Large Vase of
Flowers eller
en stor vase
med blomster?
Kant, de Duve og Heidegger i striden
mellom to estetiske dommer
Av Vera Lid

Revolusjon består i en bevegelse mot det ene fra det
andre, mot det nye fra det gamle. Det nye skal nettopp
være noe nytt, men vil bare kunne være noe nytt så
lenge det skiller seg fra det gamle og konstitueres av
dette. Omveltning vil på denne måten aldri kunne kutte alle bånd eller skille seg helt fra det det tar avstand
fra, men vil derimot hele tiden forholde seg til det.
Revolusjoner i kunsten er heller ikke et unntak, tvert
imot kan en bestemt revolusjon demonstrere en slik
motsetningens avhengighetsforhold. Nærmere bestemt: Motsetningen og avhengighetsforholdet mellom den klassiske og den moderne estetiske dommen.

K

nappe tre hundre år etter kampene stormet og revolusjonen til slutt nådde Versailles’ barokke saler, har
Versailles’ interiør blitt angrepet på ny. Denne gangen blir
ikke uønskede kastet ut, isteden blir fremmede trukket inn.
Fra taket dingler en badelekehummer i metall, en blank,
enorm ballonghund blinker om kapp med lysekronene i
solskinnet, og i monterne har kongekroner blitt skjøvet til
side til fordel for sølvskimrende støvsugere. Reaksjonene
hos det franske folket er delte når billedkunstneren Jeff
Koons gjør sitt inntog på Versailles med ett verk i hver
sal. Mens noen omtaler det som nært blasfemisk, lar andre
seg fascinere av den tydelige kløften som markeres i møtet mellom moderne billedkunst og barokk utsmykning.
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For det er nettopp avstand som er påfallende i møtet mellom de to uttrykksformene. For hver sal utpeker det seg et
«malplassert» verk – med ett unntak.
Unntaket heter Large Vase of Flowers, og forestiller
også nettopp det. En vase med blomster. Og det er en stor
vase – den måler over én meter både i høyde og diameter.
Utformingen i tre er svært naturtro og detaljert, det samme er fargebruken. Verket er plassert på Marie Antoinettes
soverom, på et lite bord i et hjørne ved siden av sengen.
Soverommet har blomstertapetserte vegger, overdådig
ornamentikk og metervis med draperier og gobelenger.
Likheten i uttrykket både i rommet og verket gjør at den
store vasen nesten drukner i omgivelsene. Og om ikke
drukner, kan det i alle fall sies at verket, i motsetning til
de andre nyankomne på slottet, passer godt inn. Nesten for
godt inn. Verket stikker seg ikke ut, det smelter så umerkelig inn i omgivelsene at man kunne risikere ikke å legge
merke til det – man kunne kanskje komme til å gå forbi.
Å rett og slett overse et kunstverk i en utstillingssammenheng er ingen vanlig opplevelse. Kanskje med nok et
unntak: Når vi har å gjøre med kunstformen som blant
annet går under navnet «Readymade».1 Ferdigfabrikkerte,
masseproduserte objekter plassert på sokkel eller i monter og presentert som kunst. Kunstformens far er Marcel
Duchamp, og hans mest kjente «barn» er La fontaine med
kjælenavnet «Urinalet» eller «Pissoaret». På samme måte
som Large Vase of Flowers forestiller en blomstervase, er
«Urinalet» et urinal – signert, vel å merke. Og i likhet med
situasjonen hvor vi står i fare for å gå forbi Large Vase of
Flowers når verket er plassert på Marie Antoinettes nattbord, omtaler Duchamp readymadene som «it is something one doesn’t even look at, or something one looks at
while turning one’s head» (de Duve 1999:407). Det kan
altså se ut som at Large Vase of Flowers får en måte å fremtre på som minner om readymader når verket stilles ut på
Versailles – vasen fremstår som et dagligdags objekt, i likhet med andre readymader. Imidlertid er det jo slik at i
motsetning til La fontaine er ikke Large Vase of Flowers en
readymade, men en annen sjanger av moderne skulptur.
Allikevel – idet Large Vase of Flowers plasseres på Marie
Antoinettes soverom, ser verket ut til å forandre karakter,
fra å være et kunstverk uten tvil, til et objekt man stiller
spørsmål ved: Tilhører objektet Versailles eller Jeff Koons?
Er objektet en vase – en ting – eller et kunstverk? I denne
artikkelen vil jeg forsøke å demonstrere hvordan denne
tvilen, motsetningen eller dobbeltsidigheten i verket kan
grunne i verkets egen værensmåte ved at det både kan påberope seg Immanuel Kants klassiske estetiske dom og den
moderne estetiske dommen, representert av Thierry de
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Duve.2 Jeg vil også forsøke å forklare hva denne dobbeltsidigheten ved verket kan grunne i gjennom elementer fra
Martin Heideggers analyse av kunstverket i Kunstverkets
opprinnelse. Ved hjelp av hans analyse av kunstverket vil
de to estetiske dommenes beveggrunn bli tydelige, og det
vil bli klart hvilken form stridens bevegelse har. Gjennom
ulike teoretiske perspektiver vil vi se hvordan verkets paradoksale måte å fremtre på tegner opp mønsteret for den
dobbeltsidigheten estetiske dommer har fått etter at revolusjonen har inntruffet, etter at estetikken selv er avhengig
av det den ikke lenger er.
En barokk vase med blomster
For å få en forståelse av hva motsetningen består i, er det
først nødvendig å forklare sammensmeltningen som skjer.
Så, for å begynne med det åpenbare: Jeff Koons Large Vase
of Flowers har flere referanser til barokken. I tillegg til det
enkle faktum at barokken ikke er stilperioden som sparer
på ornamentikk eller bruk av organiske former, og derfor
anvendte blomster som dekor i ornamentikk og border,
er blomstermaleriet en av
Det kan altså se ut som at barokkens mest populære
Large Vase of Flowers får en sjangere. Det kom av at
måte å fremtre på som min- blomster var kostbart, og å
dekorere med blomster, enner om readymader når ver- ten i form av blomstermaket stilles ut på Versailles leri eller blomster in natura,
– vasen fremstår som et var et symbol på rikdom.
dagligdags objekt, i likhet Dermed er det kanskje heller ikke utenkelig at Marie
med andre readymader.
Antoinette hadde et par
blomstervaser på soverommet sitt, og vi kan dessuten knytte Large Vase of Flowers
til blomstermaleriet ved å tenke det som en skulptur av
et av barokkens mange blomstermalerier. Uansett er én
ting klarere allerede: Large Vase of Flowers’ referanser til
barokken kan åpne for en forklaring på sammensmeltningen mellom verk og omgivelser. Likheten i det visuelle uttrykket gjør sammensmeltningen mulig, og videre
åpner denne sammensmeltningen for å ta kunstverket for
å tilhøre det øvrige interiøret. Imidlertid er det ikke nok
å peke på at verket har disse referansene, det er også nødvendig å undersøke hvordan disse referansene kan føre til
dobbeltsidigheten ved verket. Og som nevnt kan det se ut
til å kunne relateres til verkets evne til å påberope seg den
klassiske estetiske dommen.
«Jeg liker ikke slike ting som bare er laget for å bli
glodd på» (Kant 1995:72)
I likhet med mange av hans samtidiges, dreier også Kants
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estetikk seg om det skjønne. Estetikk forbindes med smak,
og når vi snakker om smak, snakker vi om hva vi anser
som skjønt. Allikevel foretar Kant en kopernikansk vending også på dette feltet. I stedet for å omtale skjønnheten
som en egenskap ved tingene selv, kjennetegnes skjønne
objekter ved evnen til å fremkalle en bestemt følelse hos
oss. Kant vender estetikken mot individet – estetikken er
ikke lenger en objektiv egenskap hos tingen, det er ikke
lenger noe man kan regne seg fram til via det gylne snitt
eller andre strenge regler. Derimot dreier det seg om den
estetiske dommen, altså hvordan subjekter dømmer om det
skjønne. Og det estetiske blir definert nettopp som dette:
«det hvis bestemmelsesgrunn ikke kan være annet enn subjektiv» (Kant 1995:71). På samme måte som estetikken
i barokken vendes mot individet og det sanselige og følelsesmessige aspektet ved den estetiske erfaringen, og på
samme måte som opplysningstidens nye tro på mennesket
kan sies å inspirere til omveltningene i Frankrike, vender
også Kant seg mot individet når han utarbeider sin estetikk. Om et objekt er skjønt eller ei er «opp til» subjektet.
I tillegg til at Large Vase of Flowers rent overfladisk kan
gi seg ut for å strebe etter det samme skjønnhetsidealet
som i barokken slik at verket glir inn i omgivelsene, kan vi
finne mer konkrete eksempler i Kants estetikk på hvordan
verket kan vurderes etter den klassiske estetiske dommen.
Som nevnt vektlegges det i Kritikk av dømmekraften hvordan skjønnhetsdommen knyttes opp til følelser, eller rettere sagt, hvordan den estetiske dommens «målestokk» er
objektets evne til å fremkalle «en følelse av lyst eller ulyst»
(Kant 1995:71) hos subjektet. Og det skjønne kalles altså
dét som fremkaller et velbehag; det er dette dommen «X
er skjønn» betyr. Imidlertid betoner Kant nødvendigheten av at dette velbehaget er et interesseløst velbehag, noe
som betyr at velbehaget ikke må komme av bevisstheten
om tingens eksistens. Det er bare «hvordan man som rent
betraktende … bedømmer den» (Kant 1995:72) som er
relevant for den estetiske dommen. Dommen skal nettopp
ikke være bestemt av en interesse for gjenstandens eksistens – den skal være likegyldig. Og Kant argumenterer for
denne interesseløsheten intuitivt nok: «Enhver må medgi
at en dom om skjønnhet der selv den minste interesse
kommer inn i bildet, vil være svært partisk, og ikke en ren
smaksdom» (Kant 1995:73).
At velbehaget skal være interesseløst fører med seg at
velbehaget ikke skal være knyttet til eller forårsaket av det
begrepet man har om gjenstanden. Dette er fordi det som
behager gjennom et begrep samtidig vil ha forbindelse til
en idé om et formål – en idé om objektets grad av fullkommenhet, og på denne måten er det som behager gjennom

et begrep forbundet med interesse: «Et hvert formål, hvis
det anses som velbehagets grunn, fører alltid med seg en
interesse som bestemmelsesgrunn for dommen om lystens gjenstand» (Kant 1995:90). Kant nevner et eksempel på det som behager, men ikke gjennom et begrep om
gjenstanden:
For å anse noe som skjønt er det derimot ikke nødvendig å
ha et begrep om gjenstanden. Blomster, frihåndstegninger,
konturer vevd i hverandre uten hensikt og kalt løvverk betyr
ingenting, avhenger ikke av noe begrep, men likevel behager
de(Kant 1995:76).

Og her har vi kommet til en vesentlig del i hvordan Large
Vase of Flowers lar seg forbinde med Kants estetikk og bedømmes av den klassiske estetiske dommen. Dette moderne verkets motiv ser nemlig ut til å være av den karakter som muliggjør et interesseløst velbehag. Betrakter vi
vasen med blomster, kan den fremkalle et velbehag uten
at vi trenger et begrep om hva de er for (et poeng om formålsløshet som mange senere estetikere har videreført).
Utelukkende gjennom betraktning kan vi gjøre en estetisk
dom; vi kan bestemme om verket er skjønt eller ei kun
ved å rette oppmerksomheten mot dets evne til å fremkalle et interesseløst velbehag. Eller som Kant formulerer
det: «Velbehaget ved skjønnheten forutsetter … ikke noe
begrep, men er umiddelbart forbundet med forestillingen hvorved gjenstanden blir gitt (ikke hvordan den blir
tenkt)» (Kant 1995:101).
Kant kaller denne typen skjønnhet, altså den som ikke
er ledsaget av et begrep og som ikke har noe formål, for
«frie skjønnheter», og eksemplifiserer den med nettopp
blomster:
Med unntak av botanikeren vet knapt noen hva slags ting en
blomst skal være; og selv han, som i blomsten gjenkjenner
plantens befrukningsorgan, unnlater i smaksbedømmelsen å
ta hensyn til dette naturformålet (Kant 1995:99).

På dette punktet er det imidlertid mulig å innvende at vi
nettopp har et begrep om vasen og hva den skal være – den
skal være kunst, og vi kan kanskje mene at kunsten er for
å dekorere, for å provosere, for å inspirere. Og om ikke vi
har et så konkret begrep om hva vasen vi ser er for, kan den
i det minste fremstå som om den er en form for pynt, med
formålet å pynte. Kant uttaler seg faktisk kritisk om pynt.
Pynten, sier han, «skader den ekte skjønnheten» (Kant
1995:96). Så hvordan kan vi da forsvare at Large Vase of
Flowers kan bli betraktet som en fri skjønnhet, og på denne
måten være gjenstand for den klassiske estetiske dommen?

Igjen er svaret å finne i det formålsløse:
Således betyr tegninger à la grecque, løvverket på rammer eller tapeter osv. i seg selv ingenting; de forestiller ingenting –
intet objekt under et bestemt begrep – og er frie skjønnheter
(Kant 1995:100).

Large Vase of Flowers kan kanskje sies, på lik linje med dekoren på et tapet, ikke å forestille noe, ikke å bety noe.
På denne måten kan verket «få lov til» å pynte uten at det
skader den ekte skjønnheten, så lenge pynten «består av»
frie skjønnheter. Dette er også et poeng Robert Stecker i
sin artikkel «Lorand and Kant on Free and Dependent beauty» peker på: Så lenge formålet er å skape fri skjønnhet,
selv om denne kommer i form av pynt og vi også har en
kunstners formål eller intensjon i bakhodet, vil vi kunne
kalle det frie skjønnheter(Stecker 1990:73). Men allikevel:
Vasen er ordnet under et begrep – kunst. Og dermed ser
den frie skjønnheten ut til å glippe likevel.
Men Kant bruker også kunstbegrepet, og gjør dette på
en måte som kan tyde på at det ikke ville være noe i veien
med å innordne vasen under begrepet kunst. For:
Naturen er skjønn fordi den ser ut som kunst; og kunsten
kan bare kalles skjønn hvis vi er oss den bevisst som kunst,
mens den ikke desto mindre ser ut som natur… Selv om den
har et formål, må altså formålstjeneligheten i den skjønne
kunstens produkter ikke synes å ha et formål, dvs. selv om
man er seg den bevisst som kunst, må skjønn kunst bli betraktet som natur (Kant 1995:186).

Kant mener åpenbart mer med begrepene om kunst og
natur enn hva vi legger i dem i dagligtalen, noe som blir
for omfattende å utdype her. Og med tanke på Large Vase
of Flowers vil det bli for banalt å si at vasen er skjønn fordi
den ligner på natur, altså at den bokstavelig talt etterligner natur. Allikevel kan denne passasjen hos Kant oppklare problemet med at vi innordner vasen under begrepet
«kunst». Å snakke om «kunst» for Kant vil ikke nødvendigvis bety (for eksempel) det en kunstner har laget, eller
det en kunstinstitusjon har definert som kunst og tatt inn
i galleriet. For Kant er begrepet derimot noe som står i en
slags motsetning til natur: «Med rette kan bare det kalles kunst som frembringes gjennom frihet, dvs. en vilje
som legger fornuften til grunn for sine handlinger» (Kant
1995:182). Å kalle noe kunst vil dermed si å påpeke at objektet «skiller seg fra naturen som verk (opus) fra virkning
(effectus)» (Kant 1995:182). Men at noe er frembrakt
av en vilje, hindrer ikke objektet evnen til å fremkalle et
interesseløst velbehag, og dermed heller ikke å felle en
vera lid
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smaksdom.
Hvor har vi så endt opp med hensyn til Large Vase of
Flowers og den klassiske estetiske dommen? Det kan se ut
som det, med utgangspunkt i verkets barokke referanser,
er mulig å tenke seg Large Vase of Flowers underordnet
den klassiske kunstens skjønnhetsideal og videre at verket
derfor kan påberope seg den klassiske estetiske dommen.
Imidlertid er det noe ved verkets fremtredelse på Versailles
som trekker i en annen retning. Sammensmeltningen med
det øvrige interiøret åpenbarer referanser av en helt annen art. Referanser til en kunstform som står i et motsetningsforhold til det skjønnhetsidealet vi nettopp har sett
at verket kan gi seg ut for å etterstrebe. Kunstformen som
nettopp utfordret denne klassiske estetikkens måte å tenke
kunst på. Det kan virke som om revolusjonen fortsatt sitter i veggene på Versailles og bringer fram en indre strid i
verket, men slik at det er i selve Kunsten bevegelsen skjer.
Large Vase of Flowers gjør nemlig virkelig formen til noe
som ligner kunstens egen revolusjon.
«Å si at en snøskuffe er skjønn (eller stygg),
gjør ikke snøskuffen til kunst» (de Duve 2003:188)
Revolusjonisten var Marcel Duchamp under pseudonymet R. Mutt. Utstillingskomiteen «Society of Independent
Artists» i New York, som Duchamp selv var formann
for, fikk tilsendt verket La fontaine, signert R. Mutt (et
navn som er til forveksling likt R. Mott, den daværende
ledende leverandøren av slike produkter). Selv om dette
ikke var Duchamps første readymade, ble det den mest
betydningsfulle. La fontaine ble avvist av komiteen og
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sendt til «Salon des Refusés», så hvordan kunne den bli så
betydningsfull? Skal vi følge Thierry de Duve i Kant etter
Duchamp, gir Duchamp komiteen ikke mindre enn rollen
å bestemme kunstens grense. Komiteen blir tvunget til å
skille kunst fra ikke-kunst. Og de Duves tese er at denne
bestemmelsen, denne dommen nettopp er et uttrykk for
den moderne estetiske dommen.
Før jeg kommer inn på hva denne moderne estetiske
dommen går ut på, er det nødvendig å forklare hvilke
likhetstrekk oppfatningen av Large Vase of Flowers på
Versailles kan ha med readymader. Nøkkelen ligger igjen
i verkets referanser til barokken. Referansene tillater oss å
oppfatte verket som en del av det øvrige interiøret – altså:
Vi kan oppfatte verket som et hverdagslig objekt fra barokken, ikke et kunstverk. Og nettopp dette momentet kan
vi finne igjen hos readymadene. Readymadene oppfattes
som kunst, men kunst laget av hverdagsobjekter. Nok en
gang fra Duchamp:
To produce a readymade is to show it, to transmit a readymade is to make it change context, to enjoy a readymade is to
wonder what it is doing in the museum (de Duve 1999:418).

Følgelig blir ikke å lage en readymade noe utover å gjøre
et valg:
The word ‘art’, etymologically speaking, means to make,
simply to make. Now what is making? Making something
is choosing … So in order to choose, you can use tubes of
paint, you can use brushes, but you can also use a readymade thing, made either mechanically or by the hand of an-

Illustrasjon: Viktor Pettersen
other man (de Duve 1999:161–2).

Å redusere det å lage kunst til å handle om valg, er muligens kjernen i hvordan La fontaine og readymaden fikk
den revolusjonære virkningen i kunstverden som de gjorde. Et interessant aspekt er dens tilbakevirkende kraft:
Idet Duchamp med sine readymader peker på hvordan et
valg og en ting kan være de to eneste bestanddelene i et
kunstverk, viser han, som vi ser i sitatet over, hvordan all
tidligere kunst i bunn og grunn heller ikke er noe annet
enn valg. De håndverksmessige kvalitetene ved et verk blir
redusert til valg, og på denne måten kan en readymade
rettferdiggjøres som kunst. Kunst er valg, en readymade
er et valgt objekt, en readymade er kunst. Som de Duve
påpeker: «Stilt overfor en readymade finner man ikke
lenger en teknisk forskjell mellom det å skape kunst og
det å verdsette kunst» (de Duve 2003:168); det er ikke
noe ved fremtredelsen som kan skille readymaden fra sin
ikke-artistiske motpart (de Duve 1999:388). Dermed blir
kunst «‘art’ and nothing but ‘art’» – kunsten blir redusert
til sin merkelapp som kunst, til: «dette er kunst» (de Duve
1999:153 og 418). For det er nemlig slik valget gjøres –
gjennom den moderne estetiske dommen.
Det finnes ingen annen måte ... å redegjøre for readymadens
eksisrens som kunst i kontinuitet med sin fortid og fremtid –
enn å forutsette at den setningen som readymadene ble skapt
gjennom, nemlig setningen «dette er kunst», er en setning
som uttrykker en estetisk dom, i den kantianske betydningen av ordet (de Duve 2003:186).

De Duve hevder altså at vi, med readymaden, har vi fått
en ny estetisk dom. Det handler ikke lenger om skjønnhet.
Skjønnheten er ikke lenger det kriteriet som gjør kunst til
kunst, det nytter ikke å si «X er skjønn». Derimot er det et
valg som ligger til grunn, og kunsten blir laget kun gjennom en performativ ytring: «X er kunst»3. Vi kan også se
hvordan den nye estetiske dommen visker ut skillet mellom det å lage kunst og det å bedømme den. Kunsten lages
gjennom den estetiske dommen, men den bedømmes også
etter denne. Vi sitter dermed igjen med objekter som ikke
tillater oss å skjelne mellom kunst og ikke-kunst med det
blotte øyet. Så hvordan skiller kunsten seg fra ikke-kunst?
Følger vi de Duve er det kun kunstens måte å eksistere på
som gjør den til kunst, og kunstens måte å eksistere på er
som en påstand som allerede er fremholdt.
Kunstneren velger en gjenstand og kaller den kunst, eller,
noe som går ut på det samme, plasserer den i en kontekst der
gjenstanden selv forlanger å bli kalt kunst (hvilket innebærer at kunstneren, om enn helt privat og solipsistisk, allerede
har kalt den kunst). Tilskueren gjør ikke annet enn å gjenta
kunstnerens dom (de Duve 2003:203).

Kunsten har altså en væren som artikulerende, noe den får
gjennom en kontekst som muliggjør denne artikulasjonen. Men går vi tilbake til parallellen mellom Large Vase of
Flowers og readymader, ser dette ut til å være et problem.
For det er jo nettopp ingenting ved verket som gjør at det
forlanger å bli kalt kunst når det står på Marie Antoinettes
soverom. Verket er ikke artikulerende på den måten at det
Vera Lid
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virker malplassert eller valgt (i readymadebetydningen),
det fremstår derimot velplassert. Vi har sett at vi kan forstå
Large Vase of Flowers som en av barokkens hverdagsobjekter, vi kan ta det for å være en vase med blomster. Men
samtidig – idet verket gir seg ut for å tilhøre barokken og
dens estetiske ideal, gir den oss like tydelige referanser til
det estetiske idealet som ikke først og fremst bryr seg om
skjønnhet, gjennom nettopp å utgi seg for et hverdagslig
objekt. Det skjer en stadig veksling mellom hva det utgir
seg for å være. Idet verket for oss tar form som det ene, får
det oss til å ville definere det som det andre. Den ene estetiske dommen blir relevant gjennom den andre: Oppfattes
verket som skjønt, åpner det for å bedømmes etter den
klassiske estetiske dommen. Men idet vi kaller det skjønt,
blir verket en del av det øvrige interiørets estetiske ideal,
og vi må heller bedømme det som kunst for å skille det ut.
Men idet vi feller den moderne estetiske dommen, åpenbares referansene til den barokke kunsten, og vi ønsker å
kalle det skjønt. Verket glipper eller rømmer til den andre
estetiske dommen idet vi bruker den ene. Den store vasen
med blomster kan umulig være skjønn, men det er dens
skjønnhet som gjør det umulig. På denne måten kan kanskje verket allikevel sies å ha en artikulerende eksistens,
men i stedet for å bare artikulere den ene estetiske dommen, artikuleres begge gjennom hverandre. Imidlertid bærer ikke denne vekslingen preg av å være stillferdig. Tvert
om fremstår det mer som en kamp. Vekslingen mellom de
to estetiske dommene fremstår som en kamp, hvor den
ene skjuler den andre. Og i denne kampen blir de to estetiske dommene artikulert både negativt og positivt – den
ene artikulerer seg selv ved hjelp av den andre gjennom å
skjule den andre.
Det er imidlertid relevant å spørre seg hva som setter i
gang denne vekslingen, og jeg håper det har kommet fram
at jeg mener det bunner i at verket er plassert på Versailles.
Marie Antoinettes soverom vekker både referansene til
barokken, og gjennom dette refeVekslingen mellom ransene til readymaden – Versailles
de to estetiske gjør begge de estetiske dommene redommene fremstår levante. Samtidig bidrar Versailles,
som en kamp, hvor gjennom å vekke de barokke referansene i verket, til å skjule verkets
den ene skjuler den artikulerende karakter. De Duve
andre. påpeker nemlig hvordan «a readymade shows nothing; it doesn’t even
show itself, since it still requires to be shown, designated:
‘this is art’» (de Duve 1999:347). Kort sagt: Gjennom å
vise verket på Versailles blir det skjult. Det kan altså se ut
til at verket har en dobbeltsidig karakter i den forstand
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at verket påberoper seg to estetiske dommer, som stadig
viser og samtidig skjuler hverandre. Denne vekslingen får
konsekvenser for vår oppfatning av verket, slik at vi ikke
lenger vet hva vi skal oppfatte det som: Er det en vase med
blomster presentert som kunst, eller er det en skulptur
som imiterer blomster? Det kan se ut som det skjer en
veksling mellom ting og verk, en veksling vi kan finne igjen
i Kunstverkets opprinnelse av Martin Heidegger. Ved hjelp
av hans analyse av Kunstverket vil de to estetiske dommenes beveggrunn bli tydelige, og det vil bli klart hvilken
form stridens bevegelse har.
«Verden grunner seg på jorden, og jorden trenger
seg frem i verden» (Heidegger 2000:53)
Vekselvirkningen i verket som altså kan minne om en revolusjons bevegelse på den måten at det ene er avhengig
av det andre for ikke være det andre, kan vi finne hos de
Duve:
Whereas an abstract painting reduced to a black square on
a white background is art only when you accept seeing it as
a painting, a urinal is a sculpture only when you accept seeing it as art. Otherwise it simply remains a urinal (de Duve
1999:153).

Selv om det kan diskuteres om det er verket selv som til
slutt får oss til å akseptere det som kunst, eller om det
ene og alene er opp til den som ser, er det verdt å legge
merke til at det allikevel står om å betrakte noe som verk
eller ting. Dessuten ligger det også et element av en intensjonal tankegang idet det handler om hva vi skal betrakte det som. Begge disse elementene kan vi finne igjen
i Heideggers estetikk hvor han påpeker den tinglige siden
ved et kunstverk:
Hvis vi betrakter disse verkene i deres uantastede virkelighet
uten å innbilde oss noe, viser det seg at de er like naturlig
forhånden som andre ting. Bildet henger på veggen som et
jaktgevær eller en hatt (Heidegger 2000:10).

Verk har altså denne tingligheten i likhet med andre ting,
men de er også noe mer. Og her betoner Heidegger viktigheten av å ikke forstå verket ut fra dets tinglighet, men at
vi tvert om må forstå tingligheten gjennom verket. Dette
er fordi, som Heidegger sier, at «det tinglige først kommer til uttrykk når vi tenker på verkets væren» (Heidegger
2000:39–40), nettopp fordi det tinglige tilhører verkets
væren. Og det er i verkets væren vi også kan finne et relevant
trekk for motsetningsforholdet og vekselvirkningen vi har
funnet i Large Vase of Flowers. Heidegger beskriver nem-

steinen blir et tall, men selve tyngden unndrar seg
oss (Heidegger 2000:50).

Illustrasjon: Ingri Haraldsen
lig verket som bestående av to «krefter»: jorda og verden.
Disse kreftene inngår i en strid. Verden beskrives som det
som ikke er gjenstander, det materielle eller forhåndenværende, men derimot som «det som er mer værende enn det
som kan gripes og sanses» (Heidegger 2000:47). Kanskje
man kan si at det er verden som gir ting en væren, eller at
det kun er i verden gjenstander har en væren. Å oppstille
en verden er dermed den ene værensmåten til verket. Den
andre er å fremstille en jord. Det er like vanskelig å få tak
på hva jord er, men det kan kanskje forklares som dét som
nettopp får verket til å tilhøre jord. For kunstverk, påpeker
Heidegger, er alltid fremstilt av noe, enten det er tre, stein
eller maling. Og i motsetning til bruksting, hvor stoffet
blir skjult og ikke lagt merke til når de yter sin funksjon,
blir stoffet nettopp fremstilt i verk: «Metallene begynner å
blinke og skinne, farvene tar til å lyse, tonen til å klinge og
ordet kommer til å tale» (Heidegger 2000:49). Og grunnen til dette, til at stoffet blir synlig er fordi verkets væren
er i sitt vesen fremstillende. Verket stiller opp en verden,
og i det stiller det frem en jord og «lar jorden være en jord»
(Heidegger 2000:49).
Det relevante momentet for å forstå striden i Large
Vase of Flowers er nettopp striden jorda og verden inngår
i. For mens jorda essensielt er tildekkende, er verden essensielt avdekkende. Jorda er selv-tildekkende gjennom at
den hele tiden unnslipper idet vi forsøker å få tak på den:
Steinen tynger oss og gir seg til kjenne i sin tyngde… Hvis vi
forsøker å gripe dette på en annen måte ved å legge steinen
på en vekt, overfører vi bare tyngden til noe som beregnes av
en vekt. Denne kanskje meget nøyaktige bestemmelsen av

Og verden er avdekkende, idet den lar jorda
være jord og viser oss jorda som selvtildekkende. Men siden begge disse kreftene inngår i verkets væren, den ene tildekkende eller
skjulende, og den andre oppstillende eller åpnende, fører det til en strid. En strid med motsetninger som er avhengige av
hverandre: Verden hviler på Den ene viser
jorda, og jorda skjuler verden, seg gjennom å
«I striden løfter begge parter skjule den andre,
den andre ut over seg selv»
samtidig som den
(Heidegger 2000:53). Og det
er nettopp denne bevegelsen gjennom å skjule
vi kan finne igjen i Large Vase nettopp viser den
of Flowers. I verket finner vi andre.
striden mellom de to estetiske dommene.
Den ene viser seg gjennom å skjule den
andre, samtidig som den gjennom å skjule nettopp viser
den andre. På denne måten kan det altså se ut som at striden i Large Vase of Flowers kan relateres til striden mellom
jorda og verden.
Jeff Malpas i hans artikkel «Objectivity and self-disclosedness» kan bidra til en økt forståelse av hvordan vi
kan «overføre» striden mellom jord og verden til striden
som skjer i Large Vase of Flowers. Malpas identifiserer jord
med kunstverkets «materielle objektivitet» og verden med
kunstverkets måte å «virke» på. Som vi har sett hevder
Heidegger at striden mellom disse fører til at verket avdekker seg selv, og Malpas mener verket på denne måten blir
åpenbart med sin tosidige karakter – både som verk og
objekt (Malpas 2011:67).
Det er imidlertid ikke bare i verket denne striden, og
dermed avdekkingen, skjer. Ifølge Malpas skjer avdekkingen også i verkets relasjon til konteksten. For i og med sin
materielle objektivitet vil verket på den ene siden allerede
stå i en relasjon til konteksten, og den materielle objektiviteten vil på denne måten bli påvirket av sine omgivelser.
Samtidig vil verket beholde sin egen objektive materialitet
gjennom sin «status» som kunstverk:
[T]he strife between world and earth thus already occurs in
the incipient emergence of the artwork as art, at the very
point at which it is first set into and so stands out against the
world (Malpas 2011:68).

Verkets dobbeltsidige karakter fører på denne måten til at
kunstverket både «ønsker å være del av» og «ikke ønsker å
Vera lid
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være del av» omgivelsene og verden.
I forbindelse med verks relasjon til omgivelser, peker
Malpas på et interessant og relevant poeng. Som nevnt er
kunstverket gjennom sin materielle objektivitet, allerede
plassert i en kontekst og har en relasjon til denne. Men
forandrer vi kontekst, skjer det noe:
[A]n artwork that is thought to be well understood
may take on a new character when set alongside other
works or into a new locale… when a work is seen differently then the difference seen must be a difference
evident in the work itself, even though it may be a
difference that was not previously evident (Malpas
2011:74).
Altså, skal vi følge Malpas, vil ikke vår endrede forståelse
av verket idet verket forandrer kontekst, si at denne forandringer ligger i konteksten selv. Tvert imot er denne nye
forståelsen av verket allerede inneholdt i det: Konteksten
bidrar bare med å åpne for denne nye forståelsen.

materielle objektivitet, men verkets måte å virke på – nemlig: Kan verket fremkalle et interesseløst velbehag? De to
estetiske dommene skiller seg altså fra hverandre gjennom
å ta utgangspunkt i hver sin side ved kunstverket. Og i og
med at disse sidene allerede inngår i en strid, nemlig som
henholdsvis skjulende og visende, kan dette kanskje sies
å «smitte» over på de estetiske dommene, i tillegg til at
de to estetiske dommene seg selv innebærer motsetninger.
Relasjonen mellom de to estetiske dommene er på samme
måte som relasjonen mellom jord og verden: De inngår i
en strid, men det er en strid hvor de gjør seg avhengig av
hverandre. Det er bare gjennom revolusjonens dynamikk
i estetikken, som kommer klart til uttrykk i verket vi har
sett nærmere på, at vekselvirkningen – dialektikken – kan
foregå og gripes av oss.

Noter
I sår mangel av et ord på norsk som kan bety det samme som «readymade» gjør i kunstverdenen, kommer jeg til å bruke «readymade» som
et vanlig norsk ord i denne teksten.
2
Begrepene om «den klassiske estetiske dommen» og «den moderne
estetiske dommen» er hentet fra Thierry de Duve.
3
Kanskje kan vi også si at den moderne estetiske dommen til og med
gjør det mulig for oss å si om et maleri at «dette er ikke kunst» selv om
det tradisjonelt vil bli forstått som det. Hvis dette er tilfellet vil revolusjones paradoksale dynamikk alltid allerede være tilstede i all kunst (og
ikke-kunst) – kunsten vil kanskje selv kunne bli revolusjon. Imidlertid
kan det diskuteres, slik de Duve mener, om ikke en negativ estetisk dom
også kan gi være opphav til estetiske objekter, slik de Duve mener er
tilfellet med La fontain, og på samme måte som ikke-kunst også er en
kunstkategori (de Duve 2003:144).
1

Estetikk i strid
Å benytte Heideggers begrep om kunstverket og striden
ser altså ut til å kunne bidra til å forklare Large Vase of
Flowers’ evne til å påberope seg de to ulike estetiske dommene som ender med en dobbeltTvert imot er denne nye sidighet preget av strid og gjenforståelsen av verket sidig avhengighet. For det første
allerede inneholdt i det: kan vi se hvordan den kan forklare sammensmeltningen som skjer.
Konteksten bidrar bare
For som vi så Malpas hevdet, vil
med å åpne for denne et skifte i kontekst åpne for nye
nye forståelsen. erfaringer av verket – verket vil
avdekkes på nye måter. Men i og
med at verket kun virker gjennom sin materielle objektivitet, dvs. at verket nettopp avdekker seg selv, ser det ut til
at vi må si at den nye forståelsen har opphav i verket selv;
avdekkingen er noe verket selv gjør, mens konteksten bare
åpner muligheten for en slik avdekking.
Imidlertid kan henvisningene til Heideggers teori om
kunstverket også forklare bevegelsen og striden vi opplever mellom de to estetiske dommene. Det kan nemlig
se ut til at den moderne estetiske dommen tar utgangspunkt i verkets tinglighet eller den siden av verket som er
jord – verkets «materielle objektivitet». Dommen møter
kunstverket som en hverdagslig ting og vurderer verket
ut fra om det lar seg skille fra øvrige ting, altså om det
har denne karakteren av noe mer som kunstverk i følge
Heidegger har. Hos den klassiske estetiske dommen kan
vi derimot se hvordan den ikke tar utgangspunkt i verkets
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