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Marcellino de Sautuola och dottern Maria upptäckte bilderna 1879.  

Del reproduktion av grottmålningarna i Altamira, urspr. 36 000 år sedan. 



Cueva de las Manos i Argentina 9 000 – 13 000 år sedan. 

Vad beror vårt behov av att skapa bilder, musik och berättelser? 



Gyllene snittet eller φ, grekiska bokstaven 
 fi är det förhållande som erhålls när en  
sträcka delas i en längre del a och en  
kortare del b på så vis att hela sträckan  
a+b förhåller sig till a som a förhåller sig till b. 
eller approximativt 8:5. En rektangel vars  
sidor förhåller sig som det gyllene snittet  
kallas den gyllene rektangeln 

Pythagoras, 500-talet f.kr 
Euklides,300-talet f.kr. 
Vitruvius, romartiden 
Fibonaccis primtal 
Luca Pacioli, renässansen 
Adolf Zeisin, 1800-talet  

Under antiken fann man ett samband mellan naturens lagbundenhet  
och konsten. Det grekiska ordet Tecné betyder konst. 



Epistemologi	  -‐	  Kunskapslära	  

Metafysik	  –	  Bortom	  det	  förnimbara,	  det	  abstraktas	  egenskaper	  

Ontologi	  –	  Objektens	  beskaffenhet:	  Ontos(varande),	  logia(abstrakt	  lära)	  

Idévärlden	  –	  Platon	  

Naturstudium	  –	  Aristoteles	  

Ra.onalism	  –	  Descartes	  

Empirism	  –	  Bacon	  

Kopernikanska	  revolu.onen	  –	  Kant	  och	  antrocentrism	  

Objektorienterad	  ontologi	  –	  Objektens	  autonomi	  	  	  



Våra sinnesintryck tar vägen 
via Hippocampus och  
Amygdala innan de eventuellt 
bearbetas intellektuellt och  
lagras i vårt långtidsminne. 



Forskning har visat att vår hjärna 
är formbar och att när vi ägnar  
oss åt filosofi och konst sjunker  
den genomsnittliga nivån av  
stresshormonet Cortisol; både på 
kort och lång sikt. 

Vi hävdar även att neurala 
kopplingar och Axon ändras och  
att bildas.     



Att reflektera över konsten kan förhindra en skev verklighetsuppfattning. 



Gravfresk från Paestum i Italien, ca 475 f.kr. Symposium betydde dryckeslag och i  
Platons Symposium diskuterar Sokrates med sina vänner om begreppet kärlek och  
skönhet. Den äkta och sanna var själva sökandet efter idén, i dess abstrakta form, men  
aldrig den konkreta, eftersom den aldrig kan vara perfekt.   



The	  Ladder	  of	  Love,	  	  
Symposion,	  
Plato,	  360	  f.kr.	  

I	  Staten	  deklarerar	  
Platon	  a%	  konsten	  
och	  dess	  utövare	  	  
hade	  föga	  värde.	  	  
A%	  eWerlikna	  
naturens	  skönhet	  	  
och	  sanning,	  som	  i	  	  
sin	  tur	  är	  en	  spegling	  
av	  Idén,	  den	  högre	  	  	  
verkligheten	  och	  
Sanningen.	  

Konsten	  är	  därför	  
endast	  andrahands-‐	  
kopior!	  	  

Katharsis,	  Poe.ken,	  
Aristoteles,	  335	  f.kr.	  

Lärjungen	  hävdar	  
däremot	  studium	  av	  	  
det	  .ngliga	  och	  a%	  
konsten	  och	  dess	  	  
utövare	  har	  förmåga	  	  
nå	  sanning	  på	  e%	  	  
annat,	  men	  lika	  bra	  
sä%	  som	  filosofen.	  

Konsten	  kan	  rena	  och	  	  
läka	  själen;	  katharsis.	  

Raphael	  (1483–1520),	  School	  of	  Athens,	  1509,	  fresco,	  The	  Papal	  palace,	  Va.can	  City	  



Roman reproduction of Myron's original  
Discobolus, 2nd century AD.  

Konsten kan precis som logiken och strävan 
efter kunskap skapa harmoni och balans. 



Medea about to kill her children,  
Eugène Delacroix, 1862. 

Att låta oss få utlopp för förbjudna  
känslor och tankar! 



Genom Katharsis 
kan vi kanske bli 
bättre ledare; på 
ett indirekt sätt. 

Nu till en övning: 
Betrakta bilden  
och låt mig ge er  
ett verktyg för bild- 
tolkning. Det sker 
i tre steg; nu i  
början helt med- 
vetet, senare 
automatiskt.  



Erwin Panofsky 

1.  Pre- 
ikonografiska 
stadiet 

Släpp alla krav 
ochbara 
observera. 

Notera er omedel- 
bara reaktion och 
tankar. 

Erwin Panofskys  
trestegsmodell för  
bildtolkning 

Preikonografiska 
stadiet: 

Vad ser jag? 
Vad känner jag? 



Erwin Panofskys  
trestegsmodell för  
bildtolkning 

Preikonografiska 
stadiet: 
Vad ser jag? 
Vad känner jag? 

Ikonografiska  
stadiet: 
Vad finns i bilden  
(komposition, former 
och färger)? 



Erwin Panofskys  
trestegsmodell för  
bildtolkning 

Preikonografiska 
stadiet: 
Vad ser jag? 
Vad känner jag? 

Ikonografiska  
stadiet: 
Vad finns i bilden  
(komposition, former 
och färger)? 

Ikonologiska 
stadiet: 
Sök information och  
gör en analys –  
Vem, vad, när, var,  
hur och varför?  



Erwin Panofsky 

1.  Pre- 
ikonografiska 
stadiet  

2.  Ikonografiska 
stadiet 

3.  Ikonlogiska 
stadiet 

Hans	  Holbein	  th.y.	  
1498	  –	  1543.	  
The	  Ambassadors,	  
1533,	  oil	  on	  oak,	  
209,5	  x	  207	  cm.	  
Na.onal	  Gallery	  in	  	  
London,	  room	  C.	  

Jean	  de	  Dinteville,	  
ambassador,	  and	  
Georges	  de	  Selve(?),	  
bishop.	  



Henry VIII by Holbein 1540. 

Hans Holbein d.y. var anställd 
vid det engelska hovet vid  
tiden.   



Catherinne of Aragon  
by Lucas Hornebolt. 

Henrik VIII vill skilja sig; kanske  
pga. att ingen manlig tronarvinge 
har blivit född? 



Anne Boleyn by Holbein c. 1532-6 (?). 

Eller kanske pga. att hon, som han  
blivit kär i inte vill släppa till förrän  
tronen är hennes. 

Skilsmässan leder småningom till en 
brytning med den katolska kyrkan.  



The lute with a broken string, and the Lutheran Psalm book. 

Reformation breder ut sig i norra Europa.  



Niccolò Machiavelli by Santi di Tito, 
2:nd half of 16th century.  

Det är inne med egenmäktiga 
furstar. 



E. Panofsky 

1.  Pre- 
ikonografiska 
stadiet  

2.  Ikonografiska 
stadiet 

3.  Ikologiska 
stadiet 

Det	  händer	  mycket	  	  
under	  den	  här	  .den:	  	  
Nya	  kon.nenter	  upp-‐
täcks;	  vetenskapen;	  
renässansen;	  den	  
Aristoteliska	  
tradi.onen	  med	  
studium	  och	  konsten.	  

Men,	  vad	  är	  det	  där	  i	  
nedre	  delen	  av	  
bilden?	  



Betraktar man det 
snett underifrån 
framträder en  
Vanitassymbol; 
En varning för 
fåfängan och 
påminnelse om 
efterlivet, vilket för 
tankarna tillbaka till 
Platons och 
Sokrates idévärld. 

För dessa var 
döden något efter-
strävansvärt, då 
sanningen skulle 
uppenbara sig. I 
nästa bild tömmer 
därför Sokrates 
giftbägaren utan 
ånger.  



Jaques-Louis David, The Death of Socrates, 1787,  
oil on canvas, 150x198 cm, Metropolitan Museum of Art, New York. 


