  
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Þessar hugmyndir hlutu áfram hljómgrunn hjá miklum andans mönnum á borð við 
Schiller, Tolstoy, Kirkegaard, Adorno og Danto og eiga sér enn marga málsvara. 
Danto telur það vera varhugaverðan eiginleika listar að hún geti skapað fjarlægð á 
milli áhorfandans og efnis listaverksins sem geti verið siðferðilega vafasamt. Þannig 
sé hægt að skoða myndir af lögreglumönnum að lumbra á mótmælendum og sjá í því 
fegurð ballettsins, eða fögur blómamynstur úr sprengjuskýjunum í kjölfar loftárása 
(Belfiore & Bennett, 2010, 58-78). Ágætt dæmi um þetta er ljósmynd sem varð fræg á 
netinu fyrir nokkrum árum og sýnir drykkjuskap á gamlárskvöld í borginni 
Manchester: 
 
 

 
 
Myndin er með afbrigðum falleg bæði hvað varðar myndbyggingu, samsetningu og 
innri hreyfingu og getur því auðveldlega talist listaverk frá ákveðnum 
fagurfræðilegum sjónarmiðum (Safi, 2016). Aftur á móti sýnir hún manneskjur í 
niðurlægingar- og siðleysisástandi, ofurölvi og skríðandi eftir götunni eða í ræsinu í 
slagsmálum við lögreglu. Danto og Adorno o.fl. vilja meina að slík list gefi okkur kost 
á að setja bil eða listrænan hjúp á milli þess sem við sjáum og siðferðiskenndar 
okkar.  Með því að upplifa tilfinningaleg viðbrögð við listinni getum við sannfært 

Mynd 1: Gamlárskvöld í Manchester - Ljósmyndari: Joel Goodman 
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okkur um að við séum búin að sinna hlutverki okkar að takast á við málefnið. Þannig 
geti list verið siðferðilega ábyrgðarlaus og latt okkur til að sinna samfélagslegri og 
mannúðlegri skyldu okkar (Belfiore & Bennett, 2010, 72-73).  
 
Þessi togstreita á milli þess sem er siðferðilega rétt, eða hins góða, og þess sem hefur 
listræna eiginleika, eða hins fagra, hvort það eigi að vera sami hluturinn eða hvort 
listin sé sjálfstæð er rauður þráður í umræðunni um hlutverk lista og gerir sífellt vart 
við sig. Ólafur Rastrick (2013) segir frá þessum átökum á Norðulöndum og á Íslandi í 
lok 19. aldar og fram á miðja 20. öld. Þá var talað annars vegar um lífsgildi 
listarinnar, með skírskotun til siðferðilegs og samfélagslegs hlutverks eða móralskar 
víddar hennar, og hins vegar um listgildi hennar, sem vísaði til viðhorfa 
fagurhyggjunnar (e. aestheticism) er gekk út á sjálfstæði listarinnar frá hvers kyns 
siðferði- eða samfélagslegu hlutverki (Ólafur Rastrick, 2013). Þessi breska ljósmynd 
er ágætt dæmi um hvernig þessi tvö sjónarmið geta tekist á í einu og sama verkinu. 
 
Richard Shusterman er afar gagnrýninn á hugmyndir Platóns um listina 
(Shusterman, 2000, 52). Hann segir það afdrifaríkt að jafnvel eftir að hugmyndir um 
hermilist hafi farið að missa áhrif sín hafi staðið eftir forsendan að skilgreina beri list 
sem einangrað fyrirbæri. Þannig álítur hann hluta af arfleifð Platóns þá hefð innan 
heimspeki sem skilgreinir list sem afmarkað fyrirbæri með sérstaka eiginleika. Þessi 
hefð myndar svo rammann utan um allar skilgreiningar á list sem á eftir komu. 
Alvarlegastan telur Shusterman því ekki vera áhrifamátt kenningarinnar sjálfrar 
heldur hvernig forsendur hennar hafi mótað nánast alla umræðu sem fylgdi í 
kjölfarið, með klofningu listar frá öðru mannlegu atferli. Þessi áhrif megi kenna strax 
hjá Aristótelesi sem reynir að verja listina með því að eigna henni hreinsunarmátt án 
þess þó að mótmæla aðgreiningu hennar frá venjulegri mannlegri tilveru 
(Shusterman, 2000, 36) 
 
Shusterman segir skilgreiningu Platóns á listinni sem eftirhermu og villandi eða 
spillandi afli vera meinfýsna, enda hafi hér ekki verið um að ræða hlutlausa greiningu 
á listinni heldur árás á keppinauta til að ná yfirhöndinni í valdabaráttu á pólitískum 
óvissutímum fyrir Aþenuborg. Greining Platóns hafi haft það markmið að niðurlægja, 
afmarka og stjórna listinni í baráttunni um áhrif milli skáldanna og 
heimspekinganna (Shusterman, 2000, 45). Til að bæta gráu ofan á svart segir 
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Shusterman Platón hafa af kænsku notfært sér þekkingarfræði og frumspeki 
listarinnar sjálfrar til þess að fordæma hana sem eftirhermu af raunveruleikanum. 
Aðrir hafa bent á skáldahæfileika Platóns (Einar Logi Vignisson, 1994; Gunnar 
Harðarson, 1994) og Shusterman telur að margt hafi verið líkt í nálgun 
heimspekinganna og listamannanna sem tókust á. Hann líkir saman notkun 
þekkingar sem beitir kenningum (gr: theoria) til að skoða raunveruleikann án þess 
að taka beinan þátt í honum og hlutverki áhorfandans sem horfir á leikrit eða virðir 
fyrir sér listaverk. Þá eigi hugmyndir Platóns um frummyndir sem eru stöðugar og 
fullkomnar í formi og veiti æðstu ánægju þeim er veltir þeim fyrir sér margt 
sameiginlegt með listaverkum sem búa yfir jafnvægi og samhljómi er setur þau ofar 
óreiðu hins dags daglega, og um leið ofar raunveruleikanum (Shusterman, 2000, 35).  
 
En þó listin hafi beðið afhroð í meðförum Platóns var þess ekki lengi að bíða að hún 
fengi uppreisn æru.  
 
 

ii. List hefur jákvæð áhrif 
 
Hugmyndir um að listin hafi góð áhrif, hvort heldur er líkamleg, andleg eða 
samfélagsleg, hefur myndað sterka hefð sem má segja að sé undirstaða 
menningarstefnu. Fyrstu framsetningu þessara hugmynda og sem jafnframt hefur 
myndað grunninn fyrir flestar hugmyndirnar um jákvæð áhrif lista segja Belfiore og 
Bennett að megi rekja til rits Aristótelesar Um skáldskaparlistina (e: Poetics). Þar 
ver Aristóteles, sem jafnframt var nemandi Platóns, listina fyrir gagnrýni kennara 
síns með hugmyndinni um hreinsun (e: catharsis) er geti átt sér stað við að upplifa 
og hreinsa út fyrir tilstuðlan listarinnar hvatir og langanir sem ellegar gætu verið 
skaðlegar.  
 

Aristóteles 
 
Vörn Aristótelesar á listinni byggir á að hún geti haft góð áhrif á þann er nýtur 
hennar. Öfugt við hugmyndir Platóns um siðferðilega spillingu er hugmyndin sú að 
með því að verða vitni að varhugaverðum gjörðum og afleiðingum þeirra í leikhúsinu 
styrkist siðferðiskennd áhorfenda og þeir læri hvernig beri að haga sér í eigin lífi. 
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Rómverska skáldið Hóras (65 – 8 f. Kr.) taldi ljóðlistina einnig vera siðbótaafl og 
ítölsku húmanistarnir á 15. og 16. öld sögðu hana vera tilvalda til þess að koma 
siðferðilegum boðskap til skila í gegnum táknsögur (e: allegory) og hulda merkingu. 
Það var svo með hópi franskra 18. aldar heimspekinga4 að áherslan færðist frá 
einstaklingnum yfir á samfélagið. Þeir settu fram hugmyndir um að nota ætti list til 
menntunar og siðbóta fyrir samfélagið og mannkynið allt. Þar með tengdu þeir 
siðferðileg gildi, og um leið köllun listamannsins, við nytsamleika fyrir almenning 
(Belfiore & Bennett, 2010, 127).  
 
Loks er vert að nefna áhrif rómantísku hreyfingarinnar og sérstaklega trú hennar á 
ljóðlist sem boðbera hins eilífa sannleika og siðbótarafl fyrir samfélagið. Sú trú 
byggðist á því að nota ímyndunaraflið til að glæða ímyndunarafl annarra og skapa 
þannig grunn samkenndar. Samkennd er svo lykillinn að siðferðiskennd. Þar af leiðir 
að ljóðlist getur haft siðbætandi áhrif og var sú hugmynd síðar yfirfærð á hinar 
listirnar. Þannig festist smám saman í sessi það siðmenningarhlutverk lista sem enn 
er útbreidd trú á (Belfiore & Bennett, 2010, 130-133). 
 
Annar þráður í hugmyndum Aristótelesar um listræna hreinsun er að listin hafi 
jákvæð áhrif frá sjónarmiði þekkingar og hjálpi til við að upplýsa og auka skilning. 
Hóras studdi þá hugmynd þegar hann sagði í riti sínu Ars poetica að bestu skáldin 
gætu bæði upplýst og skemmt (lat: aut prodesse aut delectare) þannig að hafa mætti 
af þeim bæði gagn og gaman. Ítölsku húmanistarnir á 15. og 16. öld unnu einnig 
hörðum höndum að því að reyna að bjarga ljóðlistinni frá fordæmingu kirkjunnar og 
sögðu hana öllum kennsluaðferðum æðri (Belfiore & Bennett, 2010, 107-114).  
 
Mikilvægur þáttur í hugmyndum um siðmenntandi áhrif listar voru kenningar um 
Bildung, eða Selbstbildung, sem eru þýsk orð er vísa til mótunar og uppbyggingar 
hins innri manns. Uppruna Bildung má rekja aftur til miðalda og viðleitni dultrúaðra 
munka við að bæta sig og móta í ímynd Guðs. Frá 16. öld dæmdust slíkar hugmyndir 
villutrú en kjarninn í þeim var endurvakinn með upplýsingunni á 18. öld, sérstaklega 
á þýska málsvæðinu. Í takt við auknar veraldlegar áherslur var það nú manneskjan 
sjálf sem var brennipunkturinn. Í stað þess að leitast við að líkjast skilgreindu formi 

	
4 Þessum hópi, sem oft eru nefndir philosophes, tilheyrðu heimspekingarnir Diderot, Marmontel, 
Alembert, Condillac og Voltaire (Belfiore & Bennett, 2010, 127) 
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guðs notaði einstaklingurinn samspilið við umhverfi sitt til að þróa einstakt sjálf. 
Listir voru sérstaklega vel til þess fallnar að styðja þetta ferli og þýsku skáldin Goethe 
og Shiller voru mikilvægir málsvarar Bildung hugmyndanna (Belfiore & Bennett, 
2010).   
 
Þótt Bildung gengi út á sjálfsrækt var hún engu að síður álitin mikilvægur þáttur í 
framlagi einstaklingsins til umhverfis og samfélags síns og hugtakið tengir því saman 
hugmyndir um sjálfsmótun einstaklingsins og framþróun samfélagsins (Ólafur 
Rastrick, 2013). Þau gildi og sá þroski sem hugmyndin um Bildung lýsir voru þó 
annars eðlis en sú menntun sem undirbýr fólk fyrir starfsferil eða borgaralegt líf. 
Samkvæmt þýska heimspekingnum Humboldt (1769-1859) var einstaklingsfrelsi 
mikilvægasta skilyrðið sem ríki gæti búið borgurum sínum svo þeir gætu stundað 
Bildung, jafnvel mikilvægara en menntakerfi. Með þessu móti gat millistétt 18. og 19. 
aldar bætt sér stéttarstöðu sína, þ.e. að vera ekki aðalborin, með því að göfga anda 
sinn. Hugmyndin er engu að síður elítísk þar eð einungis þeir sem höfðu úr nógu að 
moða gátu varið tíma til einstaklingsbundins þroska og uppbyggingar (Belfiore & 
Bennett, 2010, 115-120). Bildung hreyfingin hafði mikil áhrif, ekki síst í Norður-
Evrópu, og er ein af undirstöðum nútíma hugmynda um mátt listarinnar til að bæta 
sig í gegnum menntun. 

	
Þriðja áherslan í hugmyndum Aristótelesar gengur út á að listræn upplifun, t.d. 
leiksýning, geti veitt nokkurs konar útrás fyrir ofsafengnar ástríður eða sálfræðilega 
hreinsun hjá áhorfendum. Þetta hefur þróast yfir í almennar hugmyndir um jákvæð 
áhrif listar á líkama og sál sem liggja m.a. til grundvallar listmeðferð. Önnur 
útlegging af þessari hugmynd er að með því að upplifa erfiðar tilfinningar á borð við 
ótta og sorg t.d. í leikhúsi séum við betur undirbúin til að takast á við þær í 
raunveruleikanum (Belfiore & Bennett, 2010, 83). 
 
Shusterman telur það há Aristótelesi að hafa erft forsendu Platóns um að listin sé 
aðskilin frá raunveruleikanum. Afleiðingu þessa les hann m.a. í umræðu Aristótelesar 
um sköpun (gr: poiesis) og iðkun (gr: praxis). Sköpun, sem list hefur æ síðan verið 
bendluð við, gengur út á að búa eitthvað til sem er ótengt og utan við þann sem 
skapar. Hún er því óæðri iðkun, sem stjórnast af innri mannkostum iðkandans og 
mótar hann á sama tíma gegnum iðkunarferlið. Samkvæmt Aristótelesi eru listaverk 
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því sköpuð án þess að hafa áhrif á þann sem það gerir (Shusterman, 2000, 54). Ein 
afleiðingin af þessari sköpunarhugmynd fyrir list er að hún felur í sér aðgreiningu á 
milli listamannsins og áhorfandans. Þannig venjumst við því að hugsa um listaverkið 
sem sjálfstæðan hlut án tengslana við listamanninn og án tengsla við fagurfræðilega 
upplifun. Það leiðir einnig til þess að við ofmetum listmunina: 
 

Að vera svona upptekinn af sköpunarferlinu hefur leitt til blætisgerfingar á listmunum 
án tillits til hlutverks þeirra í hrifnæmri upplifun; himinháum upphæðum er eytt í að 
kaupa og vernda listaverk á meðan litlu sem engu er eytt í fagurfræðilegt uppeldi svo 
að þessi verk gætu gagnast betur við að auðga líf fleira fólks.5 (Shusterman, 2000, 54) 

 

Hugmyndin um að við ofmetum listaverkin sjálf, vanmetum hið kvika ferli sem þau 
eru hluti af og hið lifandi fólk sem þau eiga að þjóna er fleirum hugðarefni. Breski 
bókmenntafræðingurinn John Carey tekur undir að ofuráhersla á listaverk hafi haft 
neikvæðar afleiðingar og kveður jafnvel fastar að orði en Shusterman: 
 

...rökin fyrir opinberum framlögum til lista gera ráð fyrir að fólk muni njóta góðs af, og 
meðfylgjandi er sú forsenda að þegar öllu er á botninn hvolft sé það fólkið sem skiptir 
máli fremur en listin. Sú andlega ára sem umhjúpar listaverk vinnur hins vegar gegn 
þeirri hugmynd. Tilhneiging hennar er að eigna listaverkum himneska stöðu, líkt og 
væru þau færanleg goð, og gera fólkið einskis virði í samanburði við þau.6 (Carey, 2012, 
124) 

 
Bæði Shusterman og Carey eru hér að gagnrýna þá hugmynd að það séu listaverkin 
sem séu álitin það dýrmætasta við list. Þó er ekki víst að Aristóteles eigi einn sök á, 
enda hafa aðrar hugmyndir orðið til þess að auka mjög gildi listaverksins, þ.á.m. 
markaðsvæðing listar sem og hugmyndirnar um sjálfstæði hennar sem nú verður 
komið að.   

	
5 “Preoccupation with the productive model has led to the fetishization of art‘s objects with little 
regards for their actual use in appreciative experience; enormous sums are devoted to the acquisition 
and protection of artworks, while next to nothing is spent on aesthetic education so that these works 
could be put to better work in enriching the lives of more people.” (Shusterman, 2000, 54) 
 
6 “...arguments for public funding of the arts tend to assume that people will benefit, and this seems to 
carry with it the assumption that in the end people matter, rather than the arts themselves. However, 
the spiritual aura that surrounds artworks operates against this assumption. Its tendency is to bestow 
on artworks a divine status, as if they were portable deities, and to make people, by comparison, 
dispensable.” (Carey, 2012, 124) 
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iii. List er sjálfstæð 
 
Sem þriðja hugmyndaflokkinn um áhrifamátt listarinnar nefna Belfiore og Bennett 
kenningar sem ganga út frá því að rangt sé að hugsa um hvort list hafi góð eða slæm 
áhrif heldur eigi einungis að nota fagurfræðileg sjónarmið við að meta gildi hennar. 
Þetta sjónarmið er oft nefnt fagurhyggja eða list listarinnar vegna (fr: l‘art pour l‘art) 
og má rekja til fagurfræði Kants þar sem hann greinir á milli fegurðar og notagildis. 
Það var hins vegar í gegnum túlkanir og misskilning sem honum var að auki eignuð 
ótvíræð aðgreining milli fagurfræði og siðferðis. Þýska skáldið Schiller lagði einnig 
sitt á vogarskálarnar er hann fullyrti að fegurðin gæti ekki haft neinn tilgang utan 
sjálfrar sín. Þessar hugmyndir um sjálfstæði fegurðar og listar frá hvers kyns 
verkfærahyggju í þágu siðferðis, siðmenningar eða menntunar þróuðust og styrktust 
á 19. og 20. öld og lifa góðu lífi enn í dag (Belfiore & Bennett, 2010).  
 
Shusterman er gagnrýninn á þetta viðhorf. Hann dregur fram áhersluna sem Dewey 
leggur á fagurfræðilega upplifun sem heildstæða upplifun líkama og sálar, eða hinnar 
lifandi veru í heild sinni, sem sé í andstöðu við hugmyndir um upphafna og 
ójarðbundna fagurfræði sem er aðskilin frá daglegu lífi. Hann segir eina af 
afleiðingum slíkrar upphafningar hafa verið hugmyndina um að list geti ekki þjónað 
neinum tilgangi þar eð hún sitji í æðri vídd og sé fyrir vikið frjáls og vernduð frá 
hvers kyns nytjahyggju. Dewey hafni þessum aðskilnaði og segi hlutverk listarinnar 
ekki felast í að upfylla sértækt markmið heldur í því að fullnægja hinni lifandi veru á 
altækari hátt. Hún upfylli því margs konar markmið og dýpki skynjun okkar á líðandi 
stund sem aftur gefur okkur lífskraft er nýtist í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur 
(Shusterman, 2000, 9). Listin verður þannig verðmæt bæði sem tilgangur og meðal. 
Hún þjónar lífi manneskjunnar fremur en bara sjálfri sér og gerir henni kleift að 
upplifa umhverfi sitt til fulls og á heildstæðan hátt. 
 
Yfirlit Belfiore og Bennett yfir uppruna meginhugmyndanna um hvernig við höfum 
reynt að skilja áhrifamátt lista er gagnlegt og býður líka upp á samhengi til að hugsa 
um hvaða tilgangur eða gagn kann að liggja að baki menningarstefnu. Þannig má 
ætla að ein eða fleiri af þessu þremur hugmyndum um jákvæða, neikvæða eða 
sjálfstæða virkni listar liggi jafnan til grundvallar við mótun menningarstefnu, byggt 
á sannfæringunni um að þessi áhrif skipti máli. Hugmyndirnar um jákvæð áhrif 
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listarinnar eru þannig notaðar til að rökstyðja mannbætandi og þroskandi áhrif 
menningar á einstaklinginn og, í framhaldi af því, samfélagið allt. Hugmyndir um 
neikvæð áhrif listar eru notuð til að rökstyðja hvað fær ekki stuðning eða er jafnvel 
bannað þar eð það hafi spillandi áhrif. Hugmyndir um sjálfstæði listarinnar eru svo 
oft þungamiðjan í erfiðustu umræðunni um menningarstefnu sem einkennist af 
skiptingunni í há- og lágmenningu og réttlætingunni á að fjármagna þá list sem ekki 
endilega nýtur mestra vinsælda. 
 
Bróðurpartinn af þessum hugmyndum má rekja aftur til Platóns og lærisveins hans 
og andmælanda Aristótelesar. Það má segja að þeir hafi lagt grundvöllinn að því 
hvernig öll umræða um listir hefur þróast, á hvaða forsendum hún er rædd og í hvaða 
samhengi skilgreind. Jafnvel þegar hugmyndir um sjálfstæði listar komu fram voru 
þær byggðar á þeirri forsendu að list væri óháð og afmarkað fyrirbæri fremur en 
eðlilegur hluti af mannlegum reynsluheimi. Á þeim nótum skýri ég nú betur frá 
skilgreiningu John Dewey á list sem upplifun, sem Belfiore og Bennett gefa ekki 
mikinn gaum í yfirliti sínu. 
 
 

iv. List sem upplifun 
	
John Dewey greip hugmyndir gagnhyggju-heimspekinganna James og Pierce á lofti 
og þróaði áfram. Hann segir hugmyndir vera verkfærin sem manneskjan notar til 
þess að skilja umhverfi sitt, gera áætlanir og spá um framtíðina. Hugmynd stendur 
undir nafni þegar manneskja er reiðubúin til að nota ákveðinn hlut eða hugtak til 
þess að kalla fram fyrirsjáanlegar afleiðingar, líkt og sá sem vill reka nagla í vegg fær 
hugmyndina um hamar. Þótt hugmynd reynist vel í einvern tíma er ekki þar með sagt 
að hún sé eina rétta hugmyndin og því hvatti Dewey til rannsókna og tilrauna til þess 
að sannreyna bestu hugmyndirnar á hverjum tíma (James S. Gouinlock, e.d.), enda 
telur gagnhyggjan að þekking okkar á umheiminum sé ekki skorðuð við algild 
sannindi heldur háð samhengi. 
 
Í bók sinni Art as Experience (2005 [1934]) skilgreindi Dewey listræna upplifun (e: 
experience) sem átök manneskjunnar við umhverfið eða ferlið sem er að viðhalda, 
missa og endurnýja jafnvægið við umheiminn. Slík upplifun getur átt sér stað í 
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daglegu lífi hvers og eins en í gegnum listræna reynslu nær einstaklingurinn að vaxa 
og þroskast. Manneskjan er einstök að því leyti að hún er meðvituð um hið listræna 
ferli og getur því beitt því, líkt og verkfæri, til að þroska sig og þróa samfélag sitt 
(Dewey, 2005, 8). 
 
Áður en haldið er lengra í umræðunni um Dewey er vert að ræða vandamál sem 
kemur upp í tengslum við þýðingu á enska orðinu experience. Orðið er hægt að þýða 
sem upplifun eða reynsla, hvort heldur eins og í „erfið reynsla“ eða „með mikla 
reynslu“. Dewey notar hins vegar allar þessar merkingar sitt á hvað og því er 
nauðsynlegt að nota ólíkar þýðingar eftir því sem við á. Þannig telur Dewey að 
reynsluheimur okkar sé samhengið fyrir upplifanir og gildi og merking listaverka geti 
samkvæmt því breyst með tíð og tíma samfara honum. Hugmyndin um reynslu er 
byggð á sameiginlegum skilningi á umhverfi og aðstæðum fremur en að lýsa huglægu 
ferli. Þegar við tölum um að einhver hafi mikla reynslu erum við ekki að lýsa innri 
heimi viðkomandi heldur átökum sem hún hefur átt við umhverfi sem er skilgreint. 
Samkvæmt Dewey er hin fagurfræðilega upplifun grundvölluð í reynslu sem 
endurspeglar þekkingu á þessu sameiginlega umhverfi okkar og er því ekki eingöngu 
huglæg. Þá er reynsla alltaf samspil manneskjunnar við umhverfi sitt sem 
samanstendur bæði af manneskjum og efnislegum hlutum sem við skilgreinum 
samkvæmt sameiginlegum venjum og hefðum. Jafnvel innstu hugsunum okkar er 
settur rammi af tungumálinu sem við deilum og sem hvílir á sameiginlegum 
menningarlegum skilningi. Fagurfræðileg upplifun Dewey þarf því ekki að vera 
einkamál þó hún einkennist af afmörkuðum atvikum. Þvert á móti verður hún oft 
sérstök einmitt vegna þess að við deilum henni með öðrum (Shusterman, 2000, 28). 
Þá segir Dewey að ákveðin menntun tilheyri list sem best má skilgreina sem reynslu. 
Hún felst í að læra að meta eitthvað, hvort sem það er litasamsetning í myndlist eða 
hefðir tengdar leikhúsi, og sá innri bakgrunnur verður hluti af forsendunni fyrir því 
hvernig við upplifum næstu listrænu reynslu (Dewey, 2005, 101-102). 
 
Á hinn bóginn getur upplifun verið kvik og síbreytileg þar eð hún þarf ekki að vera sú 
sama á milli ára, eða einu sinni á milli augnablika, enda bæði viðkvæm og hverful. 
Þessu lýsir Shusterman svo: 
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Fyrirbærið sem er fagurfræðileg upplifun er ekki lokað og varanlegt athvarf þar sem 
við getum lengi hvílt í ánægðri íhugun. Það er frekar kvikur, viðkvæmur og hverfandi 
atburður sem má njóta í skamma stund í reynslubundnum straumi fullum af orku og 
spennu og óreiðu en sem það nær að fanga í augnablik. Það er ferli sem þróast þar til 
hápunkti er náð en þá brotnar það niður og leysist upp í flæði reynslunnar sem á eftir 
kemur, fleytir okkur þar með áfram í átt að hinu ókunna og áskoruninni um að skapa 
nýja fagurfræðilega upplifun, nýja, kvika og skammlífa einingu úr eftirstöðvum og 
mótstöðu liðinna upplifana og hins nýja umhverfis. (Shusterman, 2000, 32)7 

 
Þar eð fagurfræðileg upplifun er svona kvik og breytileg er hvorki hægt að skilgreina 
hana á endanlegan hátt né festa í listmunum. Það sem Dewey kallar 
safnaskilgreininguna á list setur listaverk í glerkassa og á stall í musteri fagurfræði 
sem er skilgreind sem sjálfstæð vídd utan seilingar. Í skilningi Dewey er 
fagurfræðileg upplifun hins vegar hluti af daglegri tilvist mannsins. Hún er þó 
tímabundin og hverful og skilgreinist af því að ójafnvægið sé handan við hornið. Í 
heimi hreinnar óreiðu væri engin list, né heldur í heimi sem væri fullgerður og kyrr. 
En í okkar heimi sem  stöðugt sveiflast milli óreiðu og kyrrðar á fagurfræðileg 
upplifun sér stað við það að afmarkað tímabil öðlast samhengi og merkingu. Þó tekur 
Dewey fram að sá sem reynir að framlengja þetta tímabil ánægju og fullnustu, í stað 
þess að sætta sig við endalok þess og nýtt upphaf, missir um leið sambandið við 
umheiminn (Dewey, 2005, 16). 
 
Af þessu má sjá hvers vegna æskilegt er að notast við bæði íslensku orðin, reynsla og 
upplifun, til að ná utan um merkingu Dewey þegar hann notar enska orðið 
experience. Þó er eðlilegt að hér vakni spurningin hvort Dewey er að tala um reynslu 
sem er bundin í listaverkið, reynslu listamannsins eða upplifun áhorfandans. Við 
erum vön að gera skýran greinarmun á milli listamannsins og verksins sem gerir það 
að verkum að erfitt getur verið að skilja hvort hugmyndin um list sem upplifun á við 
um sköpun listaverksins eða móttöku þess. Fyrir Dewey er þetta hins vegar allt sama 

	
7„ ...the unity of aesthetic experience is not a closed and permanent haven in which we can rest at 
length in satisfied contemplation. It is rather a moving, fragile, and vanishing event, briefly savoured 
in an experiential flux rife with energies and tensions and disorder which it momentarily masters. It is 
a developing process which, in culmination, deconstructively dissolves into the flow of consequent 
experience, pushing us forward into the unknown and toward the challenge of fashioning new 
aesthetic experience, a new moving and momentary unity from the debris and resistance of past 
experiences and present environing factors.” (Shusterman, 2000, 32) 
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ferlið og sá sem nýtur listar tekur þátt í að skapa fagurfræðilega upplifun ekki síður 
en sá sem býr hana til: 

 
Því reynsla, staðhæfir Dewey, felur í sér bæði að opna sig og gangast undir og að taka 
skapandi þátt, bæði að draga í sig og að bregðast við með endurbyggingu á því sem er 
upplifað, þar sem sá sem upplifir bæði mótar og er mótaður. Hugmyndin um reynslu 
gerir betur skil gnótt listarinnar og tengir saman listamanninn og áhorfandann í sama 
tvíþætta ferlinu.  List, hvort heldur í sköpun eða mati, er bæði markviss gjörð og opin 
viðtaka, skipulögð uppbygging og hugfangin einbeiting. (Shusterman, 2000, 55)8 

 
Í skilgreiningu Dewey á listinni sem upplifun renna því hlutverk listamanns, 
listaverks og áhorfanda saman í þá heild sem er fagurfræðileg upplifun. Það hefur 
lítið upp á sig að reyna að skilgreina eitt þeirra út af fyrir sig og er eins og að 
skilgreina lykil án þess að skilja hugmyndina um lás. Listamaðurinn leitar að 
áfanganum þar sem jafnvægi er náð og forðast því ekki mótstöðu eða spennu þar eð 
það tilheyri ferlinu (Dewey, 2005, 13). Hann setur sig stöðugt í spor áhorfandans 
þegar hann býr til list sína, áhorfandinn setur sig í spor listamannsins þegar hann 
upplifir verkið og listaverkið sjálft hefur eingöngu merkingu á meðan það er boðberi 
fyrir þessi samskipti. Fyrir Dewey er það ekki listmunurinn sem slíkur sem skiptir 
máli heldur hin kvika fagurfræðilega upplifun sem felst í sköpun hans og upplifun. 
Dewey gerir m.ö.o. greinarmun á listaafurðinni, t.d. höggmynd, sem getur átt 
efnislega tilvist utan reynsluheims okkar, og hinni raunverulegu list sem á heima í 
upplifuninni. Ferlið skiptir meira máli en afurðin. Þó er Dewey ekki að afneita 
mikilvægi hlutarins (e: object) sem hann segir vera ómissandi til að móta og tjá 
fagurfræðilega upplifun. Hluturinn er hins vegar ekki list nema á meðan hann er 
þáttur í hinu kvika upplifunarferli (Shusterman, 2000, 32).  
 
Shusterman bendir á að þótt Dewey hafi síst verið mótfallinn aðgreiningum og 
skilgreiningum ef þær eru notaðar á sveigjanlegan hátt hafi hann ekki viljað að þær 
yrðu gerðar að óbrjótanlegum reglum til flokkunar og skilnings enda bryti það í 

	
8 “For experience, Dewey insists, involves both receptive undergoing and productive doing, both 
absorbing and responsively reconstructing what is experienced, where the experiencing subject both 
shapes and is shaped. The notion of experience does better justice to the fullness of art and links artist 
and audience in the same twofold process. Art, in its creation and appreciation, is both directed 
making and open receiving, controlled construction and captivated absorption.” (Shusterman, 2000, 
55) 
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sundur það sem annars mætti upplifa sem heild. Í stað þess að leita eftir 
óbreytanlegum eiginleikum sem skilgreindu list leitaði hann að áberandi 
tilhneigingum í flóknum vef af samtengdum eiginleikum (Shusterman, 2000, 15). 
Það eru því mistök að reyna að einangra einn þátt sem afgerandi í annars heildstæðri 
upplifun, enda skilgreinist hver þáttur af samspili sínu við heildina. Það getur allt í 
einu komið á daginn, og jafnvel eftir á, að upplifun hafi verið listræn ef samspil hinna 
ólíku þátta hennar mynda heildstæða reynslu og fagurfræðilega heild. Þá segir Dewey 
flokkun og aðgreiningu verða til þess að hugsun fólks stirðnar og festist í sama farinu. 
Þar með verður skilningur okkar fátæklegri og ófrumlegri og geta okkar til að vera 
opin gagnvart nýrri reynslu minnkar, en hana telur Dewey grundvallaratriði í að 
uppgötva og stækka tilveruna. Þetta endurspeglast í fagurfræði Dewey: 
 

Fagurfræði Dewey hefur ekki að markmiði að finna sannleikann, sannleikans vegna 
heldur að öðlast ríkulegri og ánægjulegri upplifun, að upplifa það gildi sem gefur 
listinni merkingu og tilgang og sem er lykillinn að því að við getum skilið og skilgreint 
tilvist hennar sem altækt fyrirbæri. Í gagnhyggju Dewey er það reynslan, fremur en 
sannleikurinn, sem er lokaviðmiðið [...] Kenning hans um notkun þekkingar sem 
verkfæri álítur takmark allra rannsókna, hvort heldur vísindalegra eða fagurfræðilegra, 
ekki bara sannleikann eða þekkinguna sjálfa heldur betri reynslu eða aukið reynslugildi 
[...] og fyrir Dewey kemst ekkert í hálfkvisti við kraft fagurfræðilegrar upplifunar. 9 
(Shusterman, 2000, 18) 
 

Dewey hafði m.ö.o. ekki áhuga á að negla niður skilgreiningu á fagurfræði eða list til 
þess að bæta í fræðasarpinn, jafnvel þó það reyndist mögulegt. Upplifunin er alltaf 
markmiðið og mælistikan. Þá eru hugmyndir okkar um fegurð og listfengi stöðugt að 
breytast og það er einmitt það sem listin opnar augu okkar fyrir. Hér eru skýr skilin 
milli nálgunar raunhyggjunnar, sem reynir að finna fasta skilgreiningu á fyrirbærum, 
og hugsmíðahyggjunnar, sem spyr eftir samhengi og hlutverki fremur en föstu formi. 
 

	
9 “Deweyan aesthetics is interested not in truth for truth’s sake but in achieving richer and more 
satisfying experience, in experiencing that value without which art would have no meaning or point, 
without which it cannot as a global phenomenon exist or be understood, let alone defined. In Dewey’s 
pragmatism, experience rather than truth is the final standard…His instrumental theory of knowledge 
sees the ultimate aim of all inquiry, scientific or aesthetic, not as mere truth or knowledge itself but as 
better experience or experienced value…and for Dewey, nothing can match the enriched immediacy of 
aesthetic experience.” (Shusterman, 2000, 18) 
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Meðal þeirrar gagnrýni sem hefur verið beint að kenningu Dewey er að með því að 
skilgreina list sem fagurfræðilega upplifun sé verið að skilgreina tiltölulega afmarkað 
hugtak með öðru óljósara. Og þótt Dewey hafi talsvert fyrir því að lýsa einkennum 
fagurfræðilegrar upplifunar  þá viðurkennir hann að erfitt geti verið að skilgreina 
hana. Því væri hægt að spyrja hvernig hún gagnast við skilgreiningu á list 
(Shusterman, 2000, 56). John Carey (2012) er harðorður í garð Dewey og bendir á 
eftirfarandi tilvitnun úr Art as Experience sem dæmi um misheppnaða tilraun til að 
útskýra hvað listaverk sé: 
 

Þegar formgerð hlutarins er slík að afl hans leikur glaðlega (en ekki auðveldlega) við 
orkuna sem stafar af upplifuninni sjálfri; þegar sameiginleg samkennd og fæð þeirra 
vinna saman að því að búa til efni sem þróast smám saman og örugglega (en ekki of 
stöðuglega) í átt að uppfyllingu á hvötum og spennu, einmitt þá fyrirfinnst listaverk.10 
(Dewey, 2005, 168) 
 

Það er óneitanlega erfitt að vita hverju Dewey er að lýsa hér, hvernig beita mætti 
slíkri skilgreiningu á markvissan hátt eða hverjum hún gæti gagnast. Sjálfur kemst 
Carey að þeirri niðurstöðu að listaverk geti verið allt sem einhverjum hefur einhvern 
tíma þótt vera listaverk, jafnvel ef það var bara ein manneskja, á þeirri forsendu að 
ekki sé verjandi að kalla eina upplifun betri en aðra og að ógerningur sé að bera 
saman hugarástand tveggja manneskja11 (Carey, 2012, 28). Þessari gagnrýni, að 
upplifun sé of huglæg og persónubundin til að geta staðið undir 
grundvallarskilgreiningu á list, svarar Shusterman fyrir hönd Dewey og segir hana 
byggja á of þröngri skilgreiningu á hugtakinu upplifun, en eins og umfjöllunin hér að 
ofan skýrir notar Dewey það í margþættri merkingu. Auk þess sé gagnrýnin skökk þar 
eð Dewey sé alls ekki að reyna að skilgreina list í einangrun heldur er að skilgreina 
hvernig hún fléttast inn í tilveru okkar og bæta um leið samband okkar við hana 
(Shusterman, 2000, 56).  
 

	
10 “When the structure of the object is such that its force interacts happily (but not easily) with the 
energies that issue from the experience itself; when their mutual affinities and antagonisms work 
together to bring about a substance that develops cumulatively and surely (but not too steadily) 
toward a fulfilling of impulsions and tensions, then indeed there is a work of art.” (Dewey, 2005, 168) 
 
11 Skemmitilega umfjöllun um hverjir erfiðleikarnir eru við að lýsa hugarástandi á hlutlægan og 
skiljanlegan hátt má lesa í frægri grein Thomas Nagel: What Is It Like to Be a Bat? (1974). 
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Það er fagurfræðileg upplifun sem gefur list gildi og sannfæringarkraft. Og ef 
fagurfræðileg upplifun getur þannig bæði verið tilgangurinn og meðalið þá segir 
Shusterman eðlilegt að hún liggi til grundvallar skilgreiningu á list. Slík skilgreining 
hefði ekki það markmið að ná utan um alla list heldur að varpa ljósi á hvað er 
mikilvægast í list og auka þar með þáttöku í henni, jafnvel ef það leiðir til breyttrar 
skilgreiningar á hvað list er. Lykillinn að skilningi á skilgreiningu Dewey á list sem 
upplifun er því að nálgast heimspekilegu skilgreininguna á pragmatískan hátt, 
þannig að markmiðið sé ekki að leysa heimspekilegar þrautir og finna óskeikula 
skilgreiningu heldur að færa okkur nær þessari fagurfræðilegu reynslu (Shusterman, 
2000, 57). Hugmyndir Dewey eru m.ö.o. verkfæri til þess að upplifa meiri og betri 
list, en ekki til þess að skilgreina hana. 
 
Umræða um áhrif listar fær hins vegar annað og aukið vægi þegar hún er lögð til 
grundvallar ákvörðunum í menningarstefnu. Því vil ég nú snúa mér að því hvernig 
hugmyndir um áhrif listar á einstaklinginn og samfélagið koma fram í 
menningarstefnufræðum. 
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II. Gagnsemi menningarstefnu 
	
 
Erfiðleikarnir við að skilgreina hlutverk og eðli listar eru sérstakt vandamál fyrir alla 
sem hafa áhuga á að skoða menningarstefnu. Í lýðræðissamfélagi þarf að vera hægt 
að réttlæta allar ákvarðanir um hvernig ráðstafa eigi skattpeningum þegnanna enda 
þurfa aðgerðirnar að stuðla að því sem er gott og gagnlegt fyrir samfélagið. Það 
skiptir því miklu máli fyrir þá sem ráðstafa fénu að það sé ljóst hvaða gagn er verið að 
gera með fjárveitingum til menningar. Þegar verið er að reisa spítala, leggja vegi eða 
opna skóla er augljóst hvaða gagn er af fjárfestingunni. Á spítala fær fólk lækningu, 
vegir bæta samgöngur og menntun eykur afköstin hjá vinnuaflinu. Það er hins vegar 
ekki jafn augljóst til hvers listir eru eða hvaða gagn er að þeim (Ágúst Einarsson, 
2012, 33).  
 
Samkvæmt breska menningarstjórnunarfræðingnum Derrick Chong (2002, 13) eru 
réttmæti, ábyrgð og fagmennsku leiðarljósin þrjú sem alltaf þarf að hafa í 
menningarstefnu. Þau vísa hins vegar ekki alltaf í sömu átt. Þannig getur t.d. aukið 
aðgengi, sem veitir lýðræðislegt réttmæti, skarast við háa gæðastaðla sem tryggja 
fagmennsku en minnka markhópinn. Undir ábyrgð heyrir hlutverk ríkisins við að 
varðveita menningararf þjóðarinnar, en í því felst m.a. safnastarf og varðveisla 
tungumáls. Það verður því strax ljóst að menningarstefna gengur út á málamiðlanir 
og stjórnast af ýmsum öflum. Í þessum kafla verður skýrt frá hver þessi öfl eru og 
hvaða hugmyndir undirbyggja þau. Fyrst ræði ég áhrif hugmyndanna um neikvæð 
áhrif lista á menningarstefnu. Næst skýri ég stuttlega frá togstreitunni er myndast 
vegna hugmynda um sjálfgildi listar áður en ég kynni greiningu Geri Vestheim á 
fjórum tegundum verkfærahyggju í menningarstefnu. Ég útskýri síðan hvern flokk 
fyrir sig með tilvísunum í íslenska menningarstefnu. 
 

Neikvæðu áhrifin 
 
Eins og gefur að skilja eru hugmyndir um neikvæð áhrif lista ekki áberandi innan 
menningarstefnu vestrænna lýðræðisríkja, enda ganga þær út á að styðja við listir. 
Helst gætir þeirra í ritskoðun eða takmörkunum á því sem má sýna. Einnig gætir af 
og til ótta við spillingarmátt ákveðinnar listar, líkt og bar vitni í tengslum við 
djasstónlist á fyrri hluta 20. aldar (Belfiore & Bennett, 2010, 67). Vel mætti hugsa um 
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þetta sem ranghverfa verkfærahyggju þar sem verið er að nota bann á ákveðinni list 
til að forðast slæm áhrif hennar. Eins mætti ímynda sér að Ríki Platóns hafi reynst 
alræðisríkjum sérstaklega vel. Þó Platón geri ráð fyrir að það séu upplýstir og 
sanngjarnir heimspekingar sem sitji í valdastól fyrirmyndaríkisins er ekkert sem 
varnar óprúttnum einræðisherrum að notfæra sér ráðleggingar hans um hvernig nota 
skuli listirnar til að móta viðhorf. Menningarstefnan sem Platón útlistar í 3. bók 
Ríkisins snýst um uppeldi nokkurs konar úrvalssveitar, svokallaðra Verndara. Hér 
segir hann m.a. fyrir um að ritskoða skuli Hómer og annan skáldskap svo að  börnin 
heyri einungis sögur er vekja dyggðir og þar sem guðunum eru alfarið eignaðir góðir 
eiginleikar. Sögur af kvalafullu lífi eftir dauðann skuli banna til að minnka lífhræðslu 
og auka á hugrekki í bardaga og aldrei megi segja frá hetjum sem kveinka sér. Þá 
skuli Verndararnir ekki fá að lesa upp eða leika tilvitnanir í persónur sem eru annað 
en aðdáunarverðar. Best væri reyndar að allur skáldskapur væri þriðju persónu 
frásögn til þess að manngerð þeirra skaðist ekki við að bregða sér við upplestur í 
óæðra líki kvenna eða þræla. Þá á eingöngu að leyfa einfalda tónlist með skýrum takti 
og í upplyftandi tóntegundum. Að auki er það refsivert að ljúga nema fyrir 
heimspekingana sem stjórna fyrirmyndarríkinu, enda kunna þeir einir að fara með 
það (Plato, 2007, 67-96). Þótt einræði hafi verið álitið hið versta stjórnkerfi af Platóni 
og samtímamönnum hans (Lane, 2007) er hér engu að síður athyglisvert að sjá 
hvernig lýsingar hans minna um margt á menningarstefnur einræðisríkja 20. og 21. 
aldar.  
 
Nútíma lýðræðissamfélög eru þó heldur ekki laus við ritskoðun. Sérstaklega má þar 
nefna aldurstakmarkanir fyrir kvikmyndir og tölvuleiki sem sýna að hugmyndirnar 
eru enn sterkar um að list eða menning geti haft óæskileg áhrif á ungar og ómótaðar 
sálir. Einnig hefur verið áberandi umræðan um hvernig ímyndaðir eða stílfærðir 
atburðir í listum eru endurspeglaðir í raunveruleikanum, eða svokölluð Werther 
áhrif. Nafngiftina má rekja má til söguhetju Goethe er sviptir sig lífi í skáldsögunni 
Raunir Werthers unga frá 1774. Bókin var bönnuð í mörgum löndum Evrópu eftir að 
fjöldi ungmenna svipti sig lífi á svipaðan hátt. Þó sú umræða komi reglulega upp á 
yfirborðið, sérstaklega í tengslum við tölvuleiki (Markey & Ferguson, 2017), hefur 
enn enginn botn fengist í hana m.a. af því að það hefur reynst afar erfitt að sýna fram 
á hver sálfræðileg áhrif listar eru á áhorfendur eða hvernig hún endurspeglast í 
hegðun þeirra (Belfiore & Bennett, 2010, 64-66).  
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Sjálfgildi 
	
Eins og greint er frá hér að ofan hefur Geir Vestheim (2009) haldið því fram að öll 
menningarstefna sé háð verkfærahyggju (n: instrumentell) þar eð hún sé gerð með 
það fyrir augum að hafa ákveðin áhrif á einstaklinga samfélagsins. Í pólitísku 
samhengi telur hann því ekki rökrétt að hugsa um altækt innra gildi (n: absolutt 
eigenverdi) listar þar eð það sé í mótsögn við þær kröfur um notagildi sem 
stefnumótun gerir. Hér er Vestheim að drepa á umræðu sem Ólafur Rastrick (2013) 
hefur einnig lagt til, en hann lýsir henni sem skala þar sem öðru megin situr þetta 
altæka innra gildi fagurhyggju, eða sjálfgildi listarinnar, en á hinum sitji það sem 
hann kallar félagslega hagnýtingu á list til samfélagslegra verkefna eða áróðurs. 
 
Vestheim segir málamiðlun menningarstefnu ganga út á að veita list tiltölulegt 
sjálfstæði innan þess flókna samhengis sem hún verður til í í gegnum stofnanir á 
borð við listráð og úthlutunarnefndir. Þá hafi menningarstefna ákveðið sjálfræði 
miðað við aðrar opinberar stefnur þó hún stjórnist af ráðandi forræðishugmyndum- 
og gildum engu síður en þær (Vestheim, 2009, 57). Þessi forræðisgildi eru mikilvæg 
þar eð hluti af röksemdafærslunni fyrir sjálfstæði listar er að hún setji ofan þegar 
henni eru settar skorður af rétthugsun eða pólitík en blómstri þegar slíkri ritstýringu 
er lyft. Þó bendir Ólafur á að það sé vafasamt að við getum þannig aðskilið 
fegurðarmat okkar frá siðferðiskenndinni (Ólafur Rastrick, 2013). Hér fléttast inn í 
umræðuna önnur togstreita sem myndast innan menningarstefnu og gengur út á 
hlutverk lista í menntun, og öfugt, og verður því gefin sérstakur gaumur.  
 

Menningarpólitík 
 
Annar þráður sem tvinnast inn í menningarstefnu er pólitísk notkun listarinnar bæði 
við að halda saman hugmyndinni um þjóð og við að móta góða borgara og 
samfélagsþegna. Hér liggja rætur umræðunnar enn og aftur til Platóns, sem var 
sjálfur að reyna að stofna fyrirmyndarríki, og allt fram til 21. aldarinnar. En til þess 
að gera betur grein fyrir hvernig opinber menningarstefna endurspeglar 
verkfærahyggju tengda þessum hugmyndum og öðrum sem hér hafa verið ræddar vil 
ég nú styðjast við fjórskiptingu Geir Vestheim (2009) og þær ólíku áherslur sem 
hann setur upp  í eftirfarandi töflu. Einnig vil ég skoða dæmi úr íslenskri 
menningarstefnu í því samhengi: 
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Röksemdafærsla Hlutaðeigandi hópur Tegund verkfærahyggju 

Styðjum góða list sökum innra 
gildis hennar 

Einstaklingurinn sem prívat 
persóna 

Fagurfræðileg og menntandi 
verkfærahyggja 

Styðjum list og menningu til að 
auka hagvöxt 

Einstaklingurinn sem 
efnahagsleg vera 

Hagfræðileg verkfærahyggja 

Styðjum list og menningu til 
samfélagslegs þroska og 
samkenndar 

Einstaklingurinn sem 
félagsvera 

Félagsleg verkfærahyggja 

Styðjum list og menningu til að 
stuðla að upplýstum 
þátttakendum í samfélaginu 

Einstaklingurinn sem borgari 
(e: citizen) 

Pólitísk verkfærahyggja 

Tafla 1 – Fjórar tegundir verkfærahyggju hjá Vestheim 

 

	
i. Fagurfræðileg verkfærahyggja 
	
Hugmyndin um að menningarstefna eigi fyrst og fremst að styðja við góða eða háa 
list segir Vestheim (2009) byggja á hugmyndunum um að list hafi sjálfstætt gildi, 
verufræðilegt sjálfstæði eða hlutlausa eiginleika sem eingöngu hágæða list býr yfir og 
sem höfða beint til einstaklingsins. Sá sem tileinkar sér slíka list gerir því líf sitt 
auðugra og betra. Úr hugmyndasögu Befiore og Bennett má hér kenna bæði 
hugmyndina um sjálfstæði listar en einnig hugmyndirnar um mannbætandi áhrif 
sem rekja má aftur til Aristótelesar, þ.á.m. frá Bildung hreyfingunni sem lagði 
áherslu á siðmenntandi hluterk listar. Hugmyndirnar um gildi lista í uppeldi og 
menntun eru endurspeglaðar í Menningarstefnu ríkisins (2013), en þar segir meðal 
annars: 
 

Miklu máli skiptir hvernig börn kynnast menningu og listum. Gildir þar mestu að 
upplifunin sé á forsendum barnsins. Hvatt er til að menningarstofnanir ríkisins stuðli 
að virkri þátttöku barna, ungmenna og fjölskyldna þeirra í starfsemi sinni með lifandi 
og áhugaverðri framsetningu á viðfangsefninu og að þannig verði stefnt að jákvæðri 
reynslu og hlutdeild í menningarlífinu. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 
31) 
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Íslensku orðin menning og menntun eru bæði leidd af sagnorðinu að menna og hafa 
að miklu leyti sömu merkingu – bæði leggja áherslu á ferlið sem er að þroskast eða 
verða meiri manneskja (Ásgeir Blöndal Magnússon, 1989). Í samræmi við Bildung 
hugmyndirnar um að list megi nota til að bæta sig er menntunargildi hennar því hér í 
fyrirrúmi. Ef viðkomandi tekst að tileinka sér listina “gefur listin skv. skilgreiningu 
viðkomandi tækifæri á ríkara og þroskaðra lífi“ (Vestheim, 2009, 57). Þannig er 
borgurunum boðin þroskaleið með aðgangi að menningarstofnunum á sama hátt og 
ríkið tryggir sem flestum kost á líkamlegri heilsu með aðgangi að heilbrigðiskerfinu. 
Eitt af umræðuefnum menningarstefnu hefur í samræmi við það löngum verið hvort 
leggja eigi meiri áherslu á menntun, þar sem fólk er alið upp í að kunna að meta 
listrænar upplifanir, eða á stofnanir á borð við söfn og tónleikasali þar sem fólki er 
gefinn kostur á að upplifa sterka miðlun á hinu listræna (Bell & Oakley, 2015, 57).  
 
Hér er stutt yfir í umræðuna um sambandið milli hins góða og hins fagra, en eins og 
Ólafur Rastrick (2013) bendir á eru sterk tengsl á milli þess sem við teljum gott og 
þess sem við teljum fagurt svo að jafnvel þótt við lítum svo á að list eigi að hafa algert 
frelsi er erfitt að ímynda sér að við metum hana öðru vísi en út frá siðferðiskennd 
okkar. „Tilgangurinn með menntun er að kenna okkur að elska það sem er fallegt“ 
fullyrðir Sókrates við Glákon í 3. bók Ríkisins, en sá einn getur borið skynbragð á 
fegurð sem skilur hvað er rétt og gott (Plato, 2007, 100).  Æðst meðal frummynda 
Platóns var hugmyndin um hið góða og í skilgreiningu sinni á góðri menntun hafnar 
hann mörgu sem ekki er siðferðilega boðlegt:  
 

...við verðum ekki búnir að mennta okkur almennilega, né Verndarana sem við erum 
að ala upp, fyrr en við lærum að þekkja eiginleika aga, hugrekkis, örlætis, stórhugs og 
annars af þeim meiði, ásamt andstæðum þeirra, í öllum sínum birtingarmyndum. Við 
verðum bæði að bera kennsl á þessa eiginleika sjálfa hvar sem þeir koma fyrir en líka 
eftirmyndir þeirra, og við megum ekki fyrirlíta stór eða lítil dæmi þeirra heldur telja að 
sömu kunnáttu og þjálfun þurfi til að þekkja þá í báðum tilvikum. (Plato, 2007, 98-99) 

  
Platón tengir skýrlega milli þess góða og þess fagra og hafnar allri list sem ekki 
endurspeglar göfuga mannkosti. Líkt og hjá Bildung hreyfingunni á skilgreining hans 
á menntun ekkert skylt við að þjálfa nemandann upp í að gegna ákveðnu starfi 
(Belfiore & Bennett, 2010, 118). Hér er um að ræða siðferðilegt og um leið listrænt 
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uppeldi, en skynbragð okkar á fegurð og list er hjá Platóni nátengt siðferði og 
mannkostum. Að sama skapi er listin mikilvægt verkfæri við mótun þessara góðu 
eiginleika, en auðvitað ekki hvaða list sem er.  
 
Fyrir Dewey leikur listin einnig lykilhlutverk í siðferði en fyrir þær sakir að það er í 
gegnum ímyndunaraflið sem okkur tekst ekki einungis að setja okkur í spor annarra 
heldur einnig að ímynda okkur annan og betri heim12 (Dewey, 2005, 361). En ef list 
gerir okkur betri, hvað er góð menntun og hvaða list gefur bestu áhrifin? Þótt við 
höfum skilgreint menningarstefnu hér sem opinber framlög til lista er vert að stíga 
örlítið út fyrir þá skilgreiningu og skoða betur hvaða hlutverki list gegnir í námi og 
öfugt, en það veitir einnig samhengi til að skilja það hlutverk listastofnana í að 
mennta áhorfendur sína sem menningarstefnan kveður á um. 
 

Hvað er list? 
 
Skilgreiningin á listnámi sem nám er eykur áhuga og skilning á listum þarfnast 
útvíkkunar ef við samþykkjum að því meira sem við lærum um okkur sjálf og 
siðferðilegt samhengi okkar því betur kunnum við að meta list og fegurð. Í því 
samhengi er það ekki bara verklegt og tæknilegt listnám sem hefur áhrif á getu okkar 
til að kunna að meta list heldur listrænt viðhorf í öllu námi. Það er engu að síður 
vinsæl hugmynd að aukið listnám í skólum sé lykillinn að því að styrkja stöðu listar í 
samfélaginu. John Carey gerir tillögur um bætta menningarstefnu í samræmi við 
það: 
 

Hvert einasta barn í hverjum einasta skóla ætti að hafa tækifæri til að mála og byggja 
og móta og syngja og dansa og leika og spila á öll hljóðfæri sinfóníuhljómsveitarinnar 
til að sjá hvort það er þar sem hann eða hún finnur gleði og ánægju og sjálfsvirðingu 
eins og svo margir hafa gert. Auðvitað verður þetta dýrt – mjög, mjög dýrt. Á hinn 
bóginn eru fangelsi líka dýr... (Carey, 2012, 162-3)13 

	
12 Hér er ákveðinn samhljómur hjá Dewey við rómantískar hugmyndir um tengingu siðferðis og listar í 
gegnum ímyndunaraflið, en þær voru m.a. settar fram af enska skáldinu Percy Bhysse Shelley (1792-
1822), sjá Belfiore & Bennett (2010, 130-134). 
 
13 “Every child in every school should have a chance to paint and model and sculpt and sing and dance 
and act and play every instrument in the orchestra, to see if that is where he or she will find joy and 
fulfilment and self-respect as many others have found it. Of course it will be expensive – very, very 
expensive. But then, so are prisons…” (Carey, 2012, 162-3) 
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Þótt Carey hafni skilgreiningu Dewey á list sem upplifun þá eru niðurstöður hans 
óneitanlega í samræmi við það sem mætti ímynda sér að Dewey og Shusterman gætu 
sætt sig við. En þótt ráðleggingar Carey hjómi ljúflega í eyrum allra sem telja listir 
bæði mikilvægar og vanmetnar og þótt hann vilji lýðræðisvæða listir og niðurfella allt 
stigveldi innan þeirra, þá blandast tillögur hans engu að síður saman við „meiri 
peninga fyrir listir“ raddirnar sem ávallt eru til staðar. Útvíkkun hans á skilgreiningu 
listar þannig að allt sé list svo lengi sem einhverjum finnst það vera list er 
niðurstaðan af talsvert langri en neikvæðri röksemdafærslu þar sem hann grefur 
undan þeim hefðum og forsendum sem hér hefur verið sagt frá án þess að bjóða upp 
á jákvæða skilgreiningu á hlutverki listar. Hann daðrar við að list sé mikilvæg í 
mannfræðilegu samhengi en niðurstaða hans er engu að síður sú að þar sem hægt sé 
að sýna fram á fáránleika nánast allra skilgreininga á list verðum við að sættast við að 
hún geti verið hvað sem er (Carey, 2012, 161-162). Engu að síður virðist hann 
bundinn við hugmyndina um að listnám feli eingöngu í sér hinar hefðbundnu fögru 
listir. Þetta er vert að skoða í ljósi staðhæfinga Dewey um að fagurfræðilegar 
upplifanir geti eins vel átt sér stað í daglegu lífi.  
 
Kjarninn í gagnrýni Dewey og Shusterman á viðteknum viðhorfum til lista er að 
hugmyndin um list sem aðskilið fyrirbæri leiði til einangrunar listarinnar frá 
umheiminum. Fegurð og notagildi verða andstæður og þær hugmyndir hafi smám 
saman mótað hefðir og stofnanir samfélagsins gagnvart listum og menningu. Þær 
móta svo hvernig almenningur upplifir og umgengst listir. Þá telur Shusterman að 
skilgreining Aristótelesar á list sem sköpun frekar en ferli hafi leitt af sér áherslu á 
hlutgervingu og upphafningu á listaverkum fremur en listrænni upplifun. Þetta setur 
rammann um hvernig við skilgreinum list og sú skilgreining liggur eðlilega til 
grundvallar því hvað telst til listnáms. En hvernig skilgreinum við list? 
 
Shusterman telur að í stað þess að reyna að dýpka og breikka skilning okkar á listum 
sé sífellt verið að reyna að leita að réttum orðum til að  skilgreina þær. Slíkar 
kenningar segir Shusterman fylgja umbúðalíkaninu (e: wrapper model of theory) 
þar eð þær reyni fyrst og fremst að ná utan um fyrirbærið fremur en að bæta skilning 
okkar á því (Shusterman, 2000, 39-40). Með tíð og tíma hafa þó allar heimspekilegar 
skilgreiningar á list dæmst til að vera annað hvort of þröngar eða of víðar. Það hefur 
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alltaf verið hægt að finna list sem ekki uppfyllir skilyrðin eða eitthvað sem uppfyllir 
skilyrðin en er ekki list (Shusterman, 2000, 37). Þegar komið var undir miðja 20. öld 
var komin þreyta í menn og bandaríski heimspekingurinn Morris Weitz (1956) 
fullyrti að list væri svo óræð í eðli sínu að ógerningur væri að skilgreina hana á 
rökfræðilegum grunni. Það væri hins vegar skyldleikabragur á listaverkum sem gerði 
okkur kleift að þekkja þau sem slík. Þó að listheimspeki hefði hingað til mistekist að 
skilgreina innsta eðli listar væri hún engu að síður nytsamleg til að hjálpa okkur að 
ákveða hvað teldist til listar og hvað ekki (Weitz, 1956).  
 
Úr því ólíkt gildismat gerði altæka skilgreiningu á list ómögulega setti 
listheimspekingurinn George Dickie fram kenningu um að eðli listar væri kannski 
síður að finna í eiginleikum hennar heldur en hvernig hún væri búin til (Shusterman, 
2000, 38).  Þannig var hugtakinu list búin til tvenns konar merking, aðra í skilningi 
sem flokkar (e: classifies) en hina í skilningi sem metur (e: evaluates). Með því að 
forðast að taka afstöðu í hinum huglæga málaflokki sem er gildismat á list gat Dickie 
sett fram hlutlausa skilgreiningu: það sem listaheimurinn er sammála um að uppfylli 
skilyrði listar er list, burtséð frá gildi hennar. Þessi svonefnda stofnanahyggja (e: 
institutionalism) gerir þannig ráð fyrir að listaverk skilgreindist af meðlimum í 
ákveðinni stofnun, sem í þessu tilfelli er listaheimurinn, og það er samkomulagsatriði 
hvort eitthvað telst vera listaverk eða ekki. Shusterman segir stofnanahyggju geta 
státað af því að útiloka ekkert frá því að vera list, enda sér listaheimurinn um það, og 
leggja jafnframt áherslu á samfélagslegt samhengi hennar. Þó hjálpi það umræðu um 
fagurfræði tæplega að listaheimurinn ákveði hvað er list í stað heimspekinga. Þar 
með sé eingöngu búið að færa það torvelda umræðuefni yfir á annað svið. 
Shusterman telur stofnanahyggjuna því innantóma, formlega og án tengsla við 
innihald og virði listarinnar fyrir einstaklinga eða hópa (Shusterman, 2000, 38-40).  
 
Stofnanahyggja Dickie var tekin upp af bandaríska heimspekingnum Arthur Danto 
en hann gagnrýndi hana fyrir skort á sögulegu samhengi. Án þess væri ekki hægt að 
skilja hvers vegna listaheimur eins tíma gæti kallað list það sem fimmtíu árum áður 
hefði verið gert að athlægi, eins og t.d. popplist Andy Warhol. Danto segir það vera 
sögulegt og fræðilegt samhengi hvers tíma sem setur rammann fyrir hvað getur talist 
list, en ekkert geti kallast list nema fyrir tilstuðlan virkrar túlkunar. List er skilgreind 
út frá venjum og hefðum listaheimsins og hér er því um að ræða stofnanahyggju á 
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listasögulegum grunni (Shusterman, 2000, 40-41). Þó hún reyni að ná utan um allt 
sem gæti kallast list og útiloka allt sem er það ekki þá telur Shusterman þessa 
kenningu snjalla að því leyti að hún notfærir sér listasöguna til að finna heildstæða 
skilgreiningu sem ekki verður varpað út við næsta skref í þróuninni. List er því 
skilgreind með tilvísun til listasögunnar og nýrri list útskýrð sem viðleitni listarinnar 
við að skilja sögulegt samhengi sitt (Shusterman, 2000, 42).  
 

En þótt Shusterman afskrifi kenningu Danto sem enn aðra flokkunar-tilraunina er 
hún engu að síður athyglisverð að því leyti að hún útskýrir að vissu marki forsendur 
listaheimsins og lýsir því hvernig list er skilgreind útfrá merkingunni sem við 
leggjum í hana. Með póst-impressjónískri myndlist segir Danto hefjast ferli þar sem 
hermilist víkur fyrir túlkun á raunveruleikanum og sem þ.a.l. krefst endurskoðunar á 
hvað hlutirnir eru. Listin fer að gera óljós mörkin milli raunverulegra hluta og þess 
hvernig við staðsetjum þá í skynjun okkar á veruleikanum. Þetta felur í sér ákveðna 
þekkingu á hefðum og venjum listasögunar: „Til að sjá eitthvað sem list þarf nokkuð 
sem augað getur ekki fangað – andrúmsloft listfræði, þekkingu á listasögunni: 
listaheim“ (Danto, 1964, 580)14. Sem dæmi tekur Danto þessar tvær myndir: 
 
 
       

 
 

 
 
 

 
 
 
 
                                              
   A          B 

	
 

	
14 „To see something as art requires something the eye cannot descry - an atmosphere of artistic 
theory, a knowledge of the history of art: an artworld“ (Danto, 1964, 580). 
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Hann segir að mynd A gæti heitið Fyrsta lögmál Newton en mynd B Þriðja lögmál 
Newton. Í fyrri myndinni er línan í miðjunni ferðalag eindar frá einni hlið yfir á aðra 
og myndin sýnir því einungis hluta af stærra samhengi. Í seinni myndinni sýnir línan 
í miðjunni að aflið sem þrýstir henni niður á við er jafn sterkt og aflið sem ýtir henni 
upp á við. Myndirnar fjalla því ekki um sama efni þótt þær líti eins út og Danto sýnir 
að hægt er að gefa ítarlegan rökstuðning fyrir bæði túlkun A og túlkun B (Danto, 
1964, 577-9). Þó segir hann að við getum ekki andmælt því að þetta séu bara kassar 
með strik í gegnum miðjuna. Né getum við heldur bent og sagt „þetta er himinn og 
haf“ því ekki sé hægt að fastsetja hvað listaverkið er. Þannig líkir Danto 
áhorfandanum við barn sem beitir ímyndunaraflinu til að umbreyta spýtupriki í 
leikfang: 
 

Við getum ekki hjálpað honum fyrr en hann hefur náð tökum á því sem er út frá 
listrænni samsömun og þ.a.l. túlkar verkið sem listaverk. Ef honum tekst þetta ekki 
mun hann aldrei geta séð list: hann verður eins og barn sem sér bara spýtu í spýtu. 
(Danto, 1964, 579 - skáletrun hans)15 

 
Hér er ákveðinn samhljómur við skilgreiningu Dewey á list sem upplifun þar eð 
hlutverk okkar sem áhorfendur er að vera virkir þátttakendur í að skapa merkingu og 
um leið áhrif listaverksins. Þá tekur Dewey undir það að við sjáum aldrei línur í 
einangrun heldur alltaf sem hluta af því samhengi sem þær tilheyra (Dewey, 2005, 
104). Ólíkt Dewey er áhersla Danto hins vegar ekki á eðli þessa innra túlkunarferlis 
eða hlutverk þess í tilveru okkar almennt heldur er hann fremur að réttlæta hvernig 
samhengi og saga listarinnar geta gert verk á borð við sápukassa Andy Warhol að list 
í augum þess sem hefur samhengið til að túlka þá sem slíka. Markmið Danto er að ná 
utan um skilgreiningu á list sem er búin að lýsa frati á hefðbundna fagurfræði og 
passar því illa inn í eldri skilgreiningar. Um leið er hann að tilgreina nokkurs konar 
dulmál listarinnar sem eingöngu innvígðir geta skilið. Listin er í samtali við sjálfa sig 
og til að skilja list og það „sem augað getur ekki fangað“ þarftu að fara í sérhæft 
listnám.  
 

	
15 “We cannot help him until he has mastered the is of artistic identification and so constitutes it as a 
work of art. If he cannot achieve this he will never look upon artworks: he will be like a child who sees 
sticks as sticks.” (Danto, 1964, 579 - skáletrun hans) 
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Markmið Dewey er hins vegar að geta komið auga á listrænt samhengi í öllum 
þáttum lífsins. Dewey, sem var ástríðufullur lýðræðissinni, var mikið í mun að sem 
flestir fengju tækifæri til að þroskast. Hann var ákafur talsmaður fyrir almenna 
útbreiðslu á nytsamlegum hugmyndum og kunnáttunni til að nýta þær, eða menntun 
(“Pragmatism,” e.d.). Í skilningi Dewey getur því allt nám haft listrænnar víddir ef 
það er áhugavert og skemmtilegt og hvetur þar með til þáttöku hinnar „lifandi veru í 
heild sinni“. Samkvæmt því mætti jafnvel líta á góða kennara sem listamenn, en 
flestir þekkja af reynslunni þá sérstöku einstaklinga sem geta gert jafnvel þurrasta 
efni lifandi og áhugavert. Engu að síður lagði Dewey áherslu á að þekking á miðlinum 
auki á dýpt þeirrar reynslu sem er jarðvegurinn fyrir fagurfræðilega upplifun. T.a.m. 
kann sá enn betur að meta fagran píanóleik sem hefur kynnst eiginleikum 
hljóðfærisins (Dewey, 2005, 101). 
 
En skilgreining okkar á hvað tilheyrir list og þ.a.l. listnámi ber samkvæmt 
Shusterman merki þessara erfiðleika sem heimspekin hefur lent í við að reyna að 
skilgreina list í einangrun frá raunveruleikanum. Listin hefur haft þann ósið að virða 
engar skilgreiningar út frá rökfræði eða fagurfræði heldur breytast jafn óðum og 
hraðar en hægt er að uppfæra skilgreiningarnar. Eina leiðin til að ná utan um allt 
sem gæti kallast list og ekkert annað, þ.e.a.s. að hanna það sem Shusterman kallar 
lofthelda umbúðakenningu, hefur því verið að eftirláta listinni að skilgreina sig sjálf, 
ýmist í gegnum listaheiminn eða út frá iðkun (e: practice), með tilvísun til 
listasögunnar. Hér er ekki um að ræða iðkun í skilningi Aristótelesar heldur iðkun 
sem er skilgreind sem flókið samband af athöfnum er þarfnast kunnáttu og 
þekkingar við framleiðslu ákveðinna verka, líkt og tónverk í tónsmíðum. Gæðastaðlar 
og innri markmið iðkunarinnar eru ekki skýrt skilgreind heldur hluti af hefð hennar, 
afrekum og meistaraverkum og þrátt fyrir fjölbreytni tryggir sameiginleg saga skýr 
auðkenni (Shusterman, 2000, 42-43).  
 
Líkt og stofnanahyggjan forðast þessi greining að útskýra eðli listar en færir 
skilgreininguna yfir á innra ferli ólíkra listgreina sem og fólkið sem tekur þátt í að 
búa listina til. Shusterman telur þetta þó skammgóðan vermi þar eð listheimspeki 
renni einfaldlega saman við listasögu ef skilgreiningin á list tilheyrir listinni sjálfri. 
Þar með mætir hún sömu örlögum og listin gerði forðum daga í meðförum Platóns: 
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...ef hún endurspeglar einfaldlega hvernig list er nú þegar skilgreind dæmir 
listheimpeki sig til hinnar sömu lítillækkandi skilgreiningar og hún fordæmdi listina 
með. Hún er í raun eftirherma af eftirlíkingu: framsetning á framsetningu 
listasögunnar á list. Hvaða tilgangi þjónar slík framsetning öðrum en að friðþægja 
gömlu heimspekilegu þörfinni fyrir að kenningin endurspegli raunveruleikann? 
(Shusterman, 2000, 44)16 

 
Ef fagurfræðileg reynsla lægi til grundvallar skilgreiningunni á list, frekar en 
listasögulegt samhengi, telur Shusterman að markmið hennar yrðu bæði almennari 
og lýðræðislegri. Fagurfræðileg upplifun geti átt sér stað úti í náttúrunni eða innan 
líkamans, í athöfnum eða íþróttaleikum, skrúðgöngum, flugeldasýningum sem og í 
afurðum popp-menningar. Hann bendir á að það sé heftandi að takmarka 
fagurfræðilega upplifun við skilgreinda iðkun á list og þar að auki verði þessi 
afmörkun sífellt þrengri. Hin sagnfræðilega skilgreining á list leiði því til sífellt meiri 
sérhæfingar, hafni mörgu sem áður taldist til listar og skilgreini einungis hinar fögru 
listir sem list. Þetta telur hann styrkja óæskilega samfélagsþróun sem gerir skýran 
greinarmun á venjulegri vinnu, sem telst í eðli sínu óeftirsóknarverð, og 
fagurfræðilegri upplifun, sem er ánægjuleg en gagnslaus. Þessarar skiptingar gætir 
síðan í iðnaði sneyddum fagurfræði og fögrum listum sem eru gagnslausar og öllum 
óviðkomandi (Shusterman, 2000, 49).  
 
Áherslan í Menningarstefnu ríkisins er þó ekki á menntastefnu, en hana má finna í 
námskrá. Hér er fyrst og fremst verið að tala til listastofnana og eru þær „hvattar“ til 
þess að gera efni sitt áhugavert fyrir börn. Það varpar ljósi á annars konar tengingu 
milli menntunar og list. Rannsóknir hafa ítrekað sýnt að áhugi á og þátttaka í 
hámenningu eru bundin við tiltölulega lítinn  þjóðfélagshóp með hátt menntunarstig, 
oft innan við 10% þjóðarinnar (Belfiore, 2016; Bell & Oakley, 2015; Carey, 2012; 
Danielsen, 2008; Duelund, 2001; Fyfe & Bourdieu, 2007; Vestheim, 2009). Þótt 
elítískar hugmyndir um göfgandi og þroskandi áhrif hennar virðist eiga undir högg 
að sækja hafa fjárframlög til hálistar engu að síður haldist hlutfallslega há (Vestheim, 

	
16 ....if it merely reflects how art is already understood, philosophy of art condemns itself to the same 
reductive definition with which it condemned art. It is essentially an imitation of an imitation: the 
representation of art history‘s representation of art. What purpose does such representation serve 
apart from appeasing the old philosophical habit for theory as mirroring reflection of the real? 
(Shusterman, 2000, 44) 
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2009). Því má ætla að þær séu enn áhrifamiklar undir yfirborðinu. 
Menningarstofnanir ríkisins standa þannig eftir sem áður vörð um hámenningu og 
hlýtur upplifun “á forsendum barnsins” því að einskorðast við þá tegund listar sem 
boðið er upp á, jafnvel þótt orðalagið sé lýðræðislegt. 
 

Afleiðingar fagurhyggju 
 
Þessi umræða endurspeglar hugmyndirnar um að láglist hafi lítið fagurfræðilegt gildi 
en talsvert hagnýtt gildi en hið andstæða eigi við um hálist (Chartrand & McCaughey, 
1989). Shusterman harmar þessa andstöðu milli hins praktíska og fagurfræðilega. 
Hann segir að mörg nytsamleg verk geti veitt fagurfræðilega ánægju, líkt og smíðar 
og leirmunagerð, á meðan fagurfræðileg verk eru notuð á praktískan hátt fyrir 
ástarsambönd, trúar- og félagslegar athafnir. Aðskilnaðinn segir hann að megi bæði 
rekja til stéttaskiptra samfélaga en einnig til misskilnings hvað varðar tilgang (e: 
ends) og meðul (e: means) sem gengur út frá að það sem sé meðal geti ekki einnig 
þjónað hlutverki tilgangs. Ef þessi sameiginlega ánægja af tilgangnum og meðalinu 
eru hluti af fagurfræðilegri upplifun, eins og Dewey vill meina, þá á þessi aðskilnaður 
ekki rétt á sér og við ættum að gera háar fagurfræðilegar kröfur til iðnaðar og 
almennrar listar. Þá skreppur listin enn meira saman og verður fátækari þegar hún er 
bundin við sögulegu skilgreininguna, sem greint er frá hér að ofan, auk þess að missa 
tengslin við áhorfendur sína. Með því að skilgreina list út frá sögulegu samhengi 
verði það eitt list sem nær athygli. Þegar listræn velgengni dæmist út frá nýjabrumi 
verka samkvæmt listasögulegum viðmiðum leiði það til þess að hálistin fjarlægist því 
sem flest fólk kann að meta (Shusterman, 2000, 50). Um leið missi listin þá gagnrýni 
og aðhald sem hún myndi annars hljóta þegar hún fer út af sporinu og tapar 
sambandinu við líf og gleði venjulegs fólks. Það gerir illt verra að þær sögulegu hefðir 
sem listaheimurinn styðst við hafa mótast við skilyrði félagslegs og pólitísks 
ójafnaðar (Shusterman, 2000, 46). 
 
Shusterman telur vaxandi sérhæfingu og upphafningu á hálist fela í sér aukna 
fordæmingu á fólkinu sem ekki nær að tengja við hana sem og á hinni svonefndu 
lágmenningu sem það kann að meta. Hann vill ekki þar með fordæma framúrstefnu-
hálist heldur þá ályktun að hún sé eina lögmæta listræna og fagurfræðilega 
upplifunin sem hann telur m.a. afleiðingu þess að meta list út frá listasögulegu 
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samhengi. Með því að meta hana út frá upplifun sé bæði hægt að frelsa hálistina frá 
sjálfseyðingu og láglistina frá fordæmingunni sem listasagan og stéttskipting hefur 
kallað á (Shusterman, 2000, 51). 
 
Vestheim skýrir frá því að hugmyndin um sjálfstæði listar hafi verið gagnrýnd einmitt 
á þessari forsendu að þeir hópar samfélagsins sem ekki hafa félags- eða 
menntunarlegan bakgrunn til að kunna að meta listina fái engan stuðning í gegnum 
opinbera menningarstefnu enda sé hún að miklu leyti miðuð við hálist. Þeir sem 
kunna að meta hálistina líta hins vegar svo á að það sé persónulegur smekkur 
einstaklinga fremur en félagslegt misrétti sem stjórnar því hvort fólk kunni að meta 
ákveðna list eða ekki. Engu að síður eru unnendur hálistar minnihlutahópur og því 
loða ásakanir um elítisma við menningarstefnu sem byggir á slíkri skilgreiningu. Með 
því að styðja öðru hvoru við þjóðlega og vinsæla menningu ávinnst ákveðið 
lýðræðislegt réttmæti en hámenningin hefur þó ávallt haft yfirhöndina. Sem dæmi 
því til stuðnings nefnir Vestheim að í Svíþjóð árið 2005 hafi hálist hlotið 63% af 
framlögum til lista en þjóðleg list einungis 30%. Jafnvel þó að vinsælar listir séu stór 
hluti af menningarneyslu almennings þurfa þær því nánast alfarið að reiða sig á 
sjálfbærni á alþjóðlegum markaði. Telur Vestheim að svo lengi sem vinsæl list sé ekki 
hluti af menningarpólitískri umræðu eigi hún litla von á að veita hálistinni 
samkeppni innan menningarstefnu, jafnvel þótt hún veiti henni samkeppni um 
áheyrendur (Vestheim, 2009, 57-8). 
 
Það er því ekki ljóst að menningarstefna hafi getað talist lýðræðisleg. Peter Duelund 
(2001) undirstrikar yfirlýst lýðræðisleg markmið menningarstefnu í grein þar sem 
hann rekur sögu menningarstefnu í Danmörku en bendir einnig á að mistekist hafi 
að ná þeim markmiðum: 
 

Í sönnu menningarlegu lýðræði endurspeglar menningarstefnan hugarstarf, 
tilfinningar, innblástur og gildismat íbúanna. Eins og við vitum, hins vegar, hefur varla 
verið komist nálægt þeirri hugsjón, hvað þá að hún hafi náðst.17 (Duelund, 2001, 40) 

 

	
17 “In a real cultural democracy, public cultural policy will reflect the cognition, feelings, inspirations, 
and evaluations of its population. As we are aware, however, this ideal has hardly been approximated, 
let alone realized.” (Duelund, 2001, 40) 
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Duelund segir það hafa komið í ljós strax á sjöunda áratugnum að tiltölulega lítill 
þjóðfélagshópur með hátt menntunarstig var uppistaðan í áhorfendahópnum fyrir 
listirnar sem menningarstefnan studdi við. Þá var reynt að auka þátttöku og aðgengi 
til að fá fleira fólk til að taka þátt í að upplifa þessa list. Vandamálið segir Duelund 
hins vegar hafa verið að með því var einfaldlega verið að reyna að fá fleiri til að taka 
þátt í listreynslu sem byggði á upplifunum forréttindahóps, í stað þess að taka tillit til 
þess  að menningarþarfir fólks gætu verið ólíkar. Næst var því reynt að lýðræðisvæða 
menningarstefnu og breikka skilgreininguna á hvað væri menning sem vert væri að 
styðja við. Við það segir Duelund hins vegar hafa vaknað spurninguna um hvaða gagn 
sé af menningarmálaráðuneyti ef allt getur verið menning: 
 

Fagurfræðilegar röksemdir eru ólíkar menningarlegum röksemdum. Menningarleg 
iðkun snýst um að halda á lofti sameiginlegum gildum og að gera menningarlegar 
afurðir aðgengilegar öllum. Listræn iðkun snýst um „tilbúning skynheildar“ fyrir 
einstakar upplifanir án þess að reynt sé að höfða til sameiginlegra gilda eða 
samfélagslegs tilgangs. Menningarstefna er sértæk; listastefna er altæk. Af þessum 
ástæðum er nauðsynlegt að gera skýran greinarmun á milli listastefnu og 
menningarstefnu 18. (Duelund, 2001, 44)  

 
Hér setur Duelund fram sjónarmiðið til stuðnings fagurhyggjunni. Í staðhæfingunni 
um að listastefna og menningarstefna séu tvennt ólíkt endurspeglast hugmyndir til 
réttlætingar á menningarstefnu sem varðveitir hálist. Listin lifir í eigin vídd og hefur 
altæk gildi sem ekki þarf frekar að réttlæta, né taka tillit til hversu margir kunna að 
meta hana. Þeir sem ekki njóta góðs af listastefnunni fá hins vegar kannski eitthvað 
annað fyrir sinn snúð, eins og íþróttir og þjóðmenningu, en lítið í gegnum 
menningarstefnu eins og hún hefur verið skilgreind hér.  
 
Í Menningarstefnu Reykjavíkurborgar (2014) má finna dæmi um útfærslu á 
hugmyndinni um sjálfstæði listarinnar, eða fagurhyggju:  
 

	
18 “Aesthetic rationality is different from cultural rationality. Cultural praxis is about promoting 
shared values and making cultural goods accessible to everybody. Artistic praxis is about the aesthetic 
„gestaltung composition“ of individual experiences without any claim of shared values or social 
purposes. Cultural policy is particularistic; artistic policy is universalistic. For this reason it is 
necessary to make a clear distinction between artistic policy and cultural policy.” (Duelund, 2001, 44). 
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„Til þess að listin geti þjónað samfélagshlutverki sínu, m.a. sem uppspretta nýrra og 

frumlegra hugmynda, þarf hún frelsi til að þróast á eigin forsendum. Listin veitir 
ánægju, jafnframt því að trufla, koma á óvart og benda á það sem við hefðum annars 
ekki komið auga á, eða viljum jafnvel ekki koma auga á.“ (Reykjavíkurborg, 2014) 

 
Hverjar eru eigin forsendur listarinnar sem hún þarf að fá frelsi til að þróast á? 
Hvernig koma frumlegar hugmyndir lista samfélaginu til góða og hvernig getur list 
truflað okkur eða opnað augu okkar fyrir óþægilegum sannindum? Svarið er óljóst en 
einnig óþarft. Vestheim kallar þetta hugmyndina um verufræðilegt sjálfstæði 
listarinnar, hlutlausa eiginleika hennar eða „eigin forsendur“. Rökvillan sem 
Vestheim bendir á milli þess að list geti bæði verið sjálfstæð og þjónað tilgangi sínum 
innan menningarstefnu er hér leyst með annarri þversögn, nefnilega að listin þjóni 
með því að vera frjáls. Málamiðlun menningarstefnunnar er því í formi 
armslengdarfyrirkomulags á borð við listráð sem fjarlægir stjórnvöld frá listrænum 
ákvörðunum en tryggir vonandi engu að síður hin góðu áhrif frjálsrar listar. Þó er 
þetta ekki endilega vandræðalaus sambúð, enda erfitt að móta stefnu fyrir eitthvað 
sem á að skilgreinast af frelsi (Rastrick, 2013). 
 
Dewey taldi þessa aðgreiningu á listinni hafa óæskilegar félagslegar afleiðingar. Hann 
hafði áhuga á að tengja saman ólíka þætti mannlegrar reynslu og harmaði niðurbrot, 
hlutgervingu og aðgreiningu reynsluheimsins sem væri bæði uppspretta og afleiðing 
félagslegrar stéttskiptingar. Það að listin hafi verið tekin út úr daglegu lífi og sett á 
sérstakan bás sagði Dewey eina af afleiðingum þessarar niðurbútunar á 
reynsluheiminum. En Shusterman segir Dewey ekki hafa bara viljað brjóta niður 
múrinn milli listarinnar og daglegs lífs heldur margskonar tvíhyggju sem hefur 
einkennt heimspekilega fagurfræði. Lýðræðissinninn Dewey taldi það á valdi 
listarinnar að umbreyta samfélaginu með því að flétta hana inn í daglegt líf breiðari 
hóps. Með því að upphefja og aðgreina listina og setja hana á háan stall væri verið að 
kljúfa hana frá öðru mannlegu atferli. Líf fólks yrði við það rýrara að fegurð á meðan 
listin er sett í sóttkví í listasöfnum, tónleikasölum og kennslustofum. Hugmyndin um 
hálist letur óinnvígða ekki aðeins til að njóta viðkomandi listar heldur lítillækkar 
einnig ánægjuna sem þeir kunna að hafa af svokallaðri láglist. Þeim eru því fáir vegir 
opnir í þróun smekks síns á listir (Shusterman, 2000, 19).  
 



	

	 43		

Þar að auki er hugmyndin um óaðgengilega hálist notuð af hærri samfélagsstéttum til 
að undirstrika félagslega yfirburði og viðhalda þeim19. Dewey segir þessa elítu þó 
einnig líða fyrir tengingarskort á milli listarinnar og daglegrar reynslu þar eð 
fagurfræðileg upplifun þeirra yrði einnig ríkari ef hún væri í tengslum við 
hversdagslífið. Auk þess veldur aðgreining listarinnar því að listafólkið sjálft fer að 
leita í loftsölum að sterkum einstaklingseinkennum með þeim afleiðingum að list 
þeirra verður sífellt erfiðara að skilja og kunna að meta (Shusterman, 2000, 19). En 
Shusterman lýsir annarri óæskilegri afleiðingu af aðgreiningu listarinnar frá daglegu 
lífi: 
 

Hugmyndin um list og fagurfræði sem aðskilið ríki sem einkennist af frelsi, 
ímyndunarafli og ánægju hefur undirliggjandi samsvörun í þeirri ömurlegu hugmynd 
að venjulegt líf þurfi að vera gleði- og hugmyndasnautt ófrelsi. Það gefur valdhöfunum 
og stofnununum sem móta daglegt líf okkar afsökun til að vera hrottalega 
skeytingarlaus gagnvart hinni náttúrulegu mannlegu þörf fyrir ánægjuna sem fegurð 
og frjálst ímyndunarafl veita. Hana er ekki að finna í hversdeginum heldur í listinni, 
en mótvægið og veruleikaflóttinn sem listin býður upp á veitir okkur langþjáðum 
manneskjunum tímabundna huggun og létti. (Shusterman, 2000, 20)20 

 
Þessi niðurskipting á list og fagurfræði í það sem við leitum í þegar við tökum okkur 
hvíld frá raunveruleikanum veiti verstu og ranglátustu stofnunum og hefðum 
samfélagsins réttmætingu með því að gefa í skyn að raunveruleiki þeirra sé 
óhjákvæmilegur. Til að bæta gráu ofan á svart er listin, sem er leið okkar burt frá 
grimmum veruleika, notuð til að gefa þessum sömu hefðum og stofnunum fagra 
ásýnd: 
 

	
19 Í umræðu sinni um múginn (e: masses) vitna Belfiore og Bennett (2010) í John Carey (1992). Hann 
heldur því fram að módernískar bókmenntir hafi orðið til sem neikvæð viðbrögð við útbreiddari 
lesskilningi í kjölfar umbóta í menntakerfi Bretlands. Tilgangur módernískra skrifa hafa verið að sía 
burt þessa nýmenntuðu lesendur og viðhalda aðskilnaði þeirra frá menntamönnunum. Hér ber einnig 
skylda að minnast á Pierre Bourdieu sem braut hugmyndina um list sem félagslegt aðgreiningarafl til 
mergjar.  
 
20 “The idea of art and the aesthetic as a separate realm distinguished by its freedom, imagination, and 
pleasure has its underlying correlative in the dismal assumption that normal life is necessarily one of 
joyless, unimaginative coercion. This provides an excuse for the powers and institutions that structure 
our everyday life to be brutally indifferent to natural human needs for the pleasures of beauty and 
imaginative freedom. These are not to be sought in real life, but in art, whose contrast and escape 
from the real gives us human sufferers temporary solace and relief.” (Shusterman, 2000, 20) 
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Listin verður, í meinhæðnu orðtaki Dewey, að „snyrtistofu siðmenningarinnar“ þar 
sem siðmenningin hylur undir ríkmannlegu fagurfræðilegu yfirbragði hrylling sinn og 
hrottaskap. Þar með telur Dewey snobb stéttaskiptingarinnar, heimsvaldastefnu og 
gróðadrifna kúgun, félagslegt niðurbrot og vinnuaflsfirringu auðvaldshyggjunnar. 
(Shusterman, 2000, 20)21 

 
Shusterman skilgreinir því hugmyndir Dewey sem viðleitni til endurskoðunar og 
umbóta fyrir listirnar og samfélagið, til mótvægis við þá sem einfaldlega vilja 
skilgreina og flokka listina. Þá leggur Dewey til að listaheimurinn og listasagan séu 
órjúfanlegur hluti af sögu-, félags- og efnahagslegu samhengi fremur en einangruð 
vídd. Aðskilnaður listar frá lífinu er því ekki sökum innbyggðra og andstæðra 
eiginleika lífs og listar heldur söguleg þróun, slys sem tengja má við markaðs- og 
iðnvæðingu, þjóðernishyggju og heimsvaldastefnu. Slík hugmyndafræði setur 
hugmyndum okkar um heimspeki og fagurfræði skilyrði. Þær kenningar móta síðan 
listastofnanirnar sem móta svo aftur skilning okkar og upplifun á list.  
 
 

ii. Hagfræðileg verkfærahyggja 
 
Þar eð opinber menningarstefna snýst fyrst og fremst um að úthluta auðlindum 
samfélagsins má segja að hún sé alltaf efnahagslegs eðlis (Belfiore, 2012). Það er hins 
vegar ekki fyrr en tiltölulega nýlega sem hún hefur verið réttlætt á forsendum 
arðbærni, eða efnahagslegs ábata fyrir samfélagið. Síðan nýfrjálshyggjuhugmyndir 
um kosti frjálsrar og ótakmarkaðrar markaðshyggju náðu fótfestu um miðjan 9. 
áratug síðustu aldar hafa slíkar hugmyndir þó styrkst og sérstaklega hefur mikið 
verið rætt um mikilvægi hinna skapandi greina (e: creative industry) fyrir hagvöxt og 
atvinnusköpun (Belfiore, 2012). Skilgreiningin á hvað séu skapandi greinar nær þó 
langt út fyrir hefðbundnar listir og inniheldur m.a. hönnun, auglýsingar, hugbúnað 
og arkítektúr (UNDP, 2013, 21). 
 

	
21 “Art becomes, in Dewey‘s mordant phrase, “the beauty parlor of civilization,“ covering with an 
opulent aesthetic surface its ugly horrors and brutalities. These, for Dewey, include class snobbery, 
imperialism, and capitalism‘s profit-seeking oppression, social disintegration, and alienation of 
labor.” (Shusterman, 2000, 20) 
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Aukin áhrif markaðsvæðingar hafa verið áberandi innan menningarstefnu 
undanfarin ár eins og á öðrum sviðum. Nú er svo komið að það heyrir til 
undantekninga ef menningarstefnur taka ekki fram fjárhagslegan ábata fyrir 
þjóðarbúið af stuðningi við listir og menningu. Þetta viðhorf kemur skýrt fram í 
Menningarstefnu ríkisins (2013): 

 
Stjórnvöld álíta fjölbreytta menningarstarfsemi vera mikilvægan þátt í atvinnulífi 
þjóðarinnar sem muni vega enn þyngra í framtíðinni. Menningarlíf landsmanna hefur 
víðtæk afleidd áhrif í efnahagslegu tilliti, m.a. í ferðaþjónustu, tæknigreinum, menntun 
og verslun og þjónustu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 9)  
 

...öflugt og fjölbreytt menningarlíf elur af sér virkari sköpun í atvinnulífi, vísindum og 

nýsköpun og eykur lífsánægju landsmanna. Atvinnulífið í landinu nýtur með 
fjölbreyttum hætti þess sköpunarkrafts og þeirrar þekkingarleitar sem á sér stað í lista- 
og menningarlífi landsmanna, en mikilvægt er að efnahagsleg áhrif menningarstarfs 
komi með skýrari hætti fram í hagtölum en verið hefur. (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013, 32-33) 
 

Svipaða sögu er að segja í menningarstefnu Reykjavíkurborgar (2014): 
 

Skapandi greinar eru hluti af grunnþáttum efnahags- og atvinnulífs borgarinnar. Í 
menningu og listum í borginni er fólginn vaxtarbroddur og auðlind sem byggja skal á 
til framtíðar. Öflugt menningarlíf eykur lífsgæði borgarbúa og stuðlar að 
samfélagslegri og efnahagslegri velferð (Reykjavíkurborg, 2014, 9). 

 

Hér er listum og menningu eignað viðamikið hlutverk í velferð þjóðarinnar á nánast 
öllum sviðum án þess að það sé frekar útskýrt. Menningu eru áskilin bæði bein og 
afleidd áhrif sem teygja sig inn í alls ótengdar greinar og munu vega þyngra í 
framtíðinni, þó ekki sé ljóst hvort með því sé búist við auknum menningarlegum 
umsvifum eða einfaldlega að hagtölur verði öðruvísi fram settar. Að sama skapi elur 
lista- og menningarlífið af sér nýsköpun og blæs atvinnulífinu anda í brjóst, þó ekki 
sé heldur farið nánar út í hvernig það á sér stað, eða hvers vegna það gæti ekki alveg 
eins verið öfugt. Því er hér um að ræða endurmat á samhenginu utan um áhrif lista 
fremur en endurmat á forsendum þess.  
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Það veitir einnig hvíld frá ásökunum um elítisma að “Hnattvæðingin, tækninýjungar, 
framboð á og aukið aðgengi að fjölbreyttri menningarstarfsemi hefur einnig riðlað 
lífseigri flokkun menningarinnar í há- og lágmenningu” (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013, 31).   Hin aukna áhersla á skapandi greinar og 
skapandi iðnað sem innihalda mun fleiri greinar en hinar hefðbundnu há-listir eykur 
þannig á lýðræðislegt yfirbragð menningarstefnu. Þó er freistandi að lesa úr þessu 
afbrigði af stofnanahyggjunni þar sem það er markaðurinn sem ákveður hvað er gott 
og gilt. Listaheimurinn reynir þó eftir sem áður að halda áhrifum í gegnum dyraverði 
(e: gatekeepers) á borð við gagnrýnendur, verðlaunasamkeppnir, listagallerí- og 
hátíðir (Peterson, 1994).  
 
En menningarstefna eins og við höfum skilgreint hana þarf engu að síður að reiða sig 
á heimspekilegar ályktanir um hver séu áhrifin af list til réttlætingar á úthlutun 
skattpeninga. Um það hefur markaðurinn fátt að segja þótt tungumálið aðlagist 
vissulega. Þannig er hugmyndin um “lifandi og áhugaverða framsetningu” til að laða 
að börnin í takt við nútíma hugmyndir um markaðssetningu. Að sama skapi ber 
mikið á hugmyndinni um upplifanir: “Aðaleinkenni menningarneyslu í nútímanum 
er að hún stjórnast af leit neytandans að þekkingu og upplifun” (Reykjavíkurborg, 
2014, 31). Hvernig listastofnunum tekst að skapa lifandi og áhugaverða framsetningu 
eða bjóða upp á þekkingu og upplifanir fer hins vegar eftir því hvern þær telja tilgang 
og eðli listarinnar vera, en samkvæmt Shusterman gagnast þar stofnanahyggjan lítt. 
Þar eð þær eru ekki einkastofnanir byggja rök listastofnana fyrir starfsemi sinni því 
eftir sem áður á hugmyndum okkar um gagnsemi lista.  
 
Orðið fjárfesting er þó sífellt oftar notað í sambandi við menningu og listir og gefur til 
kynna að fólk vænti árangurs af fjárstuðningi við listir, helst mælanlegs. 
Markmiðartengdar árangursmælingar hafa fylgt í kjölfarið þó að listir passi oft illa 
inn í slíkar aðferðir, enda erfitt að mæla áhrif þeirra. Aðsóknartölur og 
skoðanakannanir geta sagt hluta af sögunni en einnig hefur verið gripið til orðaforða 
hagfræðinnar í þessu samhengi. Þannig er nú talað um að listir hafi jákvæð ytri áhrif 
(e: externalities), en með því er átt við áhrifin sem framleiðsla á vöru hefur á aðila 
eða umhverfi sem ekki eru beinlínis hluti af viðkomandi framleiðslu. 
Hagfræðingurinn Ágúst Einarsson (2012, 33) fullyrðir í því samhengi að „...aukin 
menningarstarfsemi bætir samfélagið og hefur jákvæð áhrif á líf okkar sem 
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einstaklingar og bætir sambúð okkar við aðra einstaklinga.“ Hér má sjá hugmyndir 
um jákvæð áhrif listar en með þeim áherslumuni að nú eru þær komnar í 
hagfræðilegt samhengi.  
 
David Throsby (2010) tekur í sama streng, en hann hefur talsvert rannsakað hvernig 
meta megi listir og menningu í hagfræðilegu samhengi. Hann bendir á að það geti 
verið erfitt að greina í sundur hagrænt og menningarlegt virði. Menningarafurðir 
geta verið einkaafurð (e: private good) sem er verðmæt fyrir einstaklinginn, en dæmi 
um það gæti verið lestur á bók eða leikhúsferð sem einstaklingurinn hefur ánægju af 
og er reiðubúinn að kaupa fyrir ákveðna upphæð sem endurspeglast í kaupvirði 
bókarinnar eða leikhússmiðans (Throsby, 2010). Samkvæmt skilgreiningu eru 
listaverk hins vegar líka samgæði (e: public good) þar eð þau eru bæði án samkeppni 
(e: non-rival), sem þýðir að ólíkt húsum eða bílum skerða afnot eins ekki afnot 
hinna, og án nýtinga-takmarkana (e: non-excludable) þar eð magn þeirra er ekki 
takmarkað – ljóð rýrnar ekki þótt það sé lesið þúsund sinnum (Towse, 2010). Listir 
eru því bæði einkagæði og samgæði, eða svokölluð blönduð afurð (e: mixed good). En 
til viðbótar við það bendir Throsby á þrjár mismunandi leiðir sem listir geta verið 
samfélaginu verðmætar. Fyrst nefnir hann tilvistarvirði (e: existence value) sem felst 
í því að fólk kann einfaldlega að meta það að listirnar skuli vera til staðar. Þá nefnir 
hann valkostsvirði (e: option value) þar sem fólk vill geta haldið þeim möguleika 
opnum að njóta listanna einhvern tíma í framtíðinni. Loks nefnir hann erfigildi (e: 
bequest value) þar sem mikilvægt þykir að halda í menninguna svo að næsta kynslóð 
geti átt kost á að njóta hennar. Throsby stingur upp á að hægt sé að mæla þetta í 
hefðbundnum hagfræðilegum skilningi með því að spyrja fólk einfaldlega hversu 
mikið það væri reiðubúið að borga til að halda í viðkomandi stofananir eða 
menningu, t.d. með eyrnamerktum skatti eða sérstökum sjóðum (Throsby, 2010). 
Það má ætla að tilvistarvirðið sé t.d. Íslendingum mikils virði vegna smæðar 
þjóðarinnar. Þannig sé það mikilvægt bæði fyrir sjálfsímynd þjóðarinnar og ímynd 
hennar út á við að eiga háskóla og listasöfn, sinfóníuhljómsveit og óperu.  
  
Aukin fyrirferð síðustu ára á röksemdafærslum um gagnsemi menningarstefnu með 
tilvísun í hagfræðikenningar hefur haft ýmsar afleiðingar. M.a. hefur því verið haldið 
fram að þótt það hafi gagnast listinni í þessu samhengi að geta beitt fyrir sig 
tungumáli hagfræðinnar þá hafi það einnig veikt hana og sett í varnarstöðu. Áherslan 
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á hlutverk menningariðnaðarins innan hagkerfisins hefur að sumu leyti skyggt á 
aðrar hugmyndir um gagnsemi menningarstefnu. Í umræðu um menningarstefnu í 
Bretlandi bendir Eleonore Belfiore (2012) á að þó að innan menningarstefnu sé, af 
augljósum ástæðum, ekki mikið rætt um hugmyndirnar um neikvæð áhrif listar, þá 
séu þær engu að síður mikilvægar þar eð hugmyndir okkar um jákvæðu áhrifin hafi 
að mestu orðið til sem svar við og vörn gegn þeim. Því hafi menningarstefna alltaf 
verið í nokkurs konar varnarstöðu að því leyti að hún hefur þurft að réttlæta tilvist 
sína með tilvísun til góðra áhrifa menningar á einstaklinginn og samfélagið, nokkuð 
sem Belfiore kallar jákvæða verkfærahyggju (e: positive instrumentalism). Frá því að 
frjálshyggju markaðsöfl tóku að styrkjast upp úr 1980 og sérstaklega á valdatíma 
Verkamannaflokksins 1997-2010 hefur áherslan í Bretlandi og víðar hins vegar færst 
yfir á að sýna mælanlegan árangur af „fjárfestingu“ í menningu með notkun á 
mælikvörðum og viðmiðum úr öðrum greinum. Þetta hafi veikt stöðu 
menningarstefnu þar eð skortur er á jákvæðum rökum henni til réttlætingar þegar 
umræða á sér stað um hvort hún „borgar sig“. Þrátt fyrir aukin fjárframlög til 
menningarstefnu á umræddu tímabili hafi hún því engu að síður upplifað minnkandi 
sjálfstraust og veikari tilvistargrundvöll (Belfiore, 2012).  
 
Nisbett (2013) bendir aftur á móti á að menningarstofnanir þurfi ekki endilega að 
vera máttlausar gagnvart pólitískri orðræðu heldur geti nýtt sér verkfærahyggju til að 
eiga virkan þátt í að breyta pólitískri stefnu ríkja, t.d. mótað utanríkisstefnu í gegnum 
samstarf við erlendar menningarstofnanir. Þannig geti menningarstefna losað sig úr 
varnarstöðu og tekið virkt hlutverk sem jafnvel hefur mótandi áhrif á önnur og 
sterkari ráðuneyti (Nisbett, 2013).   
 
Vestheim ræðir þessa hugmynd um að framleiðsla og dreifing á listum og menningu 
geti verið grunnur að félags- og efnahagslegri þróun. Samkvæmt henni séu listir 
mikilvægur hluti af hagkerfinu og með því að skapa ný störf geti þær jafnvel bætt upp 
fyrir hnignun í stóriðju og landbúnaði. Auk þess geri þær samfélagið almennt 
frumlegra og fjölbreytilegra, ýti undir nýsköpun og næri frjóa hugsun ekki bara innan 
hinna skapandi greina heldur á öllum sviðum samfélagsins (Vestheim, 2009, 59). 
Hann tekur undir að þetta sé í samræmi við alþjóðleg áhrif nýfrjálshyggjuhugmynda 
þar sem markaðurinn er látinn ráða sem flestu og hugmyndir um list, háa eða lága, 
lúta honum einnig. Þjóðir þurfa að hasla sér völl á alþjóðlegum menningarmarkaði, 
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gera sig samkeppnishæfar og skapa sér sérstöðu, og afleiðingin er m.a. sú að list 
hefur verið viðskiptavædd og viðskiptin hafa verið listvædd22. Vestheim segir þetta 
hugmyndafræðilegs eðlis þar eð enn skorti rannsóknir er sýni fram á tengslin milli 
lista og efnahags. Þá vísar hann í Clive Gray (2007, 207) sem segir að þetta beri 
merki almennrar áherslubreytingar í stefnumótun, frá notagildi (e: use value) og yfir 
á verðgildi (e: exchange value), sem er í samræmi við umfjöllun Throsby um hvernig 
hægt sé að setja verðmiða á menninguna. Þar sé menningarstefna engin 
undantekning, en afleiðingin er sú að innri notagildum tengdum sérsviðum sé skipt 
út fyrir ytri og viðskiptatengd skiptigildi (Vestheim, 2009, 60).  
 
 

iii. Félagsleg verkfærahyggja 
 
Í þriðja lagi telur Vestheim til hugmyndina um að með fjárstuðningi við listir megi 
vænta jákvæðra áhrifa fyrir samfélagið, að borgararnir lifi fjölbreyttara og 
innihaldsríkara lífi. Þeir njóti betri heilsu og aukins sjálfstrausts og þeir samsami sig 
betur borginni og svæðinu sem þeir búa á. Einnig að ólíkir félags- og þjóðernishópar 
blandist betur, glæpum fækki og félagsleg einangrun minnki. Hann telur 
hugmyndina um að nota megi menningu til að sameina ólíka þjóðfélagshópa ekki 
vera nýtilkomna heldur hafi hún legið til grunndvallar menningarstofnunum 19. 
aldar og verið hluti af viðleitni sósíaldemókrata á 20. öld við að finna verkafólki stað í 
viðteknu samfélagi þar sem borgarastétt var ráðandi. Eftir seinni heimstyrjöldina 
urðu þessar hugmyndir svo hluti af velferðarkerfinu (Vestheim, 2009, 60).  
 
Hér eru hvað skýrastar hugmyndir Aristótelesar um sálfræðilegan hreinsunarmátt 
listarinnar og seinni tíma útfærslur á þeim. Menning  sem nytsamlegt afl til að auka 
lífsgæði fólks eða leysa samfélagsleg vandamál á borð við atvinnuleysi og tortryggni 
milli kynþátta var áberandi í stefnumótun á Norðurlöndum undir lok síðustu aldar. 
Sú þróun var samfara aukinni  tengingu menningar við efnahagslífið og aukinni 
áherslu á markmiðasetningu í stjórnsýslu. Þessu afbrigði verkfærahyggju hefur að 
sama skapi vaxið fiskur um hrygg í orðræðunni um réttlætingu á fjárframlög til 

	
22 Loftur Atli Eiríksson (2009) segir mjög vel frá hvernig þetta ferli lýsti sér á Íslandi í 
meistaraverkefni sínu Viðskiptavæðing menningarlífsins og menningarvæðing viðskiptalífsins. 
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menningar og lista (Bell & Oakley, 2015, 58). Það er því ekki erfitt að finna 
samsvörun í Menningarstefnu ríkisins (2013): 
 

Menningarleg fjölbreytni styrkir samfélagið og er þáttur í lífsgæðum í landinu. 
Menningarstarf hvetur til félagslegra samskipta og dregur úr hættu á menningarlegri 
einangrun einstaklinga og hópa. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 14) 
 
Fjölbreytt menningarlíf er einnig þáttur í almennri velsæld samfélagsins og stuðlar að 
jöfnuði. Þátttaka í menningarlífi veitir lífsfyllingu og hvetur til jákvæðra samskipta 
hópa og kynslóða. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 29) 
 

Þessar hugmyndir eru sterkar þrátt fyrir að það hafi reynst erfitt að færa sönnur á að 
listir og menning séu betri en aðrar aðgerðir til að takast á við einangrun, 
einmanaleika, þunglyndi eða annað sem algengt er að dragi úr lífsánægju fólks og 
hvílir þungt á samfélögum (Vestheim, 2009). Þannig er mjög erfitt að sýna fram á að 
það að fara á myndlistarsýningu með vinkonu sinni hafi betri áhrif en að fara með 
henni í göngutúr eða út að borða. Engu að síður er þessi hugmynd um að menning 
bæti líf borgaranna og tengi þá betur við samborgara sína og umhverfi sitt sterk. Það 
skýrist kannski af því að margt af því sem fólk gerir saman og spyrnir þ.a.l. gegn 
félagslegri einangrun tengist menningu á einhvern hátt, hvort sem það er að fara í 
leik- eða kvikmyndahús, á íþróttaviðburð eða í kirkju. Þaðan er ekki stórt skref yfir í 
að eigna menningunni hin jákvæðu áhrif.  
 
Hér er því um að ræða verkfærahyggju sem byggir á þeirri hugmynd að list eða 
menning sé eitthvað sem beinlínis sé hægt að nota til að leysa ákveðin samfélagsleg 
vandamál. Peter Duelund (2001) skýrir t.d. frá því að á tímabilinu 1985-2000 hafi 
stjórnvöld í Danmörku ráðið atvinnulaust fólk í menningartengd verkefni með það 
fyrir augum að slá tvær flugur í einu höggi, þ.e.a.s. veita atvinnuleysisbætur og styðja 
um leið við menningu. Árangurinn var þó hvorki viðunandi fyrir þátttakendur né 
atvinnufólk innan listageirans og vakti efasemdir um hvort þetta væri góð nálgun þar 
eð verkefnin heppnuðust hvorki vel frá listrænu sjónarmiði né leiddu til 
áframhaldandi atvinnuþátttöku (Duelund, 2001).  
 
Röksemdir tengdar samfélagslegum áhrifum lista við mótun  menningarstefnu hafa 
einnig verið vinsælar í Bretlandi.  Telur Belfiore (2012) það m.a. vera vegna  vaxandi 
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áhrifa nýfrjálshyggjuhugmynda síðustu áratugi þar sem rök sem byggja á gagnsemi 
og notagildi hafi vegið þungt. Engu að síður hefur reynst mjög erfitt að færa sönnur á 
hvernig menning gerir samfélagslegt gagn (Belfiore, 2012). Belfiore (2002) lýsir 
einnig af því áhyggjum, sem Vestheim tekur undir, að ef menningarstefna byggir um 
of á samfélagslegum markmiðum, en síðan komi í ljós að annars konar aðgerðir skili 
betri árangri, þá eigi listir á hættu að missa opinberan stuðning (Vestheim, 2009, 
60). 
 
Á síðari árum hafa félagslegar áherslur einnig verið áberandi í menningarstefnu 
borga, sérstaklega þegar lífga á við hverfi sem eru fátæk og niðurnídd eða sem áður 
hafa verið notuð í öðrum tilgangi, t.d. fyrir iðnað. Guggenheim listasafnið í Bilbao er 
líklega þekktasta dæmið um hið síðarnefnda en slík verkefni hafa stundum verið 
gagnrýnd fyrir að vera framkvæmd án samráðs við íbúana og listafólkið í borginni. 
Þau geta því verið úr takt við tilfinninguna fyrir staðnum og virkað meira sem 
áfangastaður fyrir ferðamenn heldur en lifandi hluti af borginni (Bell & Oakley, 2015, 
83).  
 
Borgir hafa einnig reynt að laða til sín fólk sem vinnur við skapandi greinar (e: 
creative industry) með því að búa þeim aðlaðandi umhverfi með kaffihúsum, börum, 
almenningsgörðum og hjólastígum. Víða þar sem tekist hefur að laða að þetta 
skapandi vinnuafl hafa borgaryfirvöld hins vegar verið gagnrýnd fyrir að horfa 
framhjá réttindum fátækari íbúa sem þurfa oft að flytja burt þegar efnaðra fólk vill 
flytja í hverfið, eða þá að heimamenn kunna ekki að meta þá innviði sem byggðir eru 
upp fyrir aðkomufólkið (Bell & Oakley, 2015, 91-3).  
 
Hugmyndir um menningarhverfi endurspegla viðhorf um að menning og listir séu 
sértækt svið fremur en hluti af daglegu lífi. Einnig að nota megi menningu eða list til 
sem verkfæri til að ná fram samfélagslegum markmiðum, nokkuð sem Shusterman 
skilgreinir sem ytri verkfærahyggju. Innri verkfærahyggja notar hins vegar listina til 
að auka og breikka listræna upplifun manneskjunnar án þess að setja listinni skilyrði 
um inntak eða birtingarform (Shusterman, 2000, 46). Listin er því ekki notuð í að 
uppfylla sértæk markmið heldur í að fullnægja hinni lifandi veru á altækan hátt, 
dýpka skynjun okkar á líðandi stund og gefa okkur lífskraft er nýtist í öllu sem við 
tökum okkur fyrir hendur (Shusterman, 2000, 9). Þó mætti vel spyrja hver 
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munurinn er á innri verkfærahyggju eins og Shusterman skilgreinir hana og hreinsun 
sálinarinnar eins og Aristóteles lagði til. Svarið liggur í hvort við skilgreinum list sem 
aðgreint fyrirbæri sem getur haft áhrif á okkur eða hvort við skilgreinum hana sem 
óaðskiljanlegan hluta af upplifun okkar á umhverfinu. Í fyrra tilvikinu er búið að taka 
listina og gefa henni sjálfstæða tilvist í samræmi við hina gömlu heimspekilegu hefð 
sem aðskilur listina frá lífinu. Í því síðara er hún skilgreind sem hluti af daglegu lífi, 
samofin reynsluheimi okkar. Þótt áhrifin af listinni geti verið þau sömu í báðum 
tilfellum þá skiptir þessi áherslumunur sköpum varðandi hvernig við umgöngumst 
list, hvers við væntum af listastofnunum og hvers við væntum af menningarstefnu. Ef 
við metum virði listar eingöngu samkvæmt utanverðum áhrifum sjáum við ekki það 
sem er raunverulega verðmætt við hana, hið sanna innra gildi hennar, sem er 
fagurfræðileg upplifun. Hún er ástæðan fyrir að listin hefur tilgang út af fyrir sig, en 
er ekki bara meðal til að öðlast eitthvað annað (Shusterman, 2000, 46-7). 
 
Risaverkefni á borð við Guggenheimsafnið í Bilbao undirstrika jafnframt að innan 
menningarstefnu hefur verið hefð fyrir að megnið af þeim fjármunum sem veittir eru 
renni til listastofnana sem hafa verið sakaðar um að vera elítískar. Það má álykta að 
það megi ekki einungis rekja til langrar venju heldur einnig til blöndu af þeim 
viðmiðum að annars vegar búi hálist yfir mestu fegurðinni og hafi því mestu 
siðbætandi áhrifin og hins vegar að listin sé sjálfstæð og því sé best að leyfa 
listaheiminum að ráða sjálfur hvernig peningunum skuli varið. Listaheimurinn er svo 
skilgreindur í listasögulegu samhengi og stofnanavæddur, en þar sem 
menningarstefna er pólitísk í eðli sínu lætur henni vel að eiga við stofnanir. Það 
viðhorf til listar sem Shusterman og Dewey lýsa kann að vera bæði almennara og 
frjálsara en það sem við eigum að venjast í listalífi okkar. Engu að síðu eru raddir 
sem gjarnan vilja endurskoða fyrirkomulagið. Ein þeirra tilheyrir John Carey en hér 
kallar hann á breyttar áherslur: 
 

Það er kominn tími til að við gefum listinni kost á að bæta okkur [...] allt frá tímum 
Aristótelesar hafa gagnrýnendur spunnið kenningar sínar en þeir hafa sárasjaldan 
skráð hvað fólki finnst um list, hvað þeim líkar, eða hvort hún hefur breytt 
hugsunarhætti þeirra og hegðun. Saga áhorfenda og lesenda er að mestu óskrifað blað. 
Rannsóknir á listum þurfa að breyta um stefnu, líta út á við og – eftir fordæmi Laski 
og Bourdieu – gera rannsóknir á áhorfendunum en ekki verkunum. Þær þurfa að 
tengjast félagsfræði og sálfræði og lýðheilsu og búa til þekkingargrunn um hvaða áhrif 
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listin hefur í raun og veru á fólk. Fyrr en það gerist getum við ekki einu sinni þóst vera 
að taka listina alvarlega.23 (Carey, 2012, 163-4) 

 
Hér er Carey aftur kominn með samhljóm við Shusterman og Dewey með því að kalla 
á rannsóknir á því hvernig fólk upplifir áhrif listarinnar. Hann kallar eftir 
menningarstefnu sem tekur ekki eingöngu mið af heimspekilegum hugmyndum um 
áhrif eða sjálfstæði listar heldur af því hvaða áhrif fólkinu sjálfu finnst listin hafa.  
 
Þó er ekki augljóst hvernig hugmyndir Shusterman og Dewey um list sem reynslu 
mætti útfæra innan menningarstefnu. Hugsanlega er það vegna þess að listastofnanir 
okkar og viðhorf til menningar eru svo sterklega mótuð af ríkjandi hugmyndum um 
eðli listar að erfitt er að gera breytingar innan þess ramma. Shusterman bendir á að 
samkvæmt Dewey séu viðhorf okkar til listarinnar og stofnana hennar mótuð af 
pólitískum, félagslegum og efnahagslegum skilyrðum frekar en að vera náttúrulegt 
ástand. Því er e.t.v. byltingarkennd breyting sú eina mögulega. En við lifum líka á 
tímum og í heimi sem er gjörólíkur heimi Platóns og Aristótelesar. Engu að síður eru 
kenningar þeirra ennþá þungamiðjan í því hvernig við hugsum um list. Shusterman 
leggur mikla áherslu á að við séum að hjakka í gömlu fari hvað varðar forsendurnar 
sem við höfum fyrir skilgreiningu á list og kannski er hugmyndin sem mikilvægast er 
að læra af Dewey að skilgreiningar okkar á list séu ekkert nema verkfæri sem verða 
smám saman ónýt. Þá sköpum við nýjar hugmyndir sem eiga betur við og þjóna 
okkur þangað til þær verða líka úreltar. Dewey vill gera reynslu okkar af list ríkulegri 
og algengari frekar en að skilgreina hana. Erfiðleikarnir fyrir menningarstefnu og 
listastofnanir felast því í hvernig hægt væri að útfæra slíka áherslubreytingu ef 
áhuginn væri fyrir hendi án þess að gefa upp á bátinn það sem okkur er dýrmætt í 
listaarfinum. Hvernig getur menningarstefna verið lýðræðislegri? Felst aðdráttarafl 
hálistar m.a. í aðgreiningarmætti hennar? Og hvernig færum við áhersluna af 
verkunum og yfir á upplifunina?  
 

	
23 “It is time we gave active art a chance to make us better...Ever since Aristotle, critics have spun their 
theories, but they have very seldom recorded how people feel about art, what they like, whether it has 
altered the way they think and behave. The history of audiences and readerships is largely a blank. 
Arts research needs to change direction, to look outwards, and – following the example of Laski and 
Bourdieu – investigate the audience not the texts. It needs to link up with sociology and psychology 
and public health, and create a body of knowledge about what the arts actually do to people. Until that 
happens, we cannot even pretend that we are taking the arts seriously.” (Carey, 2012, 163-4) 
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Ein leiðin sem farið hefur verið er að auka mjög á menntunar- og barnastarf innan 
listastofnana, með það fyrir augum að gefa fólki þann bakgrunn og forsendur sem 
það þarf til að geta upplifað listina sem stofnanirnar standa vörð um. Njörður 
Sigurjónsson (2018) leggur til að við leggjum ekki of róttækan skilning í skilgreiningu 
Dewey á list sem upplifun heldur hugsum um hana sem myndhverfingu sem nýtist 
við að endurskoða stofnanir okkar. Þar með stígum við eitt skref í viðbót burt frá 
fastri skilgreiningu á list, en með því vonar Njörður að hættan á að taka hugmyndina 
um upplifun of bókstaflega sé minni, sérstaklega í ljósi aukinnar markaðssetningar 
og framsetningar á hvers kyns menningarafurðum sem „upplifunum“24. Annars telur 
Njörður að menningarstofnanir geti lært þrennt af Dewey, nefnilega að forðast 
stofnanavæðingu á menningu, að leggja áherslu á uppfræðslu áhorfenda svo upplifun 
þeirra verði margþættari og að beita ímyndunaraflinu til að finna hlutunum nýtt 
samhengi og um leið nýja merkingu (Njörður Sigurjónsson, 2018). 
 
 

iv. Pólitísk verkfærahyggja 
 
Pólitíska verkfærahyggju má rekja allt aftur til Platóns. Í fordæmingu sinni á 
spillingarmætti listarinnar og fyrirhugaðri útlegð listarinnar úr Ríkinu gerði hann þó 
undantekningu fyrir þá list sem gæti vakið réttar tilfinningar í brjósti borgaranna og 
þar með styrkt hugsjónir Ríkisins (Plato, 2007, 351-2). Þetta mun vera fyrsta skiptið 
sem fram voru færð rök fyrir ritskoðun stjórnvalda á innihaldi listar með það fyrir 
augum að hafa áhrif á hugarástand meðlima samfélags, sér í lagi þá sem eru ungir og 
ómótaðir (Belfiore & Bennett, 2010, 53). Frjálslynd lýðræðisríki 20. aldarinnar 
komust að öfugri niðurstöðu og töldu það mikilvægt að forðast slíka ritskoðun með 
notkun armslengdar fyrirkomulags þar sem sérstakt listráð skipað sérfróðum 
einstaklingum réði því hvernig ríkisframlagi til lista væri ráðstafað (Chartrand & 
McCaughey, 1989). Sú afstaða hvílir á þeirri forsendu að hin góðu áhrif listar sem 
ekki er ritskoðuð séu sterkari en spillingarmáttur listar sem er í andstöðu við gildi 

	
24 Slóvenski heimspekingurinn Slavoj Žižek gefur sitt sjónarhorn á þessa áherslubreytingu yfir á 
upplifanir: „Það sem við erum að verða vitni að í dag er bein vöruvæðing á upplifunum okkar: það sem 
við kaupum á opnum markaði eru sífellt færri vörur (efnislegir hlutir) sem við viljum eiga og sífellt 
fleiri upplifanir – upplifanir á kynlífi, áti, samskiptum, menningarneyslu, þáttöku í lífsstíl. Hugmynd 
Michel Foucault um að breyta sjálfum sér í listaverk fær þannig óvæntan stuðning: ég kaupi mér gott 
líkamlegt form með því að heimsækja líkamsræktarstöðvar; ég kaupi mér andlega upplýsingu með því 
að skrá mig á námskeið í innhverfri íhugun; ég kaupi mér félagslega stöðu með því að sækja 
veitingahús sem eru vinsæl meðal þeirra sem ég vil láta bendla mig við.” (Žižek, 2014) 
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samfélagsins. Þannig eykur armslengdarfyrirkomulagið sjálfstæði frá verkfærahyggju 
bæði í þágu siðferðis og stjórnmála. 
 
Vestheim ræðir þá hugmynd að ríkinu beri að styrkja list af því að hún elur upp og 
upplýsir borgarana þannig að þeir séu betur í stakk búnir til að skilja og taka þátt í 
hinu lýðræðislega ferli. Hér er lítil sem engin áhersla á fagurfræði eða gildi listarinnar 
nema sem verkfæri til að styrkja og viðhalda mikilvægasta samfélagslega gildinu sem 
er lýðræði. En Vestheim telur þessa pólitísku verkfærahyggju ekki einskorðaða við 
hálist, þrátt fyrir að bróðurhluti fjárframlaga renni til hennar. Á 19. og 20. öld hafi á 
Norðurlöndunum verið lögð mikil áhersla á að innlima fyrst bændur og síðar 
verkamenn og þjóðmenningu þeirra inn í samfélagið. Þó þessu hafi verið stillt í hóf 
þannig að menningararfur þessara landa beri enn sterkastan keim af borgarastéttinni 
þá hafa alþýðuhreyfingar og alþýðumenning engu að síður ávallt verið öflugar á 
Norðurlöndum og virkað sem mótandi afl á lýðræðisfyrirkomulagið og það 
endurspeglist í menningarstefnunni (Vestheim, 2009, 62). 
 
Vestheim undirstrikar að menning hefur verið nýtt sem verkfæri í þeim tilgangi að 
byggja upp og viðhalda þjóðarheildinni. Með því að styðja við listir sé lagður grunnur 
að þjóðernisvitund og samkennd (Vestheim, 2009, 58). Það er erfitt að nefna orðið 
þjóð án þess að hugsa um leið um menningu, enda hefur því verið haldið fram að 
tengsl við þjóðernisvitund séu óhjákvæmilegur hluti af menningarstefnu Evrópuríkja 
(Duelund, 2008). Bell & Oakley (2015) taka í sama streng þegar þau segja að 
menningarstefna þjóðríkja byggist á verkfærahyggju sem beitir menningu til að 
skapa og viðhalda þjóðarvitund og menning sé því límið sem haldi saman 
hugmyndinni um þjóð. Þrátt fyrir aukna hnattvæðingu og minnkandi mikilvægi 
landamæra er menningarstefna því eitt megin verkfæri ríkisstjórna til að móta og 
viðhalda sérstöðu þjóðríkja (Bell & Oakley, 2015, 111-112).  
 
Þar sem pólitísk verkfærahyggja tengist myndun og viðhaldi á þeirri ímynduðu 
einingu sem er þjóð svo sterkum böndum er ekki erfitt að finna vísun í slíka 
gagnsemi menningar í Menningarstefnu ríkisins (2013):  
 

Menningarlæsi og menningarþátttaka eru veigamikil atriði í uppvexti barna og 
unglinga. Aðgengi þeirra að menningu eykur þeim víðsýni og umburðarlyndi, og 
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þátttaka í menningarstarfi eykur vitund um lýðræði, réttlæti og sögulegt samhengi. 
Þannig er líklegt að þroski og færni borgaranna til samfélagslegrar þátttöku eflist. 
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 14) 

 
Þarna er greinilega verið að tala um að ala upp Íslendinga sem skilja stöðu sína og 
ábyrgð, sögu sína og rétt í lýðræðissamfélagi. Eins og Vestheim bendir á er hér ekki 
aðalatriðið hvort listin er góð heldur hversu vel hún kemur þessum atriðum til skila. 
Þetta er m.a. gert í gegnum ákveðnar opinberar stofnanir og hátíðahöld sem eru 
notuð til þess að skapa hefðir og venjur sem hin ímyndaða þjóð getur sameinast um. 
Á Íslandi mætti nefna sem dæmi hátíðahöld á 17.júní með áherslunni á fánann og 
ræðu Fjallkonunnar, ármótaræðu forsætisráðherra í ríkissjónvarpinu þar sem 
sameiningartáknin eru ítrekuð, framsetning á Íslandssögunni í skólum, 
íþróttaviðburði sem sameiningartákn og svona mætti lengi telja. Listamenn bera þó 
ekki síður en ríkisstofnanir ábyrgð á að hafa búið til og viðhaldið hugmyndinni um 
hvað það er að vera Íslendingur og má þar sérstaklega líta til 19.aldar ljóðskálda og 
sjálfstæðisbaráttumanna eins og Jónasar Hallgrímssonar. Þessu þarf þó stöðugt að 
halda við og í dag eru leikskólabörnin ekki gömul þegar þau byrja að syngja þjóðleg 
kvæði, lita fánann sinn o.s.frv. Annað sem bent hefur verið á og er ekki síður 
mikilvægt í tengslum við hlutverk menningar í uppbyggingu á þjóðernisvitund er að 
margir hafa megnið af sinni þekkingu af sögunni úr skáldverkum. Þannig þekkja 
margir Íslendingar fornöld einungis í gegnum Íslendingasögurnar og Ísland 18. aldar 
í gegnum Íslandsklukku Laxness, svo dæmi séu tekin. Listir, og sér í lagi bókmenntir, 
hafa því mikið vald til þess að móta hugmyndir okkar um söguna og breyta um leið 
sjálfsmynd okkar sem þjóð (Belfiore & Bennett, 2010, 157). 
 
Ríkisreknar stofnanir eru þó lykilatriði í þessu samhengi og þegar talað er um 
menningu sem pólitískt verkfæri kemur fljótt upp í hugann notkun nasista og fasista 
á menningu á þriðja og fjórða áratugi 20. aldar. Þeir notuðu hana bæði til að styrkja 
sýnilega ímynd sína og til að sameina ólíkar stéttir samfélagsins í sérstaklega 
skipulögðum fjöldauppákomum. Þá reyndu þeir að notfæra sér dulúð listar og tengsl 
hennar við undirmeðvitundina og drauma til þess að hafa áhrif á hegðun fólks 
(Belfiore & Bennett, 2010, 148-51). Belfiore og Bennett segja að þessi afdrifaríku 
notkun á list í pólitískum tilgangi hafi verið ástæðan fyrir því að Bretar ákváðu eftir 
seinni heimstyrjöldina að koma á fót armslengdar fyrirkomulaginu, en með því væri 
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erfiðara að beita listum í þágu pólitískra markmiða. Þau minna þó á að allt frá 19. öld 
hafi opinberar listastofnanir verið notaðar sem verkfæri til þess að móta og stjórna 
þegnum þjóðríkja (Belfiore & Bennett, 2010, 152-3). Með hugmyndir um  áhrif lista 
til siðmenntunar að leiðarljósi voru listasöfn, tónleikasalir og þjóðleikhús stofnuð 
víða um Evrópu á 19. öld með það fyrir augum að gefa almúganum kost á að eyða 
tíma sínum á uppbyggjandi hátt. Þótt Ísland hafi mætt seint til leiks við uppbyggingu 
menningarstofnana voru þessi viðhorf  engu að síður til staðar. Í tilefni af 30 ára 
afmæli Sinfóníuhljómsveitar Íslands skrifaði Árni Björnsson, þjóðfræðingur, grein í 
Helgarpóstinn (1980) þar sem hann minnist fyrstu sinfóníutónleikanna á Íslandi árið 
1926, en þá flutti Jón Leifs inn Fílharmóníuhljómsveit Hamborgar sem hélt röð 
tónleika í Iðnó og Dómkirkjunni. Árni vitnar í grein sem kom út í Alþýðublaðinu af 
því tilefni: 
 

„Sjaldan hefur víst peningum verið betur varið en þeim, sem bæjarstjórnin veitti til 
þessara hljómleika. Skal allri alþýðu ráðið til að hlýða þessum ágætu hljómleikum og 
horfa ekki í féð, sem það kostar, það getur ekki minna verið. Góður hljóðfærasláttur 
gerir menn betri, leiðir menn af grýttum brautum kaldrar veraldarhyggju á mjúkar 
brautir hjartavizku og tilfinningaskilnings. Hljómlistin talar einni og sannri tungu til 
allra þjóða og allra tíma. Fátt vinnur því meira að hinni miklu hugsjón jafnaðarmanna 
um jafnræði og bróðerni allra.“ (Árni Björnsson, 1980) 
 

Í þessari menningarstefnu í hnotskurn leggur málgagn hins sósíal-demókratíska 
Alþýðuflokks til að kraftur tónlistar verði virkjaður til að ná fram jafnræði og 
bróðerni og leggi um leið baráttumálum flokksins lið. Ekki er erfitt að ímynda sér að 
aðrir stjórnmálaflokkar gætu séð sér hag í að virkja slíkan áhrifamátt í þágu eigin 
baráttumála. Með því að stofnanavæða listir og menningu hafa stjórnvöld því ákveðið 
vald yfir miðlinum, geta haft áhrif á hvað er sýnt og hvernig og þar með 
skilaboðunum um hvað er ákjósanleg hegðun innan samfélagsins (Belfiore & 
Bennett, 2010, 151-5).  
 
Það er freistandi í umræðunni um menningu sem afl til þess að móta þjóðarvitund að 
leita eftir enn stærra samhengi. Því vil ég nú fjalla stuttlega um hugmyndir íslraelska 
sagnfræðingsins Yuval Noah Harari. 
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Sjálfsímynd þjóða 
	
	
Í bók sinni Sapiens (2014) staðhæfir sagnfræðingurinn Yuval Harari að hæfileiki 
mannsins til að trúa á tilvist fyrirbæra út frá virkni þeirra fremur en áþreifanlegri 
tilvist sé undirstaða siðmenningar og yfirburða mannskepnunnar á jörðinni. Hann 
segir þessa yfirburði byggða á að geta skipulagt sig í hópum sem innihalda fleiri en 
150 einstaklinga, en stærri hópa er ógerningur að samræma í gegnum persónuleg 
tengsl. Hér skiptir sköpum notkun hugmynda, getan til að ímynda sér óáþreifanleg 
sameiningartákn og haga sér samkvæmt þeim. Hann nefnir hugmyndina um þjóð 
sem dæmi um áhrifamikið fyrirbæri sem hvergi sé til nema í hugum fólks. 
Íslendingar geta þannig talið sig tilheyra 350 þúsund manna hópi án þess að þekkja 
eða tengjast beint nema kannski 100 þeirra og það gerir þeim kleift að leysa verkefni 
sem ellegar væru útilokuð. Hugmyndir um peninga, lýðræði og jafnrétti eru af sama 
meiði og megna það að móta líf fólks án þess að hafa áþreifanlega tilvist (Harari, 
2014).  
 
Harari bendir á að ólíkt öðrum dýrum á jörðinni sem þurfa að hlýða líffræðilegum 
lögmálum hvað skipulag á samfélögum þeirra snertir og sem þ.a.l. eru mörg þúsund 
ár að breytast, þá getur manneskjan skipulagt sig samkvæmt síbreytilegum 
hugmyndum.  Þannig hafi t.d. Þjóðverjar skipulagt samfélag sitt á sex mismunandi 
vegu bara á 20. öld, í Hohenzollern keisaradæmið, Weimar lýðveldið, Þriðja ríkið, 
Austur-þýska kommúnistaríkið, Vestur-þýska lýðveldið og í sameinað lýðveldi 
Þýskaland (Harari, 2018, 95).  
 
Samfélögum er haldið saman af því sem Harari kallar sögur sem við segjum okkur 
sjálfum og lifum eftir þangað til önnur og betri saga kemur til, eða það sem 
einfaldlega mætti kalla heimsmynd. Þannig trúði fólk áður fyrr að þrælar væru 
öðruvísi en herrar þeirra, eða hefðu þrælslund og að hvítt fólk væri öllum öðrum 
kynstofnum æðra. Eins eru ekki nema nokkur ár síðan það fór að renna upp fyrir 
fólki að konur væru körlum ekki óæðri. Það er mikilvægt að enginn fótur er fyrir 
þessu fyrirkomulagi í líffræðilegum skilningi heldur eingöngu út frá valdabaráttunni 
og valdbeitingunni sem er fylgifiskur þess að skipuleggja mikinn fjölda fólks í 
gegnum uppskáldað fyrirkomulag  (Harari, 2014, 162-3). Samfara auknum réttindum 
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fyrir áður fyrirlitna samfélagshópa höfum við því gjörbreytt skipulaginu á 
samfélögum okkar.  
 
Þar sem þetta er einstakt fyrir manninn liggur það kannski í augum uppi að 
heimsmynd okkar og hegðun eru hluti af því sem við köllum menningu, ef ekki 
beinlínis skilgreiningin á henni. Þá mætti um leið ætla að listir endurspegli 
heimsmynd okkar og, í samræmi við kenningar Dewey, hjálpi okkur að skilja hvar við 
erum stödd. Menningarstefna í sínum mörgu myndum endurspeglar á sama hátt 
þessa heimsmynd. Sem dæmi má nefna að Menningarstefna Reykjavíkurborgar 
(2014) ber yfirskriftina Menning er mannréttindi. Hugmyndin um mannréttindi á 
uppruna sinn í Upplýsingunni á Vesturlöndum en var fyrst sett formlega fram í 
Mannréttindayfirlýsingunni árið 1948 (United Nations, e.d.). Mannréttindi eru þó 
síst almennt viðurkennd og víða er níðst á konum og börnum sem og ólíkum 
þjóðfélags- og minnihlutahópum án þess að það þyki í frásögur færandi. Því væri nær 
að segja að mannréttindi séu menning. Hugmyndin um að list geti haft bætandi áhrif 
byggir á þeirri hugmynd að list sé altæk fremur en bundin öðrum forsendum 
siðmenningar ólíkra tíma. Hugmyndir um sið- og mannbætandi áhrif listar biðu þó 
afhroð eftir seinni heimstyrjöldina þegar kom á daginn að mörg skelfilegustu 
voðaverk mannkynssögunar höfðu verið framin af fagurkerum (Carey, 2012, 135-
140). Hið forngríska samfélag Platóns og Aristótelesar var reist og við haldið af 
þrælum sem miðað við nútíma viðhorf er siðlaust. Engu að síður erum við enn að 
vinna út frá hugmyndum Aristótelesar um siðbætandi áhrif listar.  Kannski væri þess 
vegna nær að segja að list geti hjálpað fólki til að skilja menninguna sem það býr við 
eða það sem Harari myndi kalla söguna sem trúum á, frekar en að hún móti algilda 
mannkosti. Að því leyti býður skilgreining Dewey á list upp á meiri sveigjanleika þar 
eð hún snýst um stað og stund og hafnar stöðluðum skilgreiningum. 
 
Eins og skýrt er frá hér að ofan eru listir og menning lykilatriði í að halda saman 
þeirri ímynduðu heild sem er þjóð. Þjóðir búa því gjarnan til sögur þar sem þær eru í 
aðalhlutverki og öðrum þjóðum fremri. Sú saga er stöðugum breytingum háð og 
þarfnast stöðugrar aðlögunar að umhverfinu. Íslendingar eru engin undantekning en 
ein útgáfa af sögu þeirra var sett fram á eftirfarandi hátt í skýrslu útgefinni af 
Forsætisráðuneytinu í mars 2008: 
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Náttúrulegur kraftur er sérkenni Íslands. Hann greinir land og þjóð frá öðrum og gefur 
Íslandi sérstöðu [...] skýrir hvernig þjóðinni tókst að lifa af í harðbýlu landi, öðlast 
sjálfstæði, komast á topp lífskjaralista Sameinuðu þjóðanna og í hóp 
samkeppnishæfustu þjóða heims á nokkrum áratugum [...] Fyrstu Íslendingarnir voru 
fólk sem kom hingað í leit að frelsi og betri lífsskilyrðum. Þjóðin bjó lengstum við kröpp 
kjör en þegar hún fékk frelsi og sjálfstæði tók hún stökk frá því að vera þróunarland til 
þess að verða ein ríkasta þjóð í heimi á innan við öld. Íslendingar eru dugleg og stolt 
þjóð, mótuð af lífsbaráttu í harðbýlu landi (Forsætisráðuneytið, 2008). 

 

Hér má skilja að Íslendingar hafa notfært sér þessa einstöku eiginleika sína til að lifa 
af mótlæti og hörmungar allt frá því að landið var numið af hetjum og höfðingjum á 
9. öld og gripu tækifærið um leið og þeim gafst það til að öðlast sjálfstæði og frelsi. Í 

sömu skýrslu leiddi könnun Forsætisráðuneytisins í ljós „...mikla samstöðu 

þjóðarinnar um þessi einkenni. Fólk taldi frelsisþrá og athafnagleði hafa fylgt 
Íslendingum allt frá landnámi. Aðlögunarhæfni og þrautseigja eru talin Íslendingum 
í blóð borin [...] Þessi einkenni endurspeglist í mikilli sköpunargleði, óbilandi 
bjartsýni og trú á getu úrræðagóðra Íslendinga til að framkvæma hið ógerlega.“ 
(Forsætisráðuneytið, 2008) Það er freistandi að sjá hér samsvörun við 
menningarstefnu Platóns sem hann tilgreinir við uppeldið á Verndurum ríkis síns. 
Áhersla skal lögð á þá eiginleika sem styrkja heimsmynd yfirvaldsins, sem í tilfelli 
Forsætisráðuneytisins snerist e.t.v. meira um atgervi en mannkosti.  
 
Þá sögu sem þjóðir búa sér til er því stöðugt verið að endurskoða og staðfæra með 
tilliti til breytinga í umhverfinu. Árið 2008 hafði áhættusækni og velgengni 
Íslendinga í erlendum viðskiptum undanfarinna ára verið með slíkum eindæmum að 
það var vart hægt að útskýra nema með náttúrukrafti landsins. Minna bar á slíkum 
fullyrðingum eftir hrun. Eins má kannski þakka það alþjóðlegri frægð Bjarkar 
Guðmundsdóttur, sem var alltaf mjög óvenjulegur og skrýtinn Íslendingur, að 
frumleiki og sköpunargleði fóru að verða hluti af menningarlegri sjálfsmynd 
þjóðarinnar. Þessar sögur sem þjóðir segja sjálfum sér og öðrum til að skapa sér 
þjóðarímynd eru nú orðnar stór hluti af menningarímynd- og stefnu þjóðarinnar (e: 
nation branding) (Bell & Oakley, 2015, 163) og fá sífellt aukið vægi samfara auknum 
útflutningi á menningu og samkeppni um að laða að ferðamenn.  
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Vel væri þó hægt að segja öðruvísi sögu af Íslendingum, og e.t.v. sannari frá 
sagnfræðilegu sjónarmiði, þar sem Íslendingum væri lýst sem dvergþjóð, lengst af 
samsett af kotbændum sem frá upphafi voru undir hæl eigin höfðingja og erlendra 
konunga. Eftir tæp 1100 ár tókst þeim þó, í skjóli bandaríska hersins, að lýsa yfir 
sjálfstæði og stofna lýðveldi enda höfðu danskir nýlenduherrar þeirra þá verið 
hersetnir af nasistum í mörg ár. Þá vildi svo vel til að nýlendustefna var að detta úr 
tísku í heiminum og friðsælli tímar að ganga í garð þar sem litið var myrkum augum 
á valdbeitingu gegn öðrum vestrænum þjóðum. Íslendingum var því nokkrum árum 
síðar leyft að eigna sér 200 mílna landhelgi í kringum Ísland af stórveldum sem áður 
fyrr hefðu ekki hikað við að stöðva þá með hervaldi. Þeir urðu ríkir af fiskinum og 
flýttu sér að reisa menningarstofnanir í samræmi við þær þjóðir sem íslenskir 
framámenn höfðu heimsótt og ákveðið að gott væri að líkjast. Þetta gekk svo vel að 
landsmenn hafa nú í allnokkur ár verið sannfærðir um að Ísland sé „best í heimi“. Þó 
er staða þess algjörlega háð því að þær hugmyndir sem hafa ríkt í heiminum sl. 70 ár 
haldist, enda skortir landið enn allt bolmagn til raunverulegs sjálfstæðis.  
 

Þetta er ekki endilega lýsing á Íslandi sem fær hjartað til að slá hraðar af stolti og 
tilheyrir ekki heimsmynd okkar þó hún kunni að vera sönn á sinn hátt. Það þarf hins 
vegar ekki að leita mjög langt aftur í tímann til þess að finna Íslendinga sem virðast 
hafa verið minna mótaðir af eldfjallamóðinum sem einkenndi fyrri hluta ársins 2008. 
Anna Agnarsdóttir (1999) segir frá því þegar Jörundur Jörgensen tók af skarið árið 
1809 og bauð Íslenskum embættismönnum að taka við völdum eftir að 
umboðsmaður Dana hafði verið fangelsaður:  
 

Það sem virðist hafa vakað fyrir Jörgensen var fyrst og fremst að létta af Íslendingum 
oki danska einveldisins. Hinn einvaldi konungur skyldi víkja eins og í öðrum byltingum 
á 17. og 18. öld og lýðveldi stofnað með lýðræðisfyrirkomulagi. Hann ætlaðist til að 
Íslendingar tækju virkan þátt í frelsisbaráttunni en þegar til kom neyddist hann til að 
taka stjórn landsins í eigin hendur. Enda voru Íslendingar aldeilis áhugalausir um að 
stíga fyrstu sporin í átt til sjálfstæðis. (Anna Agnarsdóttir, 1999, 136) 

 
Hvers vegna gripu Íslendingar ekki tækifærið til sjálfstæðis árið 1809? Kannski vissu 
þeir að það þurfti ekki nema eitt herskip til þess að taka völd á Íslandi og enginn var 
reiðubúinn að láta lífið fyrir nokkur kot á köldu landi, enda næsta víst að Danir 
myndu ekki taka sjálfstæðisyfirlýsingunni þegjandi. 140 árum síðar þurfti enn ekki 
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nema eitt skip til að hertaka Ísland en ríkjandi hugmyndir höfðu breyst svo mikið að 
máttvana landi eins og Íslandi var leyft að blómstra á seinni hluta 20.  aldar.  
 
Samkvæmt Harari var það frjálshyggjulýðræðisstefnan sem smám saman varð ofan á 
eftir hatrömm átök fyrst við heimsvaldastefnu (e: imperialism) í fyrri 
heimstyrjöldinni, þá við fasisma og mannræktarstefnu (e: eugenics) í síðari 
heimstyrjöldinni og loks kommúnisma í kalda stríðinu (Harari, 2018, 9-13). 
Heimurinn sættist svo smám saman á að trúa sögunni um frelsandi mátt lítt 
takmarkaðs markaðskerfis innan lýðræðissamfélaga og varð sú hugmynd svo ráðandi 
að bandaríski stjórnmálafræðingurinn Francis Fukuyama stakk upp á því árið 1992 
að mannkynssögunni væri lokið hvað leitina að hugmyndafræði snerti (Harari, 
2018). 
 
Það reyndist þó ótímabær spádómur og heimurinn er aftur kominn á 
umhleypingaskeið. Samkvæmt Harari eru margir að missa trúna á markaðsdrifið 
lýðræði, ekki síst sökum ójafnaðar og umhverfisvandamála, en hins vegar hefur 
heimsmyndin ekki ennþá verið endurnýjuð og allra síst með nægan 
sannfæringarkraft til að sameina þjóðir heims svo hægt sé að takast á við alþjóðleg 
vandamál á borð við loftslagsvá, frjálst flæði fjármagns og ofríki tæknifyrirtækja. 
Þannig hefur t.d. verið áætlað að það myndi kosta innan við 1% af heimsframleiðslu á 
ári að vinna bug á loftslagsvánni (Ritchie, 2017). Það er hins vegar ekki til sá 
grundvöllur fyrir sameiginlegri sýn sem til þarf – eða með orðum Harari þá vantar 
sögu sem allir geta trúað á svo skipulagt átak geti átt sér stað á heimsvísu.  
 
Þetta er jafnframt það samhengi sem menningarstefna er búin til í. Í ljósi þess að við 
höfum skilgreint menningarstefnu sem ákvörðun og réttlætingu velferðarríkja á 
úthlutun sameiginlegra auðlinda til listastarfsemi er ljóst að hún varð til um svipað 
leyti og lýðveldið Ísland og er því að miklu leyti háð sömu hugmyndum um afkomu 
sína. Framsetning Harari minnir óneitanlega á grundvallarstaðhæfingu 
gagnhyggjunnar hjá Dewey, að hugmyndir séu verkfæri sem við notum til að 
framkvæma það sem hugur okkar stendur til. Hér kemur hins vegar upp athyglisvert 
stef til móts við listheimspeki Dewey. Sem talsmaður lýðræðislegs samfélags með 
áherslu á jafnrétti leggur Dewey engu að síður mikið upp úr að hugurinn sé 
óaðskiljanlegur frá líkamanum og órjúfanlegur hluti af umhverfi sínu. Eining 
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manneskju og umhverfis er grundvallaratriði í listupplifuninni og hann er 
gagnrýninn á tilhneiginguna til að færa hlutina alfarið yfir í hið andlega rými, að taka 
listina úr samhengi við umhverfið sem hún sprettur úr eða setja hana í glerkassa 
(Dewey, 2005, 4). En eins og Harari bendir á er nútíma samfélag grundvallað á 
stofnunum sem byggjast á einhvers konar gagnhyggjunytsamleika án þess að hægt sé 
að benda á efnislega tilvist þeirra, eins og þjóð. Það er gerð stöðug krafa um að fólk 
lifi í samhengi sem er ekki til nema sem samkomulagsatriði. Því er ekki óeðlilegt að 
við eigum tíðum erfitt með að skynja frum-mannlegt samband okkar við líkamann og 
umhverfið en einmitt þar getur listin komið okkur til hjálpar. Samkvæmt því væri 
eins vel hægt að skilgreina list sem mótvægi við ofríki ímyndaðs samhengis, eða 
andmenningu. 
 
Hér verður ekki lagt mat á hvort það er hlutverk menningarstefnu að hjálpa 
einstaklingum til að brúa bilið milli ímyndaðs samfélags og raunverulegrar tilvistar 
þegar svo mikið af menningu er óáþreifanleg en öll skynjun er engu að síður bundin 
við líkamann. Það er hins vegar athyglisvert að hafa hugmyndir Harari í huga þegar 
hugsað er um gagnsemi listar.  
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Samantekt og niðurstöður 
 
 
Hér var lagt upp með þá spurningu hvað hugmyndin um verkfærahyggju innan 
menningarstefnu gæti sagt okkur um viðhorf okkar til lista. Þessi útgangspunktur var 
valinn vegna þess að hið pólitíska samhengi menningarstefnu krefst rökstuðnings 
fyrir fjárframlögum til lista og þar með afstöðu gagnvart áhrifum hennar og notagildi.  
 
Í I. hluta var því rakin saga hugmyndanna um áhrif listar til að varpa ljósi á 
hugmyndirnar um gagnsemi hennar. Innlegg Platóns reyndist þungamiðjan en 
fordæming hans á listinni hafði langvarandi afleiðingar. Annars vegar skilgreindi 
hann listina sem aðskilið fyrirbæri er skorti tengingu við þekkingu og 
raunveruleikann. Hins vegar fordæmdi hann list fyrir að hafa siðferðilega neikvæð og 
spillandi áhrif. Afleiðingar þessa voru að þeir sem á eftir komu notuðu ýmist 
röksemdir Platóns til að fordæma listina eða kepptust við að finna mótrök gegn 
honum til að sýna fram á að hún mætti teljast jákvætt og siðbætandi afl. 
Kirkjuyfirvöld voru sérstaklega áberandi í fyrri hópnum en í þeim síðari var nemandi 
Platóns, Aristóteles, fremstur meðal jafningja. Kenningar hans um hreinsunarmátt 
lista urðu svo grunnurinn að hugmyndum um siðbætandi-, menntandi- og 
sálulæknandi áhrif þeirra í gegnum aldirnar. Hugmyndir um tengsl listar og siðferðis, 
hvort heldur spillandi eða uppbyggjandi, fengu nánast enga mótstöðu fyrr en á 19. 
öld þegar kenningin um sjálfstæði listar og fagurfræði kom fram. Síðan þá hefur 
fagurhyggjan myndað mótvægi við hugmyndir um að listin gegni samfélagslegu 
hlutverki.  
 
Í II. hluta voru þessar hugmyndir settar í samhengi við íslenska menningarstefnu og 
greiningu Geir Vestheim á verkfærahyggju í menningarstefnu. Hér mátti sjá að 
átökin milli tveggja sjónarmiða valda togstreitu innan menningarstefnu. Annars 
vegar er fagurhyggjan og hins vegar hugmyndin um að listina megi nota til 
samfélagslegra verkefna. Menningarstefna virðist því einkennast bæði af því viðmiði 
að listin geti gagnast á ólíkasta máta – persónulega, hagfræðilega, félagslega og 
pólitískt – en að engu að síður þurfi að tryggja henni sjálfstæði og frelsi ef hún á að 
þjóna þessum hlutverkum. Málamiðlun menningarstefnu felst m.a. í að skipa 
sjálfstæð listráð og úthlutunarnefndir sem eiga að vernda listina bæði frá listrænum 
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og pólítískum afskiptum stjórnvalda án þess að hin góðu áhrif tapist. Þar eð slíkar 
nefndir og ráð samanstanda af framámönnum innan listgreinanna er hins vegar 
lykilatriði hvernig við metum og skilgreinum list. 
 
Hugmyndunum sem liggja til grundvallar skilgreiningu okkar á list og áhrifunum 
sem þær hafa haft var í báðum hlutum verkefnisins stillt upp við annars konar 
skilgreiningu á verkfærahyggju samkvæmt kenningum John Dewey. Stuðst var við 
umfjöllun Richard Shusterman sem benti á að forsendur Platóns hefðu m.a. leitt til 
að að heimspekin hefði átt í erfiðleikum við að skilgreina list. Sú viðleitni hafi endað 
með uppgjöf þar sem listaheiminum væri eftirlátið að skilgreina sjálfur hvað er list út 
frá listasögulegu samhengi, en sú skilgreining yrði sífellt þrengri og sérhæfðari. Með 
hjálp fagurhyggjunnar hefur ein af afleiðingum þessa verið aðgreining í há- og láglist 
sem aftur hefur leitt til þess að menningarstefna hefur verið sökuð um að vera 
ólýðræðisleg og elítísk.   
 
Niðurstaða þessarar rannsóknar er að með því að skoða hugmyndina um 
verkfærahyggju innan menningarstefnu komi skýrlega upp á yfirborðið þær ólíku 
hugmyndir sem við höfum erft um skilgreiningu listar, hlutverk hennar, áhrif og 
sjálfstæði. Þessara viðhorfa gætir bæði í framkvæmd menningarstefnu og umræðu 
um hana og er þeim tíðum blandað saman. Þversagnirnar innan menningarstefnu 
sem meðal annars hafa leitt til ásakana um elítisma og notkunar menningar sem 
aðgreiningarafls eru þó ekki auðleysanlegar út frá núgildandi forsendum þótt bæði 
fagurhyggjan og móralisminn hafi augljósa veikleika. Annars vegar er ógerningur að 
skilja hvernig fagurhyggjan getur skilgreint sig í einangrun frá siðferðiskennd og 
öðrum félagslegum eiginleikum dómgreindar. Hins vegar hefur reynst erfitt að 
einangra áhrif lista til að sýna fram á að þær hafi jákvæð áhrif á einstaklinginn og 
samfélagið og sagan hefur sýnt að það að kunna að meta hinar fögru listir er engin 
ávísun á siðferðilega hegðun. Því fer fjarri að úthlutun á fjármunum til lista geti talist 
lýðræðisleg og þótt markaðshyggja verði sífellt meira áberandi innan 
menningarstefnu eru litlar eða veikar sannanir fyrir hvernig list hjálpar 
atvinnulífinu. Þá hefur verið bent á rannsóknir sem sýna að notkun listar undir þeim 
merkjum geti sett hana í varnarstöðu þegar aðrar aðgerðir reynast árangursríkari og 
listina skortir jákvæða réttlætingu fyrir áframhaldandi fjárframlögum. Nálgun Dewey 
og Shusterman var stillt upp sem dæmi um slíka jákvæða skilgreiningu en um leið 
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var gerð grein fyrir því að hugarfarsbreytingin sem felst í að tileinka sér hugmyndir 
þeirra fellur ekki endilega auðveldlega inn í menningarstefnu eins og hún er í dag eða 
listastofnanirnar sem heyra undir hana.   
 
Þótt hér hafi ekki verið ætlunin að greiða í sundur alla þessa ólíku þræði þá má vel 
vera að þeir flækist síður ef tekið er mið af skilgreiningu Dewey á verkfærahyggju og 
hugmyndum hans um að við notum listina sjálfa sem verkfæri sem ónýtist og úreldist 
eftir því sem aðstæður breytast. Ef áherslan er á að skilja umhverfi okkar og 
samhengi gæti það orðið til að við höldum ekki of fast í eina ákveðna skilgreiningu á 
list en notum hana fremur til að skilja betur hvar við erum núna stödd og hvað 
skiptir okkur máli. Það getur hjálpað okkur að sjá list í nýju ljósi og öðlast það 
samhengi sem gerir okkur kleift að endurnýja hefðir okkar, stofnanir of stefnur. 
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