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Útdráttur 
 

Ritgerðin fjallar um konseptlist og það markmið liststefnunnar að virkja hið huglæga svið 

fremur hið sjónræna. Frá upphafi liststefnunnar hefur hún spurt spurninga um hvað list er 

og hvað telst vera list. Joseph Kosuth skrifar í ritgerð sinni „List eftir heimspeki“ að list 

sé eins konar rökhæfing og er það hlutverk listamannsins að finna nýjar leiðir til að segja 

hvað sé list. Í ritgerð sinni fullyrðir hann að öll fagurfræðileg gildi séu óviðkomandi 

listinni. Hér er hins vegar reynt að færa rök fyrir því að fagurfræðileg upplifun sé á 

endanum möguleg. Til rökstuðnings er fjallað um skilgreiningu Sol LeWitt á konseptlist. 

Þar eru ekki sömu rökfræðilegu skilyrði fyrir því hvað felst í konseptlist. Komið er inn á 

skilgreiningar Frank Sibley og Monroe Beardsley á fagurfræðilegri upplifun og reynt að 

sýna fram á að hægt sé að nota þær til að lýsa þeirri upplifun sem við verðum fyrir af 

konseflist. Einnig er fjallað um vitræn gildi konseptlistarinnar sem hefur verið ein leið til 

að lýsa upplifun okkar af konseptlist. Að lokum er stuðst við grein Elisabeth Schellekens 

„The Aesthetic Value of Ideas“ og skilgreiningu David Davies í Art as Performance á 

listhugtakinu í konseptlist sem „framsetningarmiðli“  til að sýna fram á að fagurfræðileg 

gildi séu möguleg í sambandi við konseptlist svo lengi sem „framsetningarmiðill“ og 

hugmynd nái að mynda ákveðinn samhljóm. 
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1 Inngangur 
 

Árið 1969 birti bandaríski konseptlistamaðurinn Joseph Kosuth (f. 1945) greinina „Art 

after Philosophy“ (List eftir heimspeki) í októberhefti tímaritsins Studio International þar 

sem hann lagði upp með að skilgreina list, eða öllu heldur hvað hún er ekki.1 Þar heldur 

hann því fram að listin sé tungumál og listaverkin setningar. Í ritgerðinni fjallar hann m.a. 

um áhrif sem heimspeki Wittgensteins í Tractatus hafði á hann og A.J. Ayer, sem 

aðhylltist rökfræðilegra rökhyggju. Færir Kosuth rök fyrir því að listaverk séu eins konar 

rökhæfingar, þ.e. setningar sem vísa til sjálfra sín, en séu ekki hliðstæð raunhæfingum 

sem vísa til reynslubundinna staðreynda. Sem dæmi um rökhæfingu má taka setninguna: 

„Allir piparsveinar eru ókvæntir karlmenn,“ sem er sönn í krafti inntaks síns, en 

setningarnar „Snjór er hvítur“ eða „Það er rigning úti núna“ væru dæmi um raunhæfingar 

sem vísa í einhverja reynslu og eru sannar í krafti umtaks síns, segja eitthvað um 

veruleikann. Kosuth heimfærir þennan greinarmun upp á listaverk með eftirfarandi hætti: 

 

„Listaverk eru rökhæfingar. Með öðrum orðum, ef þau eru skoðuð innan 

samhengis síns sem list veita þau alls enga vitneskju um neinar staðreyndir. 

Listaverk er klifun að því leyti að það er framsetning á ætlun listamannsins, 

þ.e.a.s. að þetta ákveðna listaverk sé list, sem þýðir að það er skilgreining á 

list. Þannig er það fyrir fram satt að það sé list (og þetta er það sem Judd á við 

þegar hann segir að „ef einhver kallar það list þá er það list“).“2 

 

Hlutverk listamannsins er því ekki fólgið í því að segja eitthvað um veruleikann, heldur 

að endurskilgreina hvað felst í hugtakinu list. Gildi listarinnar, eða listrænna setninga öllu 

heldur, veltur ekki á neinum reynslubundnum staðreyndum, heldur er það ætlun 

listamannsins sem skiptir máli, þ.e. hugmynd hans um hvert hlutverk verksins er. Listin 

hefur því ekkert með fagurfræði að gera heldur er það hugmyndin sem er aðalatriðið.  

 

Því má segja að konseptlistin sé ákveðið andsvar við hinni formalísku hefð innan 

listheimsins sem var allsráðandi á tímum Kosuth. Hina formalísku hefð má rekja aftur til 

listgagnrýnandans Clement Greenberg (1909–1994) og túlkunar hans á fagurfræði Kants. 

 
1 Joseph Kosuth, „List eftir heimspeki,“ Studio International (október 1969), ísl. þýð. Gunnar Harðarson í 
Listhugtakið í heimspeki samtímans (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2013). 
2  Joseph Kosuth, List eftir heimspeki,“ bls. 99–100. 
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Í formalískri list var reynt að gagnrýna listformið innan frá. Hún lagði upp með að vekja 

athygli á eiginleikum málverksins og hampa takmörkum þess í stað þess að reyna að fela 

þau. Takmörkun málverksins er sú að myndflöturinn er tvívíður og flatur. „Flatleikinn“ 

er það sem afmarkar málverkið frá skúlptúrum og leikhúsi. Í módernískum málverkum 

var tvívíða myndfletinum hampað og fóru listamenn frá því að mála myndir af þrívíðum 

hlutum, því að skúlptúrinn var betur til þess fallinn að gera þeim skil, yfir í að leggja 

áherslu á form og línur, sem einkenndi málverkið. Sambland forms og lína átti, ásamt 

sjónrænum eiginleikum, að geta varpað ákveðinni fagurfræðilegri upplifun í huga 

áhorfandans og hægt væri þá að gera greinarmun á „góðu“ málverki og „slæmu“. 3 

 

Gagnrýni Kosuth á formfræði hinnar formalísku listar er sú að hún gagnrýnir og metur 

list út frá ákveðinni skilgreiningu innan ákveðins „listramma“. Formalísk list byggist ekki 

á, né bætir við, þekkingu á eðli eða hlutverki listar. Hún spyr ekki um eðli hugtaksins list 

og því telur Kosuth hina formalísku list vera „hugsunarlausa“. Samkvæmt Kosuth ber hún 

með sér ákveðið a priori hugtak um möguleika listarinnar sem gerir hana fyrirframgefna 

og því getur hún ekki spurt spurninga um eðli listarinnar, hún er ávallt metin innan 

ákveðins fyrirframgefins listaramma. Kosuth heldur því fram að málverkið sé aðeins 

tegundarhugtak eða ein setning innan tungumáls listarinnar. Við þurfum ekki að halda 

okkur við þessa einu setningu, heldur getum við sagt nýjar setningar og talað annað 

„tungumál“.4 

 

„Þessi breyting – úr „ásýnd“ í „hugmynd“ – markaði upphaf „nútímalistar“ 

og upphaf konseptlistar. Öll list (upp frá Duchamp) er hugtaksleg (að eðli) 

vegna þess að listin er aðeins til sem hugtak. Gildi einstakra listamanna, frá 

Duchamp að telja, má meta út frá því í hve miklum mæli þeir spurðu um eðli 

listarinnar; með öðrum orðum „hverju þeir bættu við hugmyndina að listinni“ 

eða hvað var ekki til staðar áður en þeir komu til sögunnar. Listamenn spyrja 

um eðli listarinnar með því að setja fram nýjar setningar um eðli hennar. Og 

til þess að gera það er ekki hægt að fást við hið arfhelga „tungumál“ 

 
3 Clement Greenberg, „Modernist Painting“, Art and Literature (Vor 1965), í Modern Art and Modernism: 
A Critical Anthology, ritstj. Francis Frascina, Charles Harrison og Deirde Paul, 5-9, (London: Open 
University Set Book, 1982), bls. 5-9. 
4 Joseph Kosuth, „List eftir heimspeki,“ bls. 97. 



 

 5 
 
 

hefðbundinnar listar, enda byggist slík starfsemi á þeirri forsendu að aðeins 

sé ein leið til þess að setja fram listrænar setningar.“5 

 

Því er Duchamp hampað af Kosuth sem þeim forsprakka sem gaf listinni tækifæri á að 

öðlast sjálfsmynd sína. Hann spurði fyrst um hlutverk listarinnar með ready-mades 

verkum sínum á borð við Fountain. Með verkum sínum breytti hann eðli listarinnar úr 

spurningu um formfræði yfir í spurningu um hlutverk. Listin fer yfir í að vera ákveðin 

hugmynd um eðli listarinnar sem sett er fram samkvæmt Kosuth. Þannig má segja að þótt 

konseptlist hefjist formlega á síðari hluta sjöunda áratugar 20. aldar má færa rök fyrir því 

að „list sem hugmynd“ hafi byrjað með ready-mades verkum Duchamp árið 1910. Í 

framhaldi á umfjöllun sinni segir Kosuth að þar sem fagurfræðileg gildi séu óviðkomandi 

listhugtakinu séu þau óviðkomandi listinni yfir höfuð. 

 

Fagurfræðileg skoðun er einmitt alltaf óháð hlutverki eða tilgangi hlutarins 

nema því aðeins að hluturinn eigi sér strangt til tekið aðeins fagurfræðilegan 

tilgang. Skrautmunir eru dæmi um hreina fagurfræðilega hluti, enda er 

aðalhlutverk skreytingarinnar að bæta einhverju við til þess að gera meira 

aðlaðandi; skreyta; mynstra.6 

 

Skrautmunir hafa þann tilgang að skreyta en listin hefur það ekki. Eina verkefni hennar 

og listamannsins er að endurskilgreina hugtakið. Því telur Kosuth að hægt sé að skauta 

framhjá fagurfræðilegum gildum í listinni. 

 

Gott og vel, hlutverk eða ætlun listamannsins í konseptlistinni er að hafna 

fagurfræðilegum gildum og endurskilgreina hugtakið list. En spurningin sem vaknar, og 

ég mun reyna að færa rök fyrir, er hvort það sem Kosuth kallar konseptlist, geti, í viðleitni 

sinni til að forðast fagurfræðileg gildi, náð því til fulls. Getur ekki verið að hugmyndin 

skilji eftir sig ákveðnar fagurfræðilegar leifar sem við upplifum í sambandi okkar við 

hlutinn sem valinn er til að varpa hugmyndinni fram? Hluturinn virkjar þá hugarflug 

okkar og leyfir okkur að skilja hugmyndina sem sett er fram. Önnur spurning sem vaknar 

í kjölfarið er af hverju við sækjum yfir höfuð í að standa frammi fyrir konseptlistaverki. 

 
5 Joseph Kosuth, „List eftir heimspeki,“ bls 97. 
6 Joseph Kosuth, „List eftir heimspeki,“ bls. 94. 
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Hvað er það sem knýr listunnendur og gagnrýnendur til að mæta á listsýningar 

konseptlistamanna? Ein leið sem hefur verið farin, og er ein sú mest viðurkennda í 

sambandi við konseptlist, segir að konseptlistin höfði einungis til vitsmuna okkar, þ.e. að 

hún varpi fram ákveðnum spurningum eða hugmyndum sem láti okkur hugsa um ákveðið 

viðfangsefni. Samband okkar við listina væri þá einungis vitrænt. Fyrir mér hlýtur 

upplifun listaverks hins vegar að innihalda eitthvað meira en einungis að skilja 

hugmyndina eða hina heimspekilegu ætlun listamannsins.  

 

Ég tel, og mun ég færa rök fyrir því með skírskotun í grein Elisabeth Schellekens „The 

Aesthetic Value of Ideas“, að við verðum fyrir ákveðnum fagurfræðilegum áhrifum af 

sjálfri hugmyndinni í sambandi okkar við hlutinn. Það að „upplifa“ hugmyndina og eiga 

í sambandi við hana, í gegnum hlutinn sem settur er fram, tel ég geta haft fagurfræðilegt 

gildi. Einnig getur það aukið vitrænt gildi listaverksins og þar með listrænt gildi einnig.  
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2 List sem hugmynd 
 

Markmið ritgerðar þessarar er þá að sýna fram á að við getum átt í fagurfræðilegu 

sambandi við konseptlist þó svo að megináhersla liststefnunnar sé að leggja áherslu á 

hugmyndina. 

 

Klósettskál, stóll eða gaskútur – allt þetta getur talist vera list svo lengi sem ákveðin 

hugmynd á bak við „verkið“ er til staðar. Í venjubundnum skilningi á list er eitt 

meginhlutverk hennar að varpa fram ákveðnu fagurfræðilegu sjónarspili sem sett er fram 

með ákveðnu verki. Listamenn nálgast því listformið af mikilli kostgæfni og hafa öðlast 

áralanga reynslu í að mála, teikna og móta listmuninn, hvort sem það er málverk eða 

skúlptúr, í sínum eigin höndum. Aftur á móti er í konseptlist spurt þeirrar spurningar hvert 

hlutverk hlutarins sé og hvort hann þurfi að innihalda eitthvað sem við köllum fagurt eða 

hvort við þurfum á honum að halda yfir höfuð. 

 

Fyrsta skref hér í átt að því að rökstyðja hvernig við eigum í fagurfræðilegu sambandi við 

konseptlist er að hafna þeirri fullyrðingu að hugmynd verksins geti aðeins verið 

rökhæfing. Ef við samþykkjum málflutning Kosuth hefur sjálft listhugtakið frekar 

takmarkað inntak og áhorfandinn sem nýtur listarinnar hefur á ákveðinn hátt takmarkað 

hlutverk. Hann getur einungis skilið hugmyndina sem sett er fram eða ekki. Hann getur 

aðeins meðtekið „já, hann segir að þetta sé list“.7 Listhugtakið sem Kosuth setur fram 

gefur okkur einungis það að „sönn“ list sé á þann hátt að listamaðurinn gefi listheiminum 

nýja sýn á það sem telst vera list.  

 

Vissulega er hugmyndin sjálf það sem skiptir mestu máli í konseptlist og er það sem knýr 

listina áfram, ef svo má að orði komast. Magnús Pálsson segir í ritgerð sinni „List og 

kennsluList“ að listbyltingin sem átti sér stað á sjöunda áratugnum hafi opnað fyrir fjölda 

tjáningarleiða í listinni og að listin sem „fag“ hafi hætt að vera til. Segir hann að „menn 

kunna ekki lengur neitt en samtímis kunna þeir allt. Nú hefur listamaður varla hendur 

lengur. Hann er bara haus. Hugsun og tilfinningar og ekkert þar fyrir utan“.8 

 

 
7 Alexander Alberro, „Reconsidering Conceptual Art, 1966-1977,“ Conceptual Art: a Critical 
Anthology, ritstj. Alexander Alberro, Blake Atimson (London: The MIT press, 2000), bls. xvii. 
8 Magnús Pálsson, „List og kennsluList“, Teningur, vettvangur fyrir listir og bókmenntir, 3. hefti, bls. 20. 
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Hefur konseptlistinni einnig verið lýst á þann hátt að hún geri hlutinn „hlutlausan“, þ.e. 

óefnislegan (e. de-materialized). Hlutverk hlutarins í listinni er einungis að „fanga“ 

hugmyndina sem listamaðurinn vill koma á framfæri. Er það það sem Lucy Lippard og 

John Chandler töldu vera helsta einkenni konseptlistarinnar í ritgerð sinni „The 

Dematerialization of Art“ sem skrifuð var 1968 : 

 

Á sjötta áratug síðustu aldar eru and-vitsmunaleg, tilfinningaleg/innsæis form 

listagerðar síðustu tveggja áratuga farin að víkja fyrir ofurhugmyndalist sem 

leggur nær eingöngu áherslu á hugsunarferla [...] Slík þróun virðist marka 

djúpstæða efnisbreytingu á list, sérstaklega á list sem hlut, og ef þessi þróun 

heldur áfram getur það leitt til þess að hluturinn verði að öllu leyti úreltur.9 

 

Segja þau í umfjöllun sinni að með tímanum gæti listaverkið sem slíkt fjarað út og 

hugmyndin ein staðið eftir. Í bókinni Who‘s Afraid of Conceptual Art eftir Peter Goldie 

og Elisabeth Schellekens kalla þau einnig miðil konseptlistarinnar „idea-idea“ eða 

hugmynd sem hugmynd. Idea-Idea segir þá til um að í konseptlist sé verufræðileg staða 

listaverksins fólgin í hugmyndinni einni saman. Það sem við eigum í sambandi við í 

konseptlist sé hin eiginlega hugmynd.10  

 

Það sem Kosuth vill aftur á móti að við föllumst á er að konseptlist geti spurt aðeins einnar 

spurningar. Hún getur aðeins spurt um eðli listarinnar. Hún geti ekki varpað fram neinum 

spurningum um samfélagið, pólítík eða heimspekilegar umræður. Hún geti aðeins víkkað 

út listhugtakið. Til eru samt sem áður konseptlistaverk sem vinna einmitt með þessi 

málefni. Mun ég fjalla betur í 4. kafla um vitræn gildi konseptlistar sem gefur rými til að 

eiga í víðara sambandi við konseptlistina.11 

 

Annað sem Kosuth leggur áherslu á er að hugmyndin eða ætlun listamannsins geti verið 

fullkomlega aðskilin frá lokaútkomunni. Fyrir Kosuth er konseptlistin sú listgrein sem 

viðurkennir að frumspekileg staða listarinnar sé „hugtæk“ og að hluturinn sé hugtækilega 

 
9 Lucy Lippard og John Chandler, „The Dematerialization of Art,“ Art International (febrúar 1968), 
Conceptual Art: A Critical Anthology, ritstj. Alexander Alberro, Blake Atimson, 46-50, (London: The MIT 
press, 2000), bls 46. 
10 Peter Goldie og Elisabeth Schellekens, Who‘s Afraid of Conceptual Art (London og New York: 
Routledge), bls. 20. 
11 Hér styðst ég við útlistun Elisabeth Schellekens í „The Aesthetic Value of Ideas“ og röksemdafærslu 
hennar gegn því að konseptlist sé einungis rökhæfing. 
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séð óháður listinni. Hafa heimspekingar varpað þeirri spurningu fram hvort það sé 

einfaldlega mögulegt. Einn þeirra er heimspekingurinn B. R. Tilghman (f. 1927) og fjallar 

hann um konseptlist í bók sinni But Is It Art? Í gagnrýni sinni á konseptlistina bendir hann 

að á að erfitt getur verið að skilgreina einhverja ætlun í listinni burtséð frá 

framkvæmdinni. Þannig að ef hugmyndin á að vera meginmarkmið í stað hins hluttæka 

þurfum við á endanum að hafa einhvern áþreifanlegan hlut í höndunum svo að við getum 

skilgreint hann sem list. Við getum ekki bara skilgreint list sem ákveðna hugmynd eða 

ætlun án hlutar.12 Til dæmis má augljóslega sjá að „Cogito, ergo sum“ sem Descartes 

varpaði fram er ekki list.  

 

Skilgreining Kosuth á konseptlistinni er samt sem áður ekki sú eina sem kom fram á 

seinni hluta sjöunda áratugar síðustu aldar. Bandaríski listamaðurinn Sol LeWitt (1927–

2007) skrifaði ritgerð sína „Paragraphs on Conceptual Art“ (1967), sem talin er vera fyrsta 

stefnuyfirlýsing (e. manifesto) konseptlistarinnar. Þar fjallar hann um skilgreiningu sína 

á konseptlist og telur hann hugmynd listarinnar einnig vera kjarnann og það sem knýr 

listina áfram: 

 

Þegar listamaður notar „hugtæka“ listformið þýðir það að öll plön og 

ákvarðanir hafa verið tekin fyrir fram og framkvæmdin er hluttekningarlaus. 

Hugmyndin verður að vél sem knýr listina áfram.13 

 

Hugmyndin hjá LeWitt er vélin sem knýr listina áfram. Jafnframt skiptir sjálf 

framkvæmdin einnig máli: 

 

Það er hugmynda- og framkvæmdarferlið sem listamaðurinn leggur áherslu 

á. Þegar listamaðurinn hefur komið verkinu í físískt form er verkið opið fyrir 

skynjun allra, þar með talið listamannsins. (Ég nota orðið „skynjun“ til að 

merkja skilning á skynjun gagna, hlutlægum skilningi hugmyndarinnar og 

 
12 Benjamin R. Tilghman, But is it Art? The Value of Art and the Temptation of Theory (Oxford og New 
York: Blackwell, 1984), bls. 91. 
13 Sol LeWitt, „Paragraphs on Conceptual Art“, Artforum (sumar 1967), í Conceptual Art: a Critical 
Anthology, ritstj. Alexander Alberro, Blake Atimson, bls. 12-16 (London: The MIT press paperback edition, 
2000), bls. 12. Mín þýðing 
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huglægri túlkun beggja á sama tíma.) Listaverkið er aðeins hægt að skynja 

eftir að því er lokið.14 

 

Fyrir LeWitt er konseptlistin að vinna með hugmynd og einnig útfærslu. Það er ferlið allt 

frá hugmynd yfir í framkvæmd sem LeWitt telur mikilvægt. Leggur hann einnig áherslu 

að listamaðurinn hafi einn vald yfir hugmyndinni þegar hún hafi verið sett í framkvæmd 

en áhorfandinn hafi vald til að túlka hana á þann hátt sem hann vilji. Því telur LeWitt að 

hugmynd sem er einfaldari geti verið jafnvel betri en sú sem er flóknari. Hún gefi meiri 

möguleika til túlkunar. Skilgreining LeWitt á konseptlist er á vissan hátt opnari en þau 

skilyrði sem Kosuth leggur fyrir.  

 

Hefur verið sagt að Kosuth og LeWitt séu hvor á sínum endanum varðandi skilgreiningu 

þeirra á konseptlist. Peter Osborne hefur fjallað um þann greinarmun í ritgerð sinni 

„Conceptual Art and/as Philosophy“. Þar segir hann að hægt sé að túlka skilgreiningu 

Lewitt á konseptlist sem „veika“ en skilgreining Kosuth á listhugtakinu sé „sterk“. Kosuth 

styðst við stranga rökfræðilega skilgreiningu á konseptlistinni en hjá LeWitt er hún 

„veikari“ því að ekki er gerð sú krafa að hluturinn sé óviðkomandi konseptlistinni.15 Hefur 

verið bent á að skilgreining LeWitt sé einungis skilgreining á „proto“-konseptlist því hann 

er forveri hinnar ströngu rökfræðilegu skilgreiningar sem fylgdi16. Það sem aftur á móti 

má fá út frá skilgreiningu LeWitt á konseptlistinni er að ákveðið samband hugmyndar og 

framkvæmdar er til staðar.  

 

Ef færa skal rök fyrir því að fagurfræðileg upplifun sé möguleg í sambandi við konseptlist 

er vert að gera hlutinn ef til vill aðeins „sýnilegri“ en áður hefur verið lagt upp með í 

umfjöllun á konseptlist. Í næsta kafla mun ég fjalla um fagurfræðilega upplifun og er þar 

ljóst að ef fagurfræðilegri upplifun á að vera náð þurfum við að eiga í beinu skynjanlegu 

sambandi við „hlut“ svo að skilyrði hennar séu uppfyllt.   

 
14 Sol LeWitt, „Paragraphs on Conceptual Art,“ bls 13. Mín þýðing. 
15 Peter Osborne, „Conceptual Art and/as Philosophy,“ í Rewriting Conceptual Art, ritstj. Jon Bird og 
Michael Newman, 47-65, (London : Reaktion Books 1999), bls. 53. 
16 Peter Osborne, „Conceptual Art and/as Philosophy,“ bls 54. 
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3 Fagurfræðileg upplifun 
 

Hvað felst í hinu fagurfræðilega og hvað er fagurfræðileg upplifun? Frá upphafi 

fræðigreinarinnar hefur fagurfræðin verið sú grein sem hefur tekist það verkefni á hendur 

að rannsaka þau skynjanlegu áhrif sem við verðum fyrir í list eða af náttúrunnar hendi. 

Hefðbundin leið til að nálgast fagurfræðileg gildi er leitin að því að skilgreina það sem 

við köllum fallegt, ægifagurt eða glæsilegt. Í konseptlist á hinn bóginn er einmitt ekki 

gerð sú krafa að listmunurinn þurfi að hafa „fagra“ eiginleika og oft á tíðum leggur hún 

upp með að vera eins and-fagurfræðileg og mögulega gefst færi á. Hægt er líta til þess 

hvernig Duchamp háttaði vali sínu á ready-mades-listaverkum sínum: 

 

Ég þurfti að vera varkár og forðast „útlitið“ (að vera list). Það er mjög erfitt 

að velja hlutinn, því eftir tvær vikur ert þú annaðhvort enn mjög hrifinn af 

honum eða hatar hann. Þú verður að verða svo áhugalaus að þú hafir enga 

fagurfræðilega tilfinningu. Valið á ready-mades byggist ávallt á sjónrænu 

áhugaleysi og algerum skorti á góðum eða slæmum smekk.17 

 

Hér má sjá að Duchamp vandaði sig mjög vel við að hafa hlutinn sem minnst áhugaverðan 

útlitslega. George Dickie hefur hins vegar bent á aðra leið og spyr til dæmis hvort við 

getum ekki gefið hinum hversdagslegu eiginleikum klósettskálar Duchamp 

fagurfræðilegt gildi: 

 

Hvers vegna eru almennir eiginleikar Fountain ekki metnir að verðleikum – 

glitrandi hvítt yfirborð dýptarinnar sem kemur í ljós þegar hann endurspeglar 

myndir af nærliggjandi hlutum og falleg sporöskjulaga lögun? Fountain hefur 

svipaða eiginleika og verk Brancusi og Moore sem margir hika ekki við að 

segjast kunna að meta.18 

  

Telur Dickie að við gætum gefið þeim eiginleikum aukið vægi í leit okkar að 

fagurfræðilegum gildum konseptlistarinnar. Þetta væri þá ein leið sem hægt væri að fara 

til að rökstyðja hvernig við öðlumst fagurfræðilega upplifun gagnvart konseptlist. Að 

 
17 Pierre Cabanne, The Brothers Duchamp (Boston: New York Graphic Society, 1976), bls. 141. 
18 George Dickie, Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis (Ithaca and London: Cornell University 
Press, 1974), bls. 42. 
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finna afmarkaða eiginleika verksins og flokka þá sem „fagra“ eða „fallega“. Samt sem 

áður tel ég þessa leið ekki vera þá réttu til að nálgast fagurfræðilega upplifun. Að vissu 

leyti geta þessir eiginleikar talist vera fagurfræðilegir en með því að einblína á þessa þætti 

hlutarins erum við ekki að horfa á listformið með réttum „gleraugum“. Stundum er 

fagurfræðilegi eiginleikinn einungis heppilegur fylgifiskur verksins en ekki endilega 

atriði sem listamaðurinn sjálfur reyndi að fanga.  

 

Til að nálgast fagurfræðilegt samband konseptlistar verður að horfa á fagurfræðileg gildi 

út frá víðara samhengi. Heimspekingurinn Monroe Beardsley hefur fjallað ítarlega um 

fagurfræðilega upplifun í Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism (1957). 

Reynir hann að forðast að skilgreina sjálfa upplifunina einungis út frá fegurð. Segir 

Beardsley að hægt sé að afmarka fimm atriði til að ná utan um fagurfræðilega upplifun:  

 

1. Í fyrsta lagi er upplifuninni þannig háttað að athyglin beinist að „fagurfræðilegum 

hlut“ (e. aesthetic object) sem gefur af sér fagurfræðilega upplifun. Hluturinn hér 

hefur frekar víða skilgreiningu, getur verið tónlist eða atburður í skáldsögu.19  

2. Í öðru lagi er stigmagnast sjálf upplifunin og við finnum fyrir meiri ákefð en ella. Við 

lifum okkur inn í skáldsöguna eða erum dregin inn í sjálft málverkið. Ekkert annað 

skiptir máli í sjálfri upplifuninni, athyglin er einblínd á viðfangið. Við hættum að 

hugsa um allt annað sem viðkemur lífinu; allar áhyggjur, hugsanir um framtíð eða 

fortíð hverfa og við finnum ekki fyrir neinum sársauka. Við upplifum ekki beint 

„ánægju“ í hinum hefðbundna skilningi eins og við að svala þorsta eða slá á svengd. 

Upplifunin er á þann hátt að við útilokum allt sem við teljum vera „neikvætt“. Öll 

utanaðkomandi hljóð fjara út og athyglin skerpist. Líkir Beardsley fagurfræðilegri 

upplifun við áhrif af góðu viskíi án hinna sljóvgandi áhrifa. 20  

3. Í þriðja lagi einkennir samhljómur fagurfræðilega upplifun. Hún hangir saman og er 

í „takt“. Má segja að upplifunin flæði áfram, eitt leiði af öðru og við séum leidd áfram 

af einhverju sem við náum ekki endilega utan um. Þó svo að við missum athyglina í 

smá stund getum við dregið okkur aftur inn í upplifunina og við erum á sama stað. 

Þannig að ef einstaklingur er að lesa bók eða hlusta á gott lag og verður fyrir truflun 

þarf ekki nema tvær nótur svo að flæðinu sé komið aftur af stað.  

 
19 Monroe Beardsley,  Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism (Indianapolis: Hackett, 1981), 
bls. 527. 
20 Monroe Beardsley,  Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism, bls. 527. 
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4. Í fjórða lagi er upplifunin heilsteypt í þeim skilningi að mismunandi angar innan 

upplifunarinnar toga hver í sína átt en saman mynda þeir eina heild.  

5. Í fimmta og síðasta lagi er hinn fagurfræðilegi hlutur ekki allur sem hann er séður. 

Hann hefur einhverja virkni sem er að baki sem er samofin og hefur mörg yfirborð. 

Til dæmis er tónlist á „iði“ þó svo að það sé ekki „áþreifanlegur“ hlutur sem færist úr 

einum stað yfir í annan. Flinkur dansari fangar tilfinningar með hreyfingum sínum og 

látbragði, sem getur verið tákn fyrir sorg eða gleði, ást og hatur. Athöfnin sjálf, ef 

fanga á dauða eða ástarleik, er ekki endilega leikin til fulls en listdansarinn hreyfir sig 

á þann hátt að sjálf tilfinningin kemst til skila.21 

 

Monroe Beardsley gerir hér ítarlega grein fyrir sjálfri upplifuninni og hvað nákvæmlega 

felst í því þegar við verðum fyrir hrifningu. Aftur á móti hefur verið bent á að skilgreining 

Beardsley á fagurfræðilegri upplifun eigi ekki við um konseptlist.22 Samkvæmt 

skilgreiningu Beardsley á hinum fagurfræðilega hlut (e. aesthetic object), sem athyglin 

beinist að, verður hann að geta búið yfir fagurfræðilegu gildi einn og sér. Hann verður að 

hafa eitthvert fagurfræðilegt „eðli“ sem vekur hrifiningu og má sjá að slíkt á tæpast við 

um listmuninn í konseptlist23.  Því eins og hefur verið rætt hér fyrir ofan, getur í raun hvað 

sem er verið talist sem konseptlist svo lengi sem við skilgreinum hlutinn sem list útfrá 

hugmyndinni. Samt sem áður tel ég að hér komi fram ákveðinn skilningur á því hvað felst 

í fagurfræðilegri upplifun sem vísar veginn í átt að fagurfræðilegum gildum konseptlistar. 

Til að upplifun okkar geti verið fagurfræðileg þarf hún að beinast að hlut sem hefur þann 

eiginleika að hann knýr fram stigbreytingu á athygli okkar. Athyglin umbreytist og 

skerpist. Einnig þarf að vera ákveðinn samhljómur í sjálfri upplifuninni. Allt þetta getur 

átt við þegar við stöndum frammi fyrir konseptlistaverki þar sem athyglinni er á endanum 

beint að hlut þó svo að hluturinn hafi ekki við fyrstu sýn þá eiginleika sem eiga að uppfylla 

skilyrði fagurfræðilegs hlutar samkvæmt skilgreiningu Beardsley. 

 

Frank Sibley (1923–1996) er annar heimspekingur sem hefur skilgreint fagurfræðilega 

upplifun, í ritgerð sinni „Aesthetic and Nonaesthetic“ (1965) sem getur gefið aukið rými 

til rökstuðnings: 

 
21 Monroe Beardsley,  Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism, bls. 528–29. 
22 Noel Carroll, Beyond Aesthetics: Philosophical Essays (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 
bls. 38. 
23 Noel Carroll, Beyond Aesthetics:Philosophical Essays, bls. 38. 
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Fólk verður að sjá fegurð eða einingu verksins, heyra stefnuleysi eða ákafa 

tónlistarinnar, koma auga á glettnina í litasamsetningunni, finna kraft 

skáldsögunnar, tón hennar eða óræði. Það getur upplifað öll þessi áhrif 

samstundis, eða skynjað þau aðeins eftir endurtekið áhorf, áheyrn eða 

upplestur og með hjálp gagnrýnenda. En ef fólk skynjar þessi áhrif ekki sjálft 

er fagurfræðileg fullnægja, þakklæti og dómgreind því ofar.24 

 

Hér má sjá að hjá bæði Sibley og Beardsley eru þau skilyrði sett að nauðsynlegt sé að 

eiga í beinu samneyti við ákveðinn miðil svo að hægt sé að eiga fagurfræðilega upplifun. 

Það virðist óneitanlega vera rétt; ef einhver myndi reyna að útskýra fyrir næsta manni 

hvernig sólsetrið ljómaði við sjóndeildarhringinn á síðsumarskvöldi eða hvernig fallegt 

málverk snerti hann djúpt kæmi hann því aldrei almennilega í orð. Aftur á móti má sjá að 

þó svo að „byrjunarreitur“ fagurfræðilegrar upplifunar, í skilgreiningu Sibley, sé upphafið 

að beinu skynjunarsambandi er hann aftur á móti ekki sjálf „endastöðin“. Skilgreining 

Sibley gefur rými til að upplifunin sé einnig á sviði hins hugræna. Við þurfum að heyra 

ákafa tónlistarinnar, finna fyrir krafti skáldsögunnar. Þetta ýjar að því að þó að við verðum 

fyrst fyrir áhrifum á hinu sjónræna sviði þá fer sjálf upplifunin yfir á hið hugræna einnig. 

Þegar við lesum bók eða ljóð lesum við orðin á blaðinu og hugurinn myndar ímynd sem 

við getum orðið fyrir áhrifum af. Hér opnast ákveðinn möguleiki fyrir fagurfræðileg gildi 

konseptlistar.  

 

Hvernig „skynjum“ við þá fagurfræðilega eiginleika konseptlistarinnar, eða með öðrum 

orðum, hvernig getum við orðið hrifin af konseptlist? Ef fagurfræðileg upplifun á að vera 

möguleg í konseptlist tel ég að hún þurfi að vera á svipuðu formi og þegar við lesum ljóð 

eða skáldsögu. Hluturinn hefur þá ákveðið hlutverk til að virkja ímyndunarafl okkar og 

hugarferla sem mynda ákveðna mynd í huganum. Ef vali hlutar hefur verið rétt háttað í 

framkvæmd listaverks getur verið samhljómur milli hugmyndar og hlutar sem gerir það 

kleift að raunveruleg fagurfræðileg upplifun myndast þegar við eigum í sambandi við 

konseptlist. Áður en ég fer betur yfir rökstuðning fyrir því mun ég útlista vitræn gildi 

konseptlistarinnar sem lögð hefur verið áhersla á að séu megingildi hennar.  

 
24 Frank Sibley, „Aesthetic and Non-aesthetic“, Philosophical review, 74 (1965), í Frank Sibley: Approach 
To Aesthetics – Collected Papers,  ritstj. John Benson, Betty Redfearn og Jeremy Roxbee Cox, 33-51, 
(Oxford: Clarendon Press, 2001), bls. 35. Mín þýðing.  
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4 Konseptlist og vitræn gildi  
 

Margir heimspekingar og einnig listamenn sem vinna með listformið hafna því að 

fagurfræðileg nálgun sé hin rétta gagnvart konseptlist. Dæmi um slíka afstöðu má sjá hjá 

bandaríska heimspekingnum Timothy Binkley (f. 1943), sem ræðir um fagurfræðileg 

gildi í tengslum við list í ritgerð sinni „Piece: Contra Aesthetics“ (1977). Þar vill hann 

sýna fram á að list sem virkjar okkur almennt á hugrænan máta geti fyllilega fjarlægt sig 

frá fagurfræðilegum gildum. Sér til rökstuðnings tekur Binkley dæmi um verkin Mona 

Lisa eftir Da Vinci og Mona Lisa Shaved eftir Duchamp. Mona Lisa hefur þá þann 

eiginleika að verkið krefst þess af okkur að við stöndum andspænis verkinu og eigum í 

einstaklingsbundnu fagurfræðilegu sambandi við það. Ef ég segði vini mínum eða 

kunningja frá verkinu myndi hann ekki „finna“ fyrir áhrifum verksins. Í hugmyndalist 

vandast málin, því þar gætum við í raun samkvæmt Binkley sagt einhverjum frá 

hugmyndinni sem býr að baki verkinu og þar með hefur hann öðlast skilning á því. Til að 

undirstrika hvað hann á við tekur Binkley dæmi um verk Duchamp, Mona Lisa Shaved. 

Duchamp hafði upprunalega gert verkið L.H.O.O.Q. sem var hluti af ready-mades verkum 

hans og hafði hann málað lítið yfirvaraskegg á póstkort af Monu Lisu. Seinna gaf hann út 

sama póstkort en sleppti yfirvaraskegginu, titill verksins var Mona Lisa Shaved eða Mona 

Lisa rökuð. Hér má sjá að við þurfum ekki raunverulega að sjá póstkortið svo að við 

öðlumst skilning á verkinu. Verkið er frekar sniðugur gjörningur sem kemst til skila 

einungis með talmáli og orðum.25  

 

Með þessum tvöfalda gjörningi segir Binkley að Duchamp hafi tekist að skauta framhjá 

fagurfræðileg gildum. Verkin tvö líta nákvæmlega eins út en samt er allt annað listaverk 

uppi á borðinu. Þegar Duchamp teiknaði yfirvaraskegg á Monu Lisu var verkið krassandi 

gjörningur, hér var verið að „eyðileggja“ mikið meistaraverk með því að teikna yfir það. 

En með seinna verkinu hefur yfirvaraskeggið verið strokað út og endurútgáfa af 

upprunalegu Monu Lisu stendur ein eftir. Fagurfræðileg gildi verksins skipta hér engu 

máli því verkið hefur skipt um „miðil“ frá því að vera á sviði hins fagurfræðilega yfir í 

að vera á sviði hins hugræna.26 

 

 
25 Timothy Binkley, „Piece: Contra Aesthetics“ The Journal of Aesthetics and Art Criticism 35, þriðja 
tölublað, (Vor 1977), https://doi.org/10.2307/430287,  bls. 266.  
26 Timothy Binkley, „Piece: Contra Aesthetics“, bls. 272. 
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Í stað fagurfræðilegra gilda hafa verið færð rök fyrir því að konseptlist hafi til að bera 

vitræn gildi, þ.e. að við öðlumst skilning og aðra sýn á viðfangsefni sem sett eru fram 

með listaverkinu. Peter Goldie hefur talað fyrir vitrænum gildum konseptlistarinnar í 

ritgerð sinni „Conceptual Art and Knowledge“ (2007). Þar telur hann helstu ástæðu þess 

að við sækjumst eftir að virða fyrir okkur konseptlistaverk vera þá að þau geti gefið okkur 

ný sjónarhorn á ýmis málefni eða hugmyndir. Í ritgerðinni tekur hann fyrir þrjú verk, 

Space Closed eftir Santiago Sierra (f.1966), An Oak Tree  eftir breska listamanninn 

Michael Craig Martin (f. 1941) og One and Three Chairs eftir Joseph Kosuth til að sýna 

fram á vitræn gildi konseptlistarinnar. 

 

Verkið Space Closed var til sýnis árið 2002 og var gestum boðið á listsýningu í Lisson-

sýningarsalnum í Vestur-Lundúnum. Þegar þangað var komið gengu sýningargestir að 

luktum dyrum girtum af með járni og leit út fyrir að engin væri listsýningin. Það fór ekki 

vel í margan manninn og fannst gestum þeim hafa verið gerður grikkur. Eftir nokkra stund 

af óróleika birtist listamaðurinn Santiago Sierra og lýsti því yfir að þetta væri listaverkið. 

Sjálft listaverkið fólst í því að ýta undir höfnunartilfinningu meðal gesta og láta þá finna 

fyrir þeirri reiði sem skapast við að mæta læstum dyrum vegna stéttar og efnahagslegrar 

stöðu. Verkið var ádeila á ástandið í Argentínu í upphafi 21. aldarinnar þar sem fólki var 

mismunað vegna efnahagslegrar stöðu sinnar. Space Closed ber þá með sér þann 

eiginleika, samkvæmt Goldie, að verkið getur gefið þeim sem voru á staðnum þann 

möguleika að finna fyrir sömu tilfinningum og margir finna fyrir á degi hverjum sem aðrir 

í efri stéttum finna sjaldan fyrir.27 

 

 An Oak Tree (1973) er einnig tekið sem dæmi til útskýringar. Verkið sýnir einungis 

vatnsglas á hillu sem fest er á hvítan vegg. Fyrir neðan verkið, við hliðina á titlinum, 

stendur eftirfarandi texti: 

 

 

Q: To begin with, could you describe this work?  

A: Yes, of course. What I’ve done is change a glass of water into a full-grown 

oak tree without altering the accidents of the glass of water.  

 
27 Peter Goldie, „Conceptual art and knowledge“, í Philosophy and Conceptual Art,  ritstj.  Peter Goldie og 
Elisabeth Schellekens, 157-171, (Oxford: Oxford University Press, 2007), bls. 157. 
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Q: The accidents? 

A: Yes. The colour, feel, weight, size.  

Q: Haven’t you simply called this glass of water an oak tree?  

A: Absolutely not. It is not a glass of water anymore. I have changed its actual 

substance. It would no longer be accurate to call it a glass of water. One could 

call it anything one wished but that would not alter the fact that it is an oak 

tree.  

Q: Do you consider that changing the glass of water into an oak tree 

constitutes an artwork?  

A: Yes.28  

 

Hugmynd verksins er þá tilvísun í trúarleg þemu og þann gjörning Jesú að breyta vatni í 

vín. Hér „breytir“ listamaðurinn vatni í eikartré.  

 

Þriðja verkið sem Goldie tekur fyrir er verk Kosuths, One and Three Chairs (1965). Í 

sýningarsalnum er einkar venjulegur viðarstóll hafður uppi við vegg sýningarsalarins. Við 

hlið hans er mynd af sama stól auk orðabókarskilgreiningar á orðinu stóll í stórum stöfum. 

Það sem verkið vill fanga er þrjár mismunandi birtingarmyndir hugtaksins stóll. 

Hugmyndin bak við verkið er tilvísun í eftirlíkingakenningu Platons og spurningin sem 

er fengist við „Hver er hinn raunverulegi stóll?“ og „Hver er birtingarmynd stólsins og 

hver er birtingarmynd raunveruleikans?“ 29 

 

Goldie tekur sérstaklega fyrir An Oak Tree og One and Three Chairs því þar láta verkin, 

að hans dómi, okkur hugsa um ákveðin heimspekileg vandamál og segir Goldie að verkin 

nái því fram með „listrænum“ leiðum. Verkin krefjast þess ekki að við veltum fyrir okkur 

rökum með eða á móti þeim heimspekilegu álitamálum sem verkin vilja fanga. Þau láta 

áhorfandann hins vegar hugsa um viðfangsefnin og ýta undir að hann hugleiði þau til 

hlítar. Ef heimspekingur hefur til dæmis virkilegan áhuga á þessum málum getur verkið 

virkað fyrir hann sem ákveðnar dyr sem hann getur gengið að aftur og aftur þar sem hann 

hugleiðir viðfangsefnið sem vekur með honum áhuga. 30 

 

 
28 Tony Godfrey, Conceptual Art, (London: Phaidon Press 1998), bls 248. 
29 Peter Goldie, „Conceptual art and knowledge“, bls. 164. 
30 Peter Goldie, „Conceptual art and knowledge“, bls. 167. 
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Verkin sem Peter Goldie fjallar um láta okkur virkilega íhuga ákveðin málefni. Við getum 

sett okkur í spor einhvers annars eða velt fyrir okkur heimspekilegum málefnum. Það eru 

hin vitrænu gildi sem hann talar fyrir í konseptlistinni. Snúum okkur þá að fyrstu 

andmælum mínum gegn Kosuth. Ef Peter Goldie hefur rétt fyrir sér um vitræn gildi 

konseptlistar getum við átt í víðara sambandi við konseptlist en einungis varðandi það að 

skilja þá rökfræðilegu fullyrðingu hvað listamaðurinn telur vera list. Vandamálið við 

þessa nálgun tel ég samt sem áður vera að hún nær ekki utan um upplifunina í allri sinni 

mynd. Fyrir Goldie er upplifunin sem við eigum í sambandi við íhugul (e. contemplative). 

Spurningin sem ég vil varpa fram er þegar við stígum að „dyrunum“ og veltum fyrir okkur 

því sem listamaðurinn vill „segja“ að þar getum við orðið fyrir upplifun sem við 

skilgreinum ekki sem íhugula, heldur sem fagurfræðilega.  
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5 Fagurfræði konseptlistar 
 

Það sem ég vil sýna fram á í þessum kafla er að hægt sé að eiga í fagurfræðilegu sambandi 

við konseptlist ef lögð er áhersla á hugmyndina sem býr að baki. Í Who’s Afraid of 

Conceptual Art er ein nálgun kölluð „fagurfræðileg hughyggja“ (e. aesthetic idealism)31. 

Elizabeth Schellekens er talskona þessarar nálgunar á konseptlist og í ritgerð sinni „The 

Aesthetic Value of Ideas“ rökstyður hún þá skoðun að konseptlist geti haft fagurfræðilegt 

gildi. Þar snýr hún sér að hlutverki hugmyndarinnar í konseptlist og leggur áherslu á að 

hinn áþreifanlegi skynjanlegi listræni hlutur, sem settur er til að „fanga“ hugmyndina“, 

virki ímyndunarafl okkar. Telur hún ekki að fagurfræðilega eiginleika konseptlistar sé að 

finna í sjálfum hlutnum, í þeim skilningi að hluturinn gefi sjálfur af sér fagurfræðileg 

gildi, heldur geti fagurfræðilegri upplifun verið náð í krafti hugmyndarinnar32 

 

Þungamiðjuna í rökum Schellekens er að finna í skilgreiningu David Davies á hugtakinu 

framsetningarmiðli (e. vehicular medium) sem hann setur fram í bókinni Art as 

Peformance (2004). Davies telur að í sjónlistum (e. visual arts) setji listamaðurinn fram 

ákveðna listræna yfirlýsingu með listaverki sínu. Yfirlýsingin er á þann veg að 

listamaðurinn ákveður að velja eða móta listmun með það í huga hverju hann vill koma 

til skila eða leggja áherslu á. Því skiptir máli hvernig og á hvaða hátt yfirlýsingunni er 

háttað. Samkvæmt Davies þarf hin listræna yfirlýsing ekki að vera í áþreifanlegu formi. 

Hún getur verið einfaldlega á þann hátt að við setjum ákveðinn hlut á ákveðinn stað. Það 

er listræn yfirlýsing. Hún getur einnig verið í sjálfum listmuninum eins og í hefðbundinni 

list. Ef hin listræna yfirlýsing í óhefðbundnum listformum er fundin utan listmunarins 

verður listmunurinn í staðinn framsetningarmiðill.33 Að skilgreina listmuninn í 

konseptlist sem framsetningarmiðil opnar aukna möguleika á því hvers konar samband 

við eigum við listmuninn. 

 

Framsetningarmiðillinn í listinni hefur þá það hlutverk að virkja ímyndunarafl okkar og 

gerir okkur kleift að bera skyn á listræna yfirlýsingu listamannsins.34 

 
31 Peter Goldie og Elisabeth Schellekens, Who‘s Afraid of Conceptual Art, bls. 99. 
32 Elisabeth Schellekens, „The Aesthetic Value of Ideas“, í Conceptual Art and Philosophy, ritstj. Peter 
Goldie og Elisabeth Schellekens, 71-91, (Oxford: Oxford University Press, 2007), bls. 76. 
33 David Davies,  Art as performance, (Oxford: Blackwell Publishing, 2004), bls. 84. 
34 David Davies,  Art as performance, bls. 85. 
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Við gætum tileinkað okkur hugtakið „framsetningarmiðill“ sem skilgreiningu 

á hugmynd Margolis um líkamlegan miðil til að koma til móts við slík verk. 

Afurð meðhöndlunar listamanns á framsetningarmiðli verður þá farvegur þar 

sem tiltekin listræn fullyrðing er sett fram, að hluta til, í krafti þess listræna 

miðils sem listamaðurinn vinnur með. Farvegur getur, eins og í tilfelli 

Guernica eftir Picasso, verið áþreifanlegur hlutur, eða eins og í tilfelli Kubla 

Khan eftir Coleridge, málfræðileg uppbygging, eða eins og ef til vill er um að 

ræða í tilfelli Duchamp-gosbrunnsins, tiltekin aðgerð. Þá tilfinningu sem 

margir viðtakendur fá þar sem þeir geta ekki „fattað“ verk af seinni tíma 

nútímalist er síðan hægt að skýra sem misheppnaða tilraun til þess að þekkja 

framsetninguna, listræna miðilinn eða hvort tveggja. Ef maður tekur 

klósettskál Duchamp sem dæmi um verk þar sem farvegurinn er sérstakur 

áþreifanlegur hlutur, og listrænn miðill er sá sem er algengur í verkum 

frístandandi höggmynda, getur hugmyndin um listrænu fullyrðinguna sem 

fram kemur í verkinu gert fólk ráðvillt.“35 

 

Til að „fatta“ verk eins og t.d. Fountain eftir Duchamp þurfum við að átta okkur á hver 

hin listræna yfirlýsing listamannsins er með vali sínu á tilteknum hlut. Ef við teljum að 

hin listræna yfirlýsing eigi sér stað í sjálfri klósettskálinni og lítum á verkið eins og hvern 

annan skúlptúr erum við að misskilja verkið. Klósettskál Duchamp er í raun 

framsetningarmiðill verksins. Í verkum eins og Monu Lisu eftir Da Vinci er hin listræna 

yfirlýsing innifalin í sjálfum áþreifanlega miðli verksins. Það sem Da Vinci var að reyna 

að fanga var ákveðið jafnvægi og fegurð í verkinu og var það listræna yfirlýsingin. En í 

konseptlistaverkum er listræna yfirlýsingin ekki í sjálfum hlutnum heldur er hún í 

hugmyndinni eða athöfninni að setja hlutinn á ákveðinn stað.  

 

Rökum Schellekens fyrir fagurfræðilegum gildum konseptlistarinnar má skipta upp í tvo 

hluta. Mun ég á endanum leggja áherslu á seinni hlutann til rökstuðnings því að ég tel 

fagurfræðilega upplifun vera mögulega í konseptlist. Fyrri hlutinn í rökum Schellekens 

byggir verulega á vitrænum gildum, hinum sömu og þeim sem Peter Goldie talar fyrir og 

útlistuð voru hér fyrir ofan. Samkvæmt Schellekens getum við átt í mjög breiðu sambandi 

 
35 David Davies,  Art as performance, bls. 86. Mín þýðing. 
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við hugmyndina sjálfa í konseptlist. Konseptlistaverk geta látið okkur endurhugsa afstöðu 

okkar til ýmissa málefna, hvort sem þau eru samfélagsleg, pólitísk eða heimspekileg. 

Segir hún að þegar við eigum í slíku sambandi við konseptlistaverk, sem bera með sér 

vitræn gildi, sé átt í ákveðnu upplifunarsambandi við listaverkið. Við lifum okkur inn í 

hugmyndina sem sett er fram.36 

 

Schellekens telur að ef við sjálf stöndum frammi fyrir konseptlistaverki getum við orðið 

fyrir raunverulegri fagurfræðilegri upplifun. Hvernig er það hægt? Jú, Schellekens telur 

að hugmyndin geti borið með sér fagurfræðileg gildi. Til rökstuðnings segir hún að hægt 

sé að tala um vitsmunalega ferla á fagurfræðilegum nótum. Við tölum oft um glæsilega 

stærðfræðiformúlu, fallegan leik í skák eða hvernig mislukkuð rannsókn var klunnaleg. 

Einnig heyrum við hvernig niðurstaða eða lausn var fáguð í einfaldleika sínum, eða lýsum 

krafti samvinnunnar. Aftur segjum við að röksemdafærsla sé smekkleg og að 

persónueinkenni einhvers séu ef til vill litlaus. Segir Schellekens að ekki ætti að vera svo 

erfitt að yfirfæra þetta á hugmyndina í konseptlist.37 

 

Það er svo einmitt hlutverk listmunarins í konseptlist, eða framsetningarmiðilsins, að 

varpa okkur yfir í þetta hugarástand þar sem við „lifum okkur inn í“ hugmyndina og 

skynjum fagurfræðilegu eiginleika hugmyndarinnar. Kosturinn við þessa nálgun er að hér 

getum við uppfyllt skilyrði fagurfræðilegrar upplifunar sem Sibley setur fram. Við 

þurfum samkvæmt þeim skilyrðum að eiga í beinu skynjanlegu sambandi við ákveðinn 

miðil sem hrífur okkur á þann hátt að við verðum fyrir fagurfræðilegri upplifun. Þó er 

staðreynd að við getum sagt einhverjum frá verkinu og hann getur „fattað“ um hvað 

verkið snýst en ef við stöndum sjálf frammi fyrir verkinu getum við átt raunverulega 

fagurfræðilega upplifun.38  

 

Þó að þessi nálgun opni leiðina í átt að fagurfræðilegum gildum, hefur hún ýmsa 

vankanta. Hún felur í sér að hugmynd sem slík geti haft fagurfræðilegt gildi og þá vaknar 

spurningin hvernig við skilgreinum hina listrænu hugmynd og hvað það er sem aðgreinir 

til dæmis heimspekilega hugmynd frá hinni listrænu. Schellekens svarar þessum 

 
36 Elisabeth Schellekens, „The Aesthetic Value of Ideas“, bls. 83 
37 Elisabeth Schellekens, „The Aesthetic Value of Ideas“, bls. 85 
38 Elisabeth Schellekens, „The Aesthetic Value of Ideas“, bls. 86 



 

 22 
 
 

andmælum í ritgerð sinni. Segir hún að það sé í anda liststefnunnar að gera mörkin óskýr 

milli þess hvað telst vera list og hvað ekki. Því gæti það átt við um hugmyndina líka. 39 

 

Ég tek ekki að fullu undir þessa staðhæfingu því að hún felur í sér að við þurfum að 

skilgreina mjög vel hvað hugmynd er og hvað fagurfræðileg hugmynd er. Hér erum við 

að opna fyrir margar leiðir til að andmæla og er ég ekki fullviss um að Schellekens komi 

með nógu góð rök fyrir því að hugmynd ein og sér geti borið með sér fagurfræðileg gildi. 

Hugmynd er á vissan hátt svo opið og loðið hugtak að erfitt getur verið að fullvissa sig 

um að hægt sé að fella einhver gildi undir hugmyndina. Schellekens bendir samt sem áður 

á viðbótarmöguleika sem ég mun einnig leggja áherslu á. Hann er að að það myndist 

ákveðið samband milli hugmyndar og framsetningarmiðils sem skilgreina megi sem 

fagurfræðilegt. Tel ég það vera mögulegt ef við horfum á fagurfræðileg gildi 

konseptlistarinnar á vissan hátt eins og við horfum á ljóð. Ljóð ná fram fagurfræðilegum 

gildum sínum ef orðin í ljóðinu mynda saman vissa mynd í huga okkar. Myndinni er náð 

í krafti samsettra orða sem hafa ekki endilega fagurfræðileg gildi ein og sér en þau hafa 

verið sett saman á ákveðinn hátt og mynda saman heilsteypta mynd. Hér tel ég það sama  

geta átt við. Hugmynd og framsetningarmiðill verða að „syngja“ saman ef svo má segja. 

Þá getum við orðið fyrir almennilegri hrifningu ef listamaðurinn virkilega nær að 

samræma hugmynd og útkomu.  

 

Tökum þá verk sem hefur áður verið fjallað um í ritgerð þessari, One and Three Chairs 

eftir Kosuth, sjá Mynd 1. (Ég tek þetta verk sérstaklega fyrir því að ritgerð þessi snýst að 

mestu leyti um að andmæla staðhæfingum Kosuth um að listin sé einungis rökhæfing.) 

Verk þetta hefur vitrænt gildi eins og sýnt hefur verið fram á hér áður, þ.e. að verkið lætur 

okkur velta fyrir heimspekilegum spurningum sem það setur fram. En eins og sést á Mynd 

1 er ákveðinn samhljómur í sjálfu verkinu. Peter Goldie telur samhljóminn vera af 

„listrænum“ toga en tel ég út frá málflutningi Schellekens að samhljómurinn sé 

fagurfræðilegur. Það er vegna þess hvernig Kosuth setur upp verkið og útlistar 

hugmyndina sem ég tel að við getum notað lýsingarorðin „flott“, „glæsilegt“ eða 

„sniðugt“ yfir verkið, allt orð sem lýsa ákveðinni fagurfræðilegri upplifun. Munurinn 

sjálfur er ekki fallegur eða glæsilegur en það er sambandið milli hugmyndarinnar og 

útfærslunnar sem getur myndað ákveðinn samhljóm.  

 
39 Elisabeth Schellekens, „The Aesthetic Value of Ideas“, bls. 88 
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Ef þetta er rétt má snúa sér aftur að skilgreiningu Beardsley á fagurfræðilegri upplifun. 

Þar talar hann um að við útilokum öll utanaðkomandi hljóð, athyglin skerpist og við erum 

eins og dregin í átt að viðfanginu. Getur þetta ekki fyllilega átt við þegar staðið er fyrir 

framan konseptlistaverk? Fyrst þegar við stígum inn í sýningarsalinn sjáum við ef til vill 

fremur venjulegan mun en eftir að hafa lesið um verkið, titil þess eða lýsingu 

listamannsins á því, þegar við „föttum“ hugmyndina og förum að horfa á verkið út frá 

hugmyndinni, uppfyllum við öll skilyrði Beardsley.  

 

Einnig er hægt að fara aðeins út fyrir ramma þessarar ritgerðar og horfa til nútímalistar í 

dag til að rökstyðja frekar hvernig hugmynd og framsetningarmiðill vinna saman. Til 

dæmis má  skoða verk eftir íslenska listamanninn Ingólf Arnarson. Hann hefur í gegnum 

tíðina verið bendlaður við mínimalisma og einnig hugmyndalist. Í einum af verkum sínum 

vinnur hann með ferningslaga gráleitan flöt sem vekur jú einhverja hrifningu en þegar 

betur er að gáð er flöturinn samansafn af smáum pensilstrikum sem saman mynda 

heildina40. Vitneskju um að listamaðurinn hefur vandað sig mjög við hvert einasta strik 

tel ég efla fagurfræðilegt gildi verksins til muna og opna möguleika til að eiga í víðari 

tengslum við það. Verkið fer frá því að vera einungis á sviði hins sjónræna yfir í að vera 

einnig á sviði hins hugræna. Því við sjáum fyrir okkur hvert einasta strik um leið og við 

virðum fyrir okkur verkið. Saman myndar þetta ákveðna heild sem magnar áhrif verksins. 

Í umfjöllun minni hér tel ég því vera ákveðið samband milli framsetningarmiðilsins og 

hugmyndarinnar sem sýnt hefur verið fram á að geti talist fagurfræðilegt.   

 
40 Marianne Stockebrand, „On lngólfur Arnarsson’s Drawings and Paintings.“ lngólfur Arnarsson, 
Reykjavik Municipal Art Museum, (janúar 1996), https://chinati.org/related_reading/marianne-
stockebrand-on-ingolfur-arnarssons-drawings-and-paintings/.  
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6 Niðurlag 
 

Hvað er það sem einkennir konseptlist? Þar er lagt upp með að snúa listinni upp á svið 

hins hugræna og losna undir höftum hins fagurfræðilega. Allt á að geta talist vera list svo 

lengi sem ákveðin hugmynd er að baki verksins. Joseph Kosuth ríður á vaðið í ritgerð 

sinni og skilgreinir hvað felst í konseptlist og hvað hann telur einkenna listhugtakið. Telur 

hann að listin sé eins konar rökhæfing sem vísar einungis til sjálfrar sín. Allt sem tengist 

útliti listmunarins er óviðkomandi listinni og það er sú ætlun listamannsins að 

endurskilgreina listhugtakið sem hefur mesta þýðingu. Hér að framan hef ég andmælt 

umfjöllun Kosuth og reynt að færa rök fyrir því að fagurfræðileg upplifun sé í raun og 

veru möguleg þegar konseptlist á í hlut. Til rökstuðnings hef ég bent á aðra skilgreiningu 

á konseptlist sem fæst hjá LeWitt. Skilgreining Joseph Kosuth gefur einungis rými til að 

eiga í mjög takmörkuðu sambandi við hugmyndina í konseptlistaverkum. Við getum 

einungis skilið hana eða ekki. Aftur á móti er hluturinn í umfjöllun LeWitt ekki jafn 

óviðkomandi konseptlist og er þar ákveðið samspil hlutar og hugmyndar til staðar. Gefur 

það aukið rými til rökstuðnings á fagurfræðilegri upplifun því að til að ná henni þarf að 

eiga í beinu skynjanlegu sambandi við ákveðið viðfang.  

 

Nálgun mín felst ekki í því að færa rök fyrir því að listmunurinn sé fallegur eða reyna að 

sjá eitthvað fagurt við hann. Ég hef reynt að benda á að sambandið milli hugmyndar og 

listmunarins sem settur er fram geti myndað samhljóm sem við skynjum og getur leitt af 

sér hrifningu. Ekki eru allir á því að sú leið sé sú rétta. Binkley nefnir til dæmis að í 

konseptlist hafi listin skipt um miðil og geti einungis verið á hinu hugræna sviði. Hægt er 

að koma listinni til skila með orðum eingöngu og hún þarf ekki endilega að vera fest í 

áþreifanlegum hlut. Samt sem áður tel ég að ef listmunurinn í konseptlist er skilgreindur 

sem framsetningarmiðill geti það verið mögulegt. Það gefur færi á að horfa á listmuninn 

sem leið til að skynja listræna yfirlýsingu listamannsins eða sjálfa hugmyndina. Að horfa 

á listmun sem framsetningarmiðil er einnig hægt að hafa til hliðsjónar þegar horft er til 

listar nú á dögum og getur hugmyndin verið meðbyr sem ýtir undir fagurfræðileg gildi.  
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