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Sammendrag 

Forfatter: Marius Engstrøm 

Tittel: Psykoanalytiske perspektiver på kunst – En undersøkelse av den kreative impulsen og  

kunstnerisk motivasjon 

Veileder: Erik Stänicke 

Mennesket har uttrykt seg ved hjelp av bilder kanskje helt siden begynnelsen av vår eksistens. 

De eldste hulemaleriene vi kjenner til ble laget for omkring 64000 år siden, i paleolittisk tid. 

Å uttrykke seg visuelt virker å være en iboende egenskap i mennesket, men synet på kunst og 

kunstneren har endret seg mye gjennom historien. Man kan spørre seg hva som ligger til 

grunn for trangen og evnen til å uttrykke seg gjennom bilder. I denne oppgaven går jeg 

gjennom psykoanalytiske teorier som tar for seg den kreative impulsen, kunstnerisk prosess 

og motivasjonen til å skape kunst. Teoriene er valgt ut innenfor et rammeverk som deler den 

psykoanalytiske tradisjonen i to grunnleggende menneskesyn, det klassiske og det romantiske. 

To hypoteser er utledet på bakgrunn av dette. Basert på et klassisk syn er den kreative 

impulsen en respons på noe traumatisk, konfliktfylt eller begrensende i kunstnerens indre. 

Motivasjonen for kunstneren er å lindre eller reparere dette. Sigmund Freud, Ernst Kris, 

Melanie Klein, Hanna Segal og Donald Meltzer representerer dette perspektivet i oppgaven. I 

et romantisk syn er den kreative impulsen en positiv iboende kraft i oss som kan forhindres 

eller begrenses av miljøet rundt. Motivasjonen i kunstnerisk arbeide består i å gi livet mening 

og individet mulighet til å uttrykke sine idealer og frihet. Donald Winnicott, Marion Milner, 

Anton Ehrenzweig og Heinz Kohut representerer dette idealet. I diskusjonen drøfter jeg 

teoriene opp mot hverandre og opp mot det romantiske og det klassiske perspektivet i den 

psykoanalytiske tradisjonen. Kunstnerisk motivasjon kan på bakgrunn av teoriene 

sammenfattes som drevet av drifter, av reparasjon av tapte objekter, eller av å gi livet 

sammenheng og mening. Et funn i teoriene er at kunstnerisk arbeid i stor grad handler om 

forholdet mellom verden inni oss og verden utenfor oss, og en søken etter et autentisk selv. 

Andre temaer som tas opp er forholdet mellom det ubevisste og det bevisste, forholdet 

mellom barnets lek og den voksne kunstner, samt forholdet mellom logisk diskursiv tenking 

og det mere sanselige, emosjonelle og opplevelsesnære. Jeg konkluderer med at det på 

bakgrunn av psykoanalytiske teorier om kunst, er nyttig å se på den kreative impulsen, 

kunstneriske prosesser og kunstnerisk motivasjon både fra et klassisk og et romantisk 

perspektiv, og at man kanskje må skille mellom ulike typer kreativitet. 
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“What is the popular conception of the artist? Gather a thousand descriptions, and the 

resulting composite is the portrait of a moron: he is held to be childish, irresponsible, and 

ignorant or stupid in everyday affairs.” 

(Rothko & Rothko, 2004, s. 1) 
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Forord 

Idéen til denne oppgaven ble unnfanget i en samtale på Erik Stänickes kontor. Min 

egentlige tanke var å skrive en oppgave basert på klinisk materiale, men Erik trakk frem at jeg 

jo er kunstner, og spurte om jeg ikke hadde vurdert å bruke dette som tematikk i oppgaven. Vi 

snakket litt om dette og kikket på et av mine malerier på nettsiden min, et maleri hvor motivet 

er svært realistisk gjengitt. Jeg forklarte at det å finne og fotografere motiver som jeg bruker 

som forelegg og skisser for maleriene, er en viktig del av min kunstneriske prosess. Men da 

han spurte meg hvorfor jeg ikke bare stilte ut fotografiene, ble jeg litt paff. Det er ikke første 

gang denne tanken har slått meg, men jeg ble veldig klar over at jeg egentlig ikke hadde noe 

godt svar. Dette ble utgangspunkt for et halvår med intensiv lesing i støvete gamle bøker 

hentet opp fra UBs magasiner, og noen nye.  

Takk til Erik Stänicke for utrolig spennende og utvidende veiledningssamtaler, det har vært 

intellektuell overdådighet! 

Takk til Eira for stor tålmodighet og støtte og takk for at du har utstått å nærmest være 

alenemamma i lang tid nå. Takk for at du er i livet mitt! 

 

Oslo, 16. oktober 2018 

Marius Engstrøm 

 

 

  



VIII 

 

 



IX 

 

Innholdsfortegnelse 

 

1 Innledning ........................................................................................................................... 1 

2 Metode ................................................................................................................................ 2 

2.1 Avgrensning og problemstilling .................................................................................. 3 

2.2 Begreper ....................................................................................................................... 5 

2.2.1 Estetikk ................................................................................................................. 5 

2.2.2 Impuls, drift og motivasjon .................................................................................. 5 

3 Bakgrunn og motivasjon for oppgaven .............................................................................. 7 

4 Teorier ................................................................................................................................ 8 

4.1 Det klassiske synet....................................................................................................... 8 

4.1.1 Freuds estetikk, det underbevisste og sublimering ............................................... 8 

4.1.2 Ernst Kris - regresjon i egos tjeneste .................................................................. 11 

4.1.3 Melanie Klein – aggresjon og symboler ............................................................ 13 

4.1.4 Hanna Segal – kunstnerisk reparasjon ............................................................... 15 

4.1.5 Donald Meltzer - Estetisk konflikt (og et nikk til Bion) .................................... 20 

4.2 Det romantiske synet ................................................................................................. 23 

4.2.1 Donald Winnicott - overgangsfenomen ............................................................. 23 

4.2.2 Marion Milner – om å ikke kunne male ............................................................. 26 

4.2.3 Anton Ehrenzweig – prosess og persepsjon ....................................................... 29 

4.2.4 Heinz Kohut – den narsissistiske kunstneren ..................................................... 32 

5 Diskusjon .......................................................................................................................... 35 

5.1 Oppsummering av klassisk og romantisk syn ........................................................... 35 

5.1.1 Klassisk syn ........................................................................................................ 36 

5.1.2 Romantisk syn .................................................................................................... 39 

5.1.3 Spenningen mellom klassisk og romantisk syn.................................................. 42 

5.2 Sublimering, reparasjon eller mening ........................................................................ 43 

5.2.1 Sublimering og det sublime ................................................................................ 43 

5.2.2 Reparasjon .......................................................................................................... 45 

5.2.3 Mening ............................................................................................................... 46 

5.3 Utviklingskreativitet eller genikreativitet .................................................................. 47 



X 

 

5.4 Er kunsten spesiell? ................................................................................................... 49 

5.5 Eldre teorier i nytt lys ................................................................................................ 52 

6 Konklusjon og videre undersøkelser ................................................................................ 54 

Litteraturliste ............................................................................................................................ 56 

 

 

  



1 

 

1 Innledning 

 Å uttrykke noe ved hjelp av visuelle symboler eller bilder er en menneskelig aktivitet 

som har pågått i årtusener. De eldste konkrete funn man har i dag er datert til paleolittisk tid, 

64000 år f. Kr (Hoffmann et al., 2018). Det dreier seg om geometriske figurer, håndavtrykk, 

og malerier av dyr og mennesker malt på hulevegger med farger utvunnet av jordsmonnet. 

Mange av de store verdenskulturene i historien er kjent nettopp gjennom sine visuelle uttrykk, 

sine byggverk, klesdrakter, gudebilder og kunsthåndverk. Å forholde seg til det sanselige og å 

gi noe en bevisst estetisk form kan synes å være et grunnleggende aspekt ved det å være 

menneske. 

Synet på skapende aktivitet er noe som har forandret seg opp gjennom historien. Fra å 

være håndverker som påtok seg oppdrag og var medlem av et laug i middelalderen, ble 

kunstneren som individ mer fristilt gjennom romantikken. Kunstneren ble i denne perioden 

mer sett på som en visjonær som søkte tilgang til en dypere erkjennelse om sannheter 

omkring tilværelsen og naturen. Det romantiske synet på kunstneren har gjenklang i vår tids 

individualisme, selv om vår tids kunst ikke nødvendigvis har romantiske trekk. Kunstneren 

står litt på siden av samfunnet, og er fri til å lete etter egen motivasjon og egne sannheter. Hun 

eller han står fritt til å uttrykke seg på den måten hun eller han ønsker. Mulighetene innenfor 

dagens visuelle kultur synes nærmest ubegrensede. I samtidskunsten er spørsmål rundt 

kunstpraksisen tatt opp i selve kunstproduksjonen og diskursene rundt kunsten er blitt en 

integrert del av kunstpraksisen. Mange kunstnere fungerer som både utøvende kunstnere, 

skribenter og kritikere og som kuratorer og organisatorer. Skillelinjene er blitt mer uklare. 

Mennesket har uttrykt seg ved hjelp av bilder på tvers av kulturer og historiske 

perioder, mens synet på kunst og skapende aktivitet synes å være i stadig endring. Man kan 

spørre seg om hva som ligger bak den kunstneriske drivkraften. Finnes det en kreativ impuls 

eller skapertrang som alle kunstnere deler på tvers av tidsepoker, uttrykksformer og individer? 

Er det noe som skiller kunstnere fra andre mennesker og kunst fra andre menneskelige 

aktiviteter? Kan man finne igjen den samme motivasjonen hos ulike kunstnere? Hva er det 

som kjennetegner stor kunst og hva er det betrakteren opplever i møte med den? Trenger man 

talent for å nå langt som kunstner og i så fall hva slags talent? Hvilken rolle har kunsten og 

kunstneren i samfunnet? 

En rekke slike spørsmål har vært behandlet innenfor kunstpsykologien, 

psykoanalysen, kunsthistorien og den filosofiske estetikken. Tenkere som Platon, Aristoteles 
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og Thomas Aquinas hadde alle tanker om kunstens funksjon og egenskaper, og i nyere tid har 

de fleste store filosofiske retningene egne teorier rundt estetiske spørsmål. Innenfor estetikken 

har man for eksempel vært opptatt av skjønnhet, kunstens plass i samfunnet, hva kunst 

egentlig er, kunstens forhold til sannhet, kunstens formål og institusjonskritikk (Burke, Hume, 

Baumgarten, Bø-Rygg, & Bale, 2008). Kunsthistorien er først og fremst vitenskapen som tar 

for seg å systematisere og kontekstualisere kunstverk (Gardner & Kleiner, 2016). 

Innenfor kunstpykologien har mye oppmerksomhet vært rettet mot estetiske 

opplevelser, persepsjon og kognisjon. En av pionerene innenfor eksperimentalpsykologi, 

Gustav Fechner, utførte empiriske målinger av folks opplevelse av det skjønne og det 

uskjønne. Utviklingspsykologen Lev Vygotsky startet sin karriere med en ganske omfattende 

teori om kreativitet (Vygotskij, Ivanov, & Leontiev, 1971). Han mente man måtte studere 

både emosjoner, forestillingsevne og persepsjon for å forstå hvilken rolle kunst spiller i 

menneskers liv. Kunstpsykologien fikk et oppsving etter 1950 parallelt med utviklingen av 

gestaltpsykologi, kunstterapi og moderne kunsthistorie, og fremdeles forsøker forskere å 

forstå aspekter ved kunstopplevelsen og estetisk bedømmelse ved bruk av vitenskapelige 

metoder. Man har for eksempel studert estetiske preferanser ved bruk av hjerneavbildning 

med fMRI (Vartanian & Goel, 2004) og sammenstilt personlighetstrekk og estetiske 

preferanser (Furnham & Walker, 2001). 

Selv om kunstpsykologi, kunsthistorie, estetikk og psykoanalyse er tilgrensende 

fagområder i estetiske spørsmål, skiller psykoanalysen seg etter mitt syn ut med sitt 

opplevelsesnære og individorienterte fokus. Formålet med denne oppgaven er å belyse hva 

det er som driver den skapende prosessen i kunstneren. I dette ligger hvordan den kreative 

impulsen utvikles, hva som kjennetegner den og hva som motiverer til kunstnerisk aktivitet. 

Flere psykoanalytiske teoretikere har behandlet slike fenomen. Jeg vil i oppgaven presentere 

et utvalg slike teorier og diskutere disse. 

Før jeg startet på psykologistudiet jobbet jeg som profesjonell billedkunstner innenfor 

maleri i 10-15 år. Temaet i oppgaven er dermed også personlig motivert. Mange spørsmål og 

refleksjoner som de nevnt over har dukket opp i mitt kunstneriske virke. Hva er det jeg driver 

med når jeg maler? Hva er det som motiverer meg? Hvorfor velger jeg de motivene jeg 

velger? Disse spørsmålene ble sjeldent besvart gjennom mitt arbeide med kunsten. 

 

 

2 Metode 
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 Dette er en teoridiskuterende oppgave hvor jeg tar for meg utvikling av den kreative 

impulsen, den kunstneriske prosessen, og motivasjon til å skape kunst. Dette tema er belyst 

fra ulike ståsteder innenfor den psykoanalytiske tradisjonen. Utvalg av litteratur er ikke 

systematisk, men basert på grundig gjennomgang av oppslagsverk og oversiktsartikler samt 

litteratursøk. De teoretikerne jeg har valgt å ta med i oppgaven representerer ulike sentrale 

retninger innen psykoanalysen, og er blant dem som har bidratt i størst grad til tenkingen 

rundt kunstnerisk praksis. Enkelte teorier er mer ferdigstilte og helhetlige, og disse har blitt 

viet mer plass. Teoretikere som er viet mindre plass, kan sees på som viktige bidragsytere i 

form av tanker rundt fenomener og begreper som har en mer indirekte påvirkning på 

oppgavens tema. 

2.1 Avgrensning og problemstilling 

Problemstillingen i denne oppgaven er: Hva er den kreative impulsen og hvordan 

inngår den som motivasjon til å skape kunst som voksen. 

Som nevnt i innledningen har flere tilgrensende fagområder behandlet en lang rekke spørsmål 

og tema som rører ved kunst og estetikk. Denne oppgaven handler primært om kunstnerens 

perspektiv, og om motivasjon, opplevelser og det indre liv i kunstnerisk arbeid. Den 

psykoanalytiske tradisjonen er godt egnet til å besvare problemstillingen med sitt fokus på det 

intrapsykiske samt detaljerte beskrivelser av utviklingen av den kreative impulsen fra 

spedbarnsalderen av. 

Et viktig poeng er at fenomenet kreativitet i denne oppgaven behandles i forbindelse 

med kunstnerisk arbeide. Kreativ tenkning defineres ofte i moderne psykologi som evnen til å 

sette sammen noe på en uventet måte, og deles opp i originalitet og funksjonalitet (Kersting, 

2003). Kravet om originalitet har variert i ulike kunstretninger og historiske perioder. En 

diskusjon om hvorvidt kunst må innebære originalitet eller ikke faller utenfor omfanget av 

denne oppgaven.  

 Flere av teoriene jeg trekker frem kan anses å være av eldre dato eller til og med 

utdatert i en vitenskapelig sammenheng. Jeg vil likevel argumentere for at de kan gi 

interessante og nyttige perspektiver og svar på problemstillingen. Det kan virke som det 

eksisterer et hovedskille i synet på den kreative impulsen blant de ulike psykoanalytiske 

tradisjonene. Teoretikere som Freud, Kris, Klein og Segal så på den kreative impulsen, dens 

utvikling og påfølgende kunstnerisk motivasjon som en respons på noe traumatisk, patologisk 
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eller begrensende i kunstnerens indre. For Winnicott og Kohut derimot, er kreative impulser 

og skapertrang noe som springer naturlig ut fra oss, noe som preger vår livsutfoldelse og gir 

livet innhold og mening. Disse to perspektivene kan relateres til det Strenger (1989) kaller det 

klassiske og det romantiske synet i psykoanalytisk teori. Inndelingen er inspirert av Roy 

Schafers artikkel «The psychoanalytic vision of reality» (Schafer, 1970) selv om begrepene 

ikke korresponderer helt. Strenger hevder, som Schafer, at man kan spore et grunnleggende 

skille i menneskesyn i den psykoanalytiske tenkningen. Han låner definisjoner fra den britiske 

poeten og kritikeren T.E. Hulme som deler de to synene slik: 

  

1. I det klassisk synet er mennesket grunnleggende begrenset («a bucket»), men kan 

gjennom å disiplineres av orden og tradisjon bli til noe relativt anstendig («fairly 

decent»). 

2. I det romantiske synet er mennesket grunnleggende godt («a well»), men kan 

skjemmes bort og reduseres av ytre påvirkning. 

 

For Strenger representerer Freud manifestasjonen av det klassiske synet, mens Kohut 

er den mest typiske representanten for det romantiske. Inndeling i et klassisk og et romantisk 

perspektiv er selvfølgelig ikke helt problemfritt og strømlinjeformet, noe jeg tar opp i 

diskusjonen. De to perspektivene gir likevel et rammeverk å belyse problemstillingen fra. 

Utvalget av teorier er derfor basert på Strengers todeling samt et ønske om å ta med viktige 

forgreninger i psykoanalytisk teori. 

 

To hovedhypoteser kan utledes fra det klassiske og det romantiske synet: 

  

1. Den kreative impulsen er en respons på noe traumatisk eller begrensende i kunstnerens 

indre liv. Motivasjonen i kunstnerisk arbeide er å lindre eller reparere det traumatiske, 

ødelagte eller konfliktfylte i vårt indre. 

2. Den kreative impulsen er en iboende drivkraft i mennesket som gjør livet meningsfullt og 

inngår i en sammenhengende opplevelse av oss selv og verden. Motivasjonen i 

kunstnerisk arbeide er å gi individet frihet, og livet mening, sammenheng og innhold. Den 

iboende kreative impulsen kan hindres av ytre påvirkning, og kreativt arbeide er dermed 

noe som skjer i relasjon med omgivelsene. 
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Både det romantiske og det klassiske synet har til felles en tro på menneskets 

autonomi. Utviklingen både i kunsten og analytisk tenkning etter 1970-80 er derimot preget 

av postmodernisme og oppløsing av selvet. Det franske analytikeren Jaques Lacan snakker 

om selvet som en illusjon som kun er tilgjengelig for oss gjennom språket. Det vokser frem i 

vårt forhold til Den Andre (Haugsgjerd, 1986, s. 15-23). Det kunne være interessant å 

undersøke en tredje hypotese; «Selvet er tomt, dersom kunstnerisk arbeide innebærer en 

søken i kunstnerens eget indre, er dette en illusjon. Den kreative impulsen og kunstnerisk 

motivasjon reflekterer noe annet enn kunstneren selv.» Dette vil imidlertid sprenge rammene 

for oppgaven og må etterlates til fremtidige undersøkelser. 

2.2 Begreper  

2.2.1 Estetikk 

 Kunst og estetikk brukes ofte om hverandre, så det kan være nyttig å avklare 

begrepene noe. Estetikk kan henvise til et fagfelt innenfor filosofien som tar for seg spørsmål 

som i vid forstand knytter seg til vår sanselige måte å være i verden på. Estetikk handler 

opprinnelig om sanselige kvaliteter, noe som også reflekteres i ordets opprinnelige betydning 

på gresk: «aisthesis», som oversettes med sansekunnskap eller oppfatning (Tjønneland, 

2018). Problemer som vedrører enkelte kunstverk ligger utenfor estetikkens område, man er 

da over i kunstkritikken. Innenfor kunstteorien behandler man spørsmål knyttet til 

fundamentale kjennetegn innenfor de ulike kunstarter, men jo mer vidtrekkende og 

grunnleggende spørsmålene blir, jo mer nærmer man seg filosofisk estetikk. Kunsthistorien 

har som primær oppgave å systematisere kunstverk i et historisk, kronologisk perspektiv. 

Kunstteori, kunsthistorie, kunstkritikk og estetikk er dermed nært beslektet, men opptrer på 

ulike nivå (Tjønneland, 2018). I denne oppgaven henviser estetikk til sanselige erfaringer 

knyttet til opplevelsen av kunstverk, der ikke annet går frem av teksten. 

2.2.2 Impuls, drift og motivasjon 

 Impuls beskrives i Store norske leksikon som drift- og affektbetonte tilskyndelser. 

Impulshandlinger er handlinger som ikke er underkastet vanlig overveielse og kontroll 

(Ottesen Kennair, 2018). Folkelig sagt dreier en impuls seg om en plutselig og sterk lyst til å 

gjøre noe, eller å handle uten å tenke først, for eksempel manifestert ved impulskjøp. I 
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biologiske termer snakker man om nerveimpuls, som dreier seg om eksitasjon og inhibisjon 

av nerveceller. Dette er en prosess som styrer hele organismen. 

I denne oppgaven retter jeg oppmerksomheten mot den kreative impulsen og hva slags 

innvirkning den har på motivasjonen hos en voksen kunstner. Begrepet «creative impulse» 

forekommer ikke i psykologisk litteratur i særlig grad, med kun 17 treff på tittelsøk i 

databasen «PsychINFO» og 13 treff i «PEP web» (søkemotor for psykoanalytisk litteratur). 

Winnicott bruker ofte «creativity» når han omtaler skapende prosesser (Winnicott & Rodman, 

1991). I estetiske teorier benytter man også begrep som kreativ prosess når man prøver å 

beskrive hva som foregår i en kunstners sinn. Bruken av kreativ impuls i denne oppgaven 

henspiller på hva det er i oss som mennesker som gjør at vi får lyst eller trang til å skape noe, 

i dette tilfellet billedkunst. Begrepet dukket opp for meg første gang hos Melanie Klein 

(1929). Her spiller begrepet på hvordan opplevelser av angst som spedbarn kan sette i gang en 

trang til å skape som voksen. Det må være en impuls – noe som setter i gang et driv, en 

motivasjon, en bevegelse mot kunstverket. Hva som i utgangspunktet setter i gang denne 

bevegelsen er det ulike syn på, noe jeg vil behandle i oppgaven. 

I Freuds teori har impulser og drifter en sentral plass. Menneskets sterkeste drifter er 

til å begynne med seksualdriften og selvoppholdelsesdriften. Dette er fenomener som har sine 

opphav i underbevisstheten, senere omdefinert som id, og som er underordnet lystprinsippet. I 

begynnelsen av livet er dette det styrende prinsippet for menneskelige handlinger, men 

etterhvert evner individet å utsette tilfredsstillelse gjennom sosialisering og læring. Mennesket 

må lære seg å vurdere «costs» og «benefits» av å handle på bakgrunn av impulsene. Dette 

kalte Freud realitetsprinsippet. Et poeng for Freud var at id ikke måtte ignoreres fullstendig, 

man kan finne utveier eller tilfredsstillelse på mer sosialt aksepterte måter. Driftene har en 

kilde (kroppen), et innhold (det som tar oss til målet), og et mål. Målet vil alltid være 

reduksjon av spenninger slik at kroppen kommer tilbake til en hviletilstand eller homeostase 

(biologisk balanse). Senere i sitt forfatterskap trekker Freud også inn dødsdriften eller 

aggresjon som viktig motivator. 

Motivasjon er nært knyttet til begrepet drift eller drivkraft, og kan defineres som “en 

samlebetegnelse for de faktorene som setter i gang og som styrer atferd i mennesker og dyr” 

(Teigen, 2018). I forholdet til impuls kan man si at motivasjon er en mer langvarig 

handlingstendens. Motivasjon er skiftende og avhengig av en rekke ulike faktorer i individets 

sinn. Forholdet mellom drift og motivasjon hos Freud kan beskrives som at all menneskelig 

motivasjon kan føres tilbake til selvoppholdelsesdriften, seksualdriften og dødsdriften. 
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Driftene motiverer til handling, mens impulsen blir en indre beskjed som vi handler ut, 

undertrykker eller omformer. 

Felles for de homeostatiske teoriene er at de betrakter atferd som igangsatt av 

oppståtte spenningstilstander i organismen, mens målet for atferden tar sikte på å tilfredsstille 

behov og dermed redusere spenningen. Disse teoriene kan kritiseres for at de i liten grad 

forklarer såkalt spontanmotiverte, eller «indre» motiverte aktiviteter, som lek, utforsking og 

skapende virksomhet. Både humanistiske og kognitivt orienterte psykologer har derfor villet 

supplere de homeostatiske motivene med motivasjonskilder som i sterkere grad fokuserer på 

utvikling («selvaktualisering»), intensjoner, planer, personlige målsettinger og mestring 

(Teigen, 2018). Hvordan relaterer dette seg til temaet i oppgaven med hensyn til den kreative 

impulsen og kunstnerisk motivasjon? Folkelig sagt kan man si at en kreativ impuls er en indre 

beskjed om en lyst eller trang til å skape noe. Hvordan denne impulsen handles ut til å skape 

kunst er avhengig av motivasjon som kan være påvirket av en rekke faktorer. Dette forholdet 

vil belyses i gjennomgangen av teoriene og diskusjonen. 

 

 

3 Bakgrunn og motivasjon for 

oppgaven 

 Som nevnt i innledningen har jeg selv jobbet som billedkunstner i store deler av mitt 

voksne liv. Å jobbe som profesjonell kunstner kan være en kompleks aktivitet. I tillegg til å 

produsere kunstverk er det naturlig og nødvendig å forholde seg til markedsføring, salg, 

gallerier, kuratorer til å holde seg oppdatert i kunstdiskursen. Mange kunstnere snakker om 

skillet mellom eget arbeide og det å forholde seg til kunstverdenen. Min egen kunstpraksis 

startet som assistent for en eldre maler mens jeg studerte kunsthistorie på UIO. Jeg har ingen 

offentlig kunstutdannelse, men gikk to år i lære hos en klassisk figurativ maler. Her lærte jeg 

grunnleggende teknikker innenfor figurativ tegning og maling og tilbragte mange timer foran 

staffeliet. Etter denne perioden har jeg i stor grad stått på egne ben og fortsatt min utforsking 

av maleriet på egen hånd. Etterhvert begynte jeg å stille ut i gallerier og institusjoner, og 

assosierte meg mer med det som kalles samtidskunst enn det klassisk figurative maleriet. 

Mens det innenfor figurativt maleri er relativt lett å se om noen er dyktige eller ikke basert på 

tekniske ferdigheter, er spørsmål om dyktighet og kvalitet langt mer komplekst og 

uoversiktlig innenfor samtidskunsten. Kunsten vurderes ikke nødvendigvis etter talent og 
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teknisk dyktighet, men i forhold til størrelser som originalitet, evnen til å provosere, ideen 

eller konseptet bak verket eller kunstnerskapet, evnen til å ta opp i seg viktige aspekter av 

kunstdiskursen og markedsverdi. I tillegg er det offentlige sterkt involvert i norsk kunstliv og 

de fleste profesjonelle kunstnere baserer seg i større eller mindre grad på offentlig støtte og 

stipender. Det betyr at søknadsskriving og teoretisering rundt eget arbeid er blitt en viktig del 

av kunstnerisk virke, også for meg. På en måte har jeg hatt føttene i to forskjellige leire. Mitt 

kunstsyn har vært preget av en tro på og higen etter å vise en teknisk dyktighet, samtidig som 

jeg har forholdt meg til samtidskunstens kompleksitet og friere, postmoderne holdninger. 

Dette har som nevnt i innledningen fostret mange spørsmål, spørsmål som i liten grad har blitt 

besvart i løpet av mitt virke.  

 

 

4 Teorier 

4.1 Det klassiske synet 

I denne delen av oppgaven tar jeg for meg teoretikere jeg mener representerer 

Strengers klassiske syn, hvor kunstnerisk arbeid ses på som en respons på noe begrensende 

eller traumatisk i kunstnerens indre. 

4.1.1 Freuds estetikk, det underbevisste og sublimering 

 Sigmund Freud skrev aldri systematisk om kunst, og Spector (1972, s. viii) hevder at 

han nærmet seg estetiske spørsmål hovedsakelig for å belyse sine teorier om psykoanalyse. 

Freuds interesse for og omtale av kunst er likevel rikt beskrevet i litteraturen. I tillegg til et 

fåtall av arbeider som i sin helhet handler om kunst eller kunstnere, finner man betraktninger 

rundt estetiske tema spredt utover i Freuds mangfoldige forfatterskap. Hans bidrag til tenking 

om menneskesinnet har påvirket generasjoner med billedkunstnere og forfattere. I følge 

Spector (1972, s. 85) er Freuds viktigste bidrag til kunst og kunstkritikk hans begrep om det 

ubevisste og hans teori om drifter og lystprinsippet. Hvordan er dette relevant for 

problemstillingen? Noen av Freuds begreper er helt grunnleggende for å forstå kunstneriske 

prosesser i et psykoanalytisk perspektiv.  
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Det ubevisste 

 I sin bok Drømmetydning (Freud, Strachey, & Freud, 1958a, 1958b) la Freud mye av 

grunnlaget for sine senere modeller av menneskesinnet. Gjennom en inngående analyse av 

egne drømmer, ble Freud overbevist om at drømmer er forkledde oppfyllelser av konfliktfylte 

ønsker. Under søvnen er de dynamiske kreftene som vanligvis holder forbudte og uakseptable 

ønsker borte fra bevisstheten, redusert i styrke (Mitchell & Black, 1995, s. 8). I sin 

topografiske modell konseptualiserer Freud menneskesinnet som bestående av bevisst, 

førbevisst og ubevisst aktivitet, hvor det ubevisste er det mest omfattende. Han kalte 

drømmene kongeveien til det ubevisste, og ved å tyde og analysere ulike symboler i 

drømmene kan man få tilgang til ubevisst materiale. Denne metoden kan også brukes i 

kunstens domene, hvor man kan tolke symboler i et kunstverk og sammenstille med 

biografisk materiale. På bakgrunn av dette kan man forstå mer av kunstnerens sinn, motiver 

og intensjoner. Freud brukte selv denne psykobiografiske metoden for å analysere kunstnere 

som Leonardo da Vinci (Freud, Strachey, & Freud, 1957) og Michelangelo (Freud, Strachey, 

& Freud, 1964). Teoriene om det ubevisste og drømmens funksjon sier ikke noe spesifikt om 

den kreative impulsen. Likevel fikk Freuds idéer stor innflytelse på synet på menneskesinnet, 

og interessen for drømmer og det ubevisste fikk viktig plass kunstretninger som surrealisme 

og abstrakt ekspresjonisme. Man kan argumentere for at teorien om det ubevisste åpner en vei 

inn i kunstnerens indre opplevelsesverden. I tillegg antyder den en mulig kilde som 

kunstneren henter sine motiver og tema fra.  

Sublimering og lystprinsippet 

 Det som motiverer mennesket, kunstneren medregnet, er for Freud seksualdriften og 

dens energikomponent, libido. Som jeg skrev om i metodedelen er mennesket tidlig i livet 

drevet av det Freud kaller lystprinsippet, hvor driftene må få sitt utløp slik at kroppen kan gå 

tilbake til sin tilstand av likevekt (homeostase). Etter hvert må vi lære oss å utsette 

tilfredsstillelse og forholde oss til voksenlivets krav og realiteter, men dette er ikke 

nødvendigvis så lett. Freud skriver: “Sexual need can, when once it has been aroused and has 

been satisfied for any length of time, no longer be silenced; it can only be displaced along 

another part” (Freud, Strachey, & Freud, 1962, s. 275). Man kan altså ikke kvitte seg med 

seksuelt driv, men omdanne det til andre aktiviteter. Dette kalte Freud sublimering.  

Å sublimere er evnen til å konvertere seksuell drift til en ikke-seksuell drift, og å endre 

driftens innhold og mål (Civitarese, 2016). Adams (1994, s. 6) skriver at sublimering for 
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Freud er prosessen som fasiliterer kreativ og intellektuell aktivitet. Akkurat hvordan denne 

fasiliteringen skjer, eller hva som skjer i overgangen fra ubevisste drifter til ferdig estetisk 

form skriver Freud lite om. I følge Adams (1994, s. 8) overlot Freud dette til senere 

teoretikere, noe jeg kommer tilbake til senere i oppgaven. I sin topografiske modell viser 

Freud hvordan intrapsykiske konflikter oppstår med grunnlag i primitive, ubevisste begjær og 

drifter, av seksuell eller aggressiv karakter. Gjennom sublimering kan driftene dirigeres over i 

mer sosialt aksepterte aktiviteter, for eksempel kunst, lek, idrett eller vitenskap. For eksempel 

kan en babys instinkt til å leke med sin avføring sublimeres til å leke i sandkassen, med leire 

eller med fingermaling, og senere i livet også til å skape kunst (Adams, 1994, s. 6). Dette 

representerer en overgang fra lystprinsippet til realitetsprinsippet. Kunsten kan på denne 

måten frembringe en forsoning mellom realitets- og lystprinsippet hos kunstneren. 

Sublimeringsoppgaven delegerer Freud etterhvert til det han kaller for ego i sin 

strukturmodell fra 1923 (Freud, Strachey, & Freud, 1961). Akkurat hvordan ego opererer i 

den kunstneriske prosessen, vil jeg komme tilbake til i behandlingen av egopsykologen Ernst 

Kris.  

«Creative writers and day-dreaming» – fra barn til voksen 

Freud søkte forklaringer på menneskelig atferd og vårt mentale liv, deriblant skapende 

prosesser, blant annet gjennom å forsøke å få tilgang til undertrykte minner fra barndommen. 

I sin tekst “Creative Writers and Day-Dreaming” fra 1908 skriver han om sammenhenger 

mellom barnets fantasier og kreativ skriving. I denne teksten forsøker han å besvare 

spørsmålet om hvor forfattere henter sitt materiale fra. Freud spør seg om ikke barnet i leken, 

som forfatteren i skriveprosessen, skaper sin egen verden og arrangerer gjenstandene i den på 

en måte som er tilfredsstillende. Barnet liker å koble objekter fra den virkelige verden inn i 

sin fantasiverden, og tar på denne måten verden seriøst (Freud, Strachey, & Freud, 1959, s. 

143). Forfatteren gjør det samme som det lekende barnet. Han eller hun skaper en 

fantasiverden som tas veldig seriøst, noe som det investeres en betydelig mengde følelser i. 

  Når mennesker vokser opp slutter de å leke, og ser ut til å gi opp den gleden 

leken ga da de var barn. Men det er hardt for mennesker å gi opp en glede eller nytelse de 

allerede har opplevd, de bytter ut en ting med noe annet. Derfor begynner den voksne å 

fantasere eller dagdrømme og det skapes et rom hvor nytelsen eller gleden kan leve videre. I 

det leken opphører, opphører også koblingen til den virkelige verden. Voksne, i motsetning til 

barn, skammer seg for sine fantasier, og skjuler dem som sine mest intime eiendeler. I tillegg 
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forventes det av den voksne at man ikke leker, men handler i den virkelige verden (Freud et 

al., 1959, s. 145-146). Freud kobler her sammen drifter, barnets lek og voksne fantasier. 

Materialet til kunstnerens indre verden formes i disse fantasiene, som er omdannede 

driftsbaserte behov og ønsker. Mange av ønskene som uttrykkes i voksnes fantasier er av en 

barnslig og utillatelig karakter, og kan derfor ikke uttrykkes direkte. 

4.1.2 Ernst Kris - regresjon i egos tjeneste 

Freuds strukturmodell delte sinnet i id, ego og superego, hvor egos sentrale funksjon 

er å representere virkeligheten og kanalisere og kontrollere driftene med opphav i id mot krav 

og normer i den sosiale virkeligheten (superego). Utover på 1920-30-tallet begynte en del 

psykoanalytikere å interessere seg mer og mer for hvordan ego opererer (Mitchell & Black, 

1995, s. 24). For Freud var kjernen i det analytiske arbeidet å tolke ubevisst materiale med 

opphav i id, og gjennom dette slippe driftsenergien fri. Pasienten kunne snakke om sine 

følelser og affektive opplevelser uten å være koblet til dem, for eksempel gjennom bruk av 

forsvarsmekanismen intellektualisering, eller plassere følelsene et annet sted gjennom 

projeksjon. Ego, instansen som styrer forvaret, kan slippe gjennom ubevisst materiale på en 

måte som kan minne om fri assosiasjon, men hvor pasienten ikke er klar over at det skjer en 

omskriving. Fokuset for egopsykologene ble å lete seg frem til hvordan ego tar i bruk 

ubevisste forsvarsmekanismer for å slippe unna direkte konfrontasjon med id-materiale. Et 

sterkt og velfungerende ego var en forutsetning for mental helse (Mitchell & Black, 1995, s. 

34). Psykoanalytikeren og kunsthistorikeren Ernst Kris var en av pionerene i denne 

tradisjonen, som koblet egofunksjon til den kunstneriske prosessen. 

Kris var skeptisk til Freuds bruk av psykobiografisk metode i å forsøke å si noe om en 

kunstners virke. Han mente psykoanalysen mangler verktøy for å undersøke og forstå hvorfor 

noen blir genier og andre ikke, samt hvor talent eller kreativ genialitet har sine røtter. Studier 

av egos kapasitet og funksjoner i å skape autonomi kan være til hjelp i dette prosjektet mente 

Kris (1952, s. 20-21). Han trekker særlig fram to elementer, kunstnerens ferdigheter og 

kunstnerens inspirasjon. Kunstneren blir beundret for sitt håndverk eller sitt geni. Hvordan 

disse henger sammen, avhenger av et samspill mellom kulturelle og psykologiske faktorer 

(Kris, 1952, s. 47). Her vil jeg gi en kort redegjørelse for Kris syn på disse fenomenene. 

Kris ser til klinikken for å forsøke å forklare kunstneriske ferdigheter og spontane 

kunstneriske impulser, eller mangel på slike. Noen veldig få psykotiske pasienter virker til å 

være drevet av en sterk trang til å skape, og blir ved denne aktiviteten over tid. Kris 
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sammenligner malingen eller drodlingen til psykotiske pasienter med det han kaller 

«untrained normals», altså ikke-psykotiske mennesker uten kunstnerisk opplæring. 

Resultatene kan minne om hverandre, men der den uskolerte ikke-psykotiske for det meste 

bruker drodlingen som tidsfordriv, tar den psykotiske sin drodling på alvor og investerer 

affekt og psykisk energi. Dersom den ikke-psykotiske skulle ønske å gå videre med sin kunst, 

vil hun eller han ta skolering og utvikle sine ferdigheter, men denne muligheten har ofte ikke 

den psykotiske. Den psykotiske kan være preget av sterke forestillinger i ubevisste prosesser, 

og en trang til å reparere eller lindre sitt fravær av kontakt med verden. Imidlertid ligger 

evnen til å representere forestillingene på et primitivt nivå. De mangler et sterkt ego til å 

organisere opplevelsene og omforme dem til avansert kunst. Den psykotiske kan være drevet 

av en sterk inspirasjon, men mangler tilstrekkelig egokapasitet og ferdigheter (Kris, 1952, s. 

88-92). 

Kris snakker også om dynamikken mellom id og ego i den kunstneriske prosessen. I 

kunstnerisk arbeide tar kunstneren verden inn og skaper den på nytt i sitt bilde. Kunstneren 

kan lete etter elementer i omverdenen som tjener til å vekke til live forestillingsevnen slik at 

omverdenen blir en kilde til inspirasjon. Det kunstneren gir tilbake til betrakteren gjennom 

maleriet, gir mulighet for bevisst og ubevisst gjenkjennelse. Gjennom å betrakte et bilde av en 

menneskekropp for eksempel, kan betrakteren få en kroppslig erfaring av sin egen kropp, en 

identifisering med modellen oppfattet gjennom egos komplekse perseptuelle apparat. I et 

neste ledd kan betrakteren i sitt indre imitere de former, strøk og linjer som maleriet 

konstituerer og på den måten gjenskape kunstverket selv. Vi identifiserer oss med kunstneren 

i prosessen, vi blir selv skapende individer (Kris, 1952, s. 51-56).  

For kunstneren kan kunstverket ha ulike funksjoner. I selve arbeidet, i en inspirert 

tilstand, er kunstner og kunstverk ett. Her slippes ubevisst materiale fra id gjennom til ego. 

Kris ser for seg inspirasjon som å bli fylt med åndelig innhold gjennom religiøs praksis eller 

sjamanisme i primitive kulturer, eller som knyttet til ubevisste konflikter drevet av driftene. Å 

hengi seg til opphøyde tilstander kan ses på som en regresjon til det ubevisste (Kris, 1952, s. 

292-293). Når det ubevisste materiale trer igjennom til bevisstheten, kan det virke som man 

blir fylt med noe utenfor en selv, man blir en passiv mottager. Dette skjer for eksempel i 

religiøs ekstase. Men når kunstneren trer tilbake og tar publikums rolle fjerner hun eller han 

seg fra id og gir ego en mer aktiv rolle. Inspirasjon skiller seg fra passiv ekstase i at den leder 

til aktiv elaborering, eller gjennomarbeiding i skapende virksomhet. Denne prosessen styres 
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av ego, og formålet er, som hos Freud, sublimering gjennom kreativ aktivitet. (Kris, 1952, s. 

302). 

Den kunstneriske prosessen styres av ulik investering av energi til de ulike instansene. 

I inspirasjonsfasen holdes ego mer passivt, og ubevisst materiale kommer frem. I 

elaboreringsfasen blir ego mer aktivt og energi kan rettes mot realitetstesting og undersøkelse 

i formale problemstillinger. Alterneringen mellom disse fasene kan foregå raskt, oscillere, 

eller distribueres over lengre tidsperioder (Kris, 1952, s. 313). Det mentale egoarbeidet kan 

være en kilde til glede, behag og interesse i seg selv, ifølge Kris. Den estetiske erfaringen kan 

bestå av både frigjøring av ids lidenskaper, men også deltagelse i komplekse mentale 

prosesser (Kris, 1952, s. 62). I sentrum av dette står ego, som kan styre de mentale prosessene 

i en aktiv regresjon med mål om å skape et kunstverk. Derav uttrykket regresjon i egoets 

tjeneste.  

I følge Kris kan altså mennesket oppnå glede og behag med opphav i selve det mentale 

apparatets aktivitet, for eksempel i skapende virksomhet. Egopsykologien tilfører den kreative 

prosessen et nytt element, nemlig en dynamisk interaksjon mellom ubevisste og bevisste 

prosesser, og mellom fantasi og virkelighet. Den kreative impulsen og inspirasjon har røtter i 

det ubevisste, men en kunstners motivasjon er også farget av egofunksjon eller mentalt 

arbeide. Ego tar i bruk primærprosessen som et middel mot et mål. Målet er å skape et 

kunstverk som må fungere i virkeligheten basert på helt andre forhold enn det som styrer det 

ubevisste og drømmen. Kunst eksisterer i virkeligheten ikke kun i fantasiene, noe 

egopsykologene tok på alvor (Hagman, 2006, s. 61). 

4.1.3 Melanie Klein – aggresjon og symboler 

Melanie Klein var en av de sentrale psykoanalytiske pionerene som har lagt størst vekt 

på en indre verden eller en psykisk realitet, og denne har en nærmest stofflig karakter 

(Stokkeland, 2013, s. 62). Klein var opptatt av hvordan spedbarnet forholdt seg til morens 

kroppslige kvaliteter, og oppfattelsen av det sanselige har en viktig plass. Hennes vektlegging 

av begrepet ubevisste fantasier fremfor ubevisst tenkning, retter fokus mot en indre verden av 

symbolske former som det mentale uttrykkes gjennom. Klein jobbet med barn helt ned i 

spedbarnsalderen, og mente at man kunne analysere barns lek på lik linje med voksnes frie 

assosiasjon. Tidlige opplevelser og erfaringer med omsorgspersoner skaper innholdet i 

fantasiene, samt mønstre for hvordan vi forholder oss til oss selv og andre og til det indre og 

det ytre. Dette er også drivkraften i den kreative impulsen, og de tidlige mønstrene fortsetter å 
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gjøre seg gjeldende i sinnet hele livet. Man kan si at Klein med sitt fokus på ubevisste 

fantasier viderefører det arbeidet Freud påbegynte med sine tanker om likheten mellom 

barnets lek og den voksnes fantasier. Kleins teorier tilbyr en måte å forstå hvordan vårt sinn 

bygges opp helt fra starten, deriblant den kreative impulsen og evnen til å danne symboler. 

Jeg gjør kort rede for teoriene om symboldannelse og den depressive- og paranoid-schizoide 

posisjonen, da disse danner viktig grunnlag for Hanna Segals helhetlige estetiske teori som 

behandles senere i oppgaven. 

Posisjonene 

 Klein videreførte Freuds ide om seksualdriften og dødsdriften som de viktigste 

drivkreftene i menneskesinnet, men vektla i mye større grad aggresjon. Aggressive og 

seksuelle impulser er for Klein dypt knyttet til selvopplevelsen som «god» i betydning en som 

elsker og som blir elsket, eller «ond», en som både blir hatet og selv utøver aggresjon 

(Mitchell & Black, 1995, s. 91). I starten av livet vil spedbarnets mentale liv svinge mellom 

intense følelser av ubehag og redsel, og opplevelsen av omsorg, kjærlighet, harmoni og 

tilfredsstillelse. Spedbarnets eneste forsvar mot opplevelsen av sin egen og andres aggresjon, 

er å holde det gode og det onde helt adskilt (splitting). På denne måten sikrer barnet det godes 

eksistens og fravær av ødeleggelse. I dette primitive stadiet av utviklingen vil barnet føle 

fraværet av det gode objekt som et angrep fra onde objekter (Segal, 1979, s. 116). Denne 

måten å forholde seg til verden på kalte Klein den paranoid-schizoide posisjon. Det paranoide 

representerer den sentrale forfølgelsesangsten som genereres av dødsdriften, mens det 

schizoide henviser til tilbaketrekning og forsvaret som splittingen av det gode og det onde 

(Mitchell & Black, 1995, s. 93).  

Etterhvert skjer det et viktig skifte i barnets måte å forholde seg til verden på. Fra å 

relatere seg til adskilte gode og onde delobjekter begynner barnet å oppfatte at moren og 

andre personer innehar både gode og dårlige kvaliteter (Klein, 1935). Ved at omsorgspersoner 

nå oppfattes som en kilde både til frustrasjon og glede oppstår det en ambivalens. Den 

psykiske balansen fra splittingen i den paranoid-schizoide posisjonen fragmenteres. Det hele 

objektet som skuffer og er feilbarlig, genererer smerte, lengsel og frustrasjon og ødelegges i 

barnets fantasier. Ved å ødelegge de onde sidene blir også de gode sidene ødelagt. Spedbarnet 

har da i fantasien selv ødelagt sin beskyttelse og sitt forsvar og samtidig sin egen innside 

(indre objekter). I den depressive posisjonen blir barnets redsel og angst knyttet til at det selv 

ødelegger sine beskyttende og gode objekter, noe som skaper et dypt samvittighetsnag. Ut ifra 
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barnets kjærlighet til omsorgspersonene genereres en dyp redsel for å miste, og en trang til å 

reparere det som er ødelagt i barnets fantasi (Mitchell & Black, 1995, s. 95). Denne 

reparasjonsprosessen er en sentral del av menneskelig utvikling, og et grunnlag for all kreativ 

aktivitet. Den kreative impulsen har sine røtter i barnets tidlige aggresjon og reparasjonstrang. 

Symboldannelse 

 Symboldannelse kan defineres som en indirekte eller figurativ representasjon av en 

betydningsfull idé, et ønske eller en konflikt (MelanieKleinTrust, u.å.). Det dreier seg om vår 

evne til å representere verden i vårt sinn. Klein (1930) diskuterer hvordan symboldannelse er 

et avgjørende element i utviklingen av ego. I sin første fase av livet lever barnet i en 

fantasiverden omgitt av angstvekkende objekter. I denne fasen mener Klein at barnets 

sadistiske impulser er spesielt sterke. Barnets fantasier om å ødelegge alle angstvekkende 

objekter som assosieres med morens kropp, for eksempel fars penis, mors vagina eller bryst, 

gir opphav til dyp angst for egen sadisme, samt frykt for gjengjeldelse. Redselen for 

represalier fra objektene driver barnet til å begynne å lete etter substitutter, og å sammenligne 

dem med andre ting som igjen kan bli nye gjenstander for angst. Dette er den grunnleggende 

drivkraften for barnets interesse i nye objekter og symbolisering av dem (Klein, 1930). 

Barnets forestillingsevne er drevet frem av en frykt for objektene som barnet allerede 

forholder seg til, og en søken etter nye objekter som en lindring av redselen. De sadistiske 

fantasiene som rettes mot innsiden av morens kropp konstituerer de første og mest 

grunnleggende relasjonene mellom barnet og den ytre verden. En god utvikling, og et tilpasset 

forholdet til den ytre verden, fordrer at barnets ego har kapasitet til å tolerere den 

overveldende angsten i den tidlige fasen. En passende mengde angst er imidlertid nødvendig 

for at barnets symboldannelse og evne til fantasi skal utvikles (Klein, 1930). Angst er dermed 

en primær drivkraft for utviklingen av ego og evnen til å representere verden i sinnet. 

4.1.4 Hanna Segal – kunstnerisk reparasjon 

 Hanna Segal utarbeidet en mer helhetlig teori rundt skapende aktivitet og estetikk. 

Hun videreutviklet Kleins teori om at den kreative impulsen og kunstnerisk motivasjon er 

farget av kampen mellom kjærlighet, hat og reparasjon. Segal mener at tidligere 

psykoanalytiske tolkninger av kunst ikke forholder seg til det som er estetikkens sentrale 

problem, nemlig hva som kjennetegner ekte kunst og hvordan kunst skiller seg fra andre typer 
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menneskelig aktivitet. Hun spør seg om det er mulig å isolere de spesifikke faktorene som 

gjør kunstneren i stand til å produsere et tilfredsstillende kunstverk (Segal, 1952). I tillegg til 

dette videreutviklet hun teorier om symboldannelse og den indre verden, og satte dette i 

sammenheng med bevegelsen fra den paranoid-schizoide til den depressive posisjonen. 

Videreutvikling av Kleins teorier om symboldannelse 

 På linje med Klein, formulerer Segal symboldannelse som en aktivitet som foregår i 

ego med det formål å ta hånd om angsten som oppstår i egoet i relasjon til objektet (Segal, 

1957). Segal skiller imidlertid mellom to ulike former for symboldannelse, ekte symbol-

dannelse og det hun kaller «symbolic equation». Forskjellen mellom de ulike formene 

beskriver hun ved hjelp av to kliniske eksempler. 

Pasient A, en pasient med schizofreni, ble spurt av sin doktor om hvorfor han hadde 

sluttet å spille fiolin etter at han ble syk. Pasienten svarte med indignasjon i stemmen: 

« Why? Do you expect me to masturbate in public? » Pasient B drømte en natt at han spilte 

fiolinduett med en ung jente. Pasienten hadde assosiasjoner til fikling og masturbering, og det 

gikk tydelig fram at fiolinen representerte hans kjønnsorgan og det å spille på den 

representerte en masturberingsfantasi knyttet til jenta. 

For begge disse pasientene representerte fiolinen det mannlige kjønnsorgan, og å spille 

på den representerte masturbering. Men bruken av symbolene er helt forskjellig. Pasient A 

klarte ikke å skille mellom det symboliserte og det virkelige. Å berøre fiolinen offentlig ville 

være det samme som å masturbere offentlig, noe han ikke var særlig interessert i. Hos pasient 

B derimot, var det å spille fiolin en viktig sublimering. Selv om innholdet og betydningen av 

drømmen ble tydelig for ham, forhindret ikke det at han kunne spille fiolin. Det virkelige 

objektet og det det symboliserte ble ikke oppfattet som det samme. Utviklingen av evnen til 

ekte symbolisering er knyttet til evnen til å skille mellom seg selv og andre, mellom det indre 

og det ytre. Når denne evnen ikke er utviklet, eller man faller tilbake til det mer primitive 

funksjonsnivå i den paranoid-schizoide posisjonen, klarer man ikke ta i bruk ekte 

symbolisering men benytter i stedet symbolsk utlikning. 

I ekte symboldannelse tjener symbolet som en nødvendig gjenstand for en 

omplassering av aggresjon eller andre vonde følelser overfor det opprinnelige objektet. 

Symbolet bidrar til å redusere skyldfølelsen og redselen for tap. Forskyvningen har som mål å 

spare objektet for aggresjon, og den skyldfølelsen som oppleves i relasjon til symbolet er 
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langt mindre enn den som følger av aggresjon rettet mot det opprinnelige objektet (Segal, 

1957). Symbolet er dermed ikke ekvivalent med det opprinnelige objektet. 

Gjennom sorgprosessen vil objektet som et symbol assimileres i ego. Symboldannelse 

er dermed et resultatet av tap, det er en kreativ handling som involverer smerte og helhetlig 

sorgarbeid. Dersom psykisk virkelighet er separert fra ekstern virkelighet, altså at man 

opplever at en selv er noe annet enn omgivelsene, er symbolet separert fra objektet. Symbolet 

oppleves som skapt av selvet og kan fritt benyttes av selvet. «The symbolic elaboration of a 

theme is the very essence of art” (Segal, 1981, s. 196). 

Den depressive posisjonen og kunstnerisk reparasjon 

 For Segal er de to symboliseringsformene nært knyttet til Kleins to posisjoner. 

Grunnlaget for sann reparasjon, akkurat som for ekte symbolisering, er gjennomarbeidingen 

av tap og skyld som erfares i den depressive posisjonen. Barnet ønsker å reparere og 

gjenskape det tapte, ødelagte objektet på utsiden, men også i sitt eget ego (Segal, 1952). 

Reparasjon er altså basert på kjærlighet overfor objektet og ønsket om å gjenopprette det. I 

dette ligger kjernen av autentisk kreativitet ifølge Segal. I avsnittene under vil jeg redegjøre 

for hvordan den kreative impulsen og kunstnerisk motivasjon senere i livet er knyttet til dette 

reparasjonsarbeidet, og hvordan ekte kunst er avhengig av en gjennomarbeidelse av den 

depressive sorgen. 

Utviklingen av en indre verden 

 Kunstnerens oppgave ligger ifølge Segal i å skape sin egen verden, og det er i den 

depressive posisjonen opplevelsen av indre verden skapes. Ved at sirkelen med erfaringer av 

tap og reparasjon av indre objekter repeteres om og om igjen, vil barnet bedre og bedre forstå 

at andre personer er adskilt fra barnet selv. Det vil i større og større grad greie å differensiere 

hva som kommer innenfra, og hva som tilhører omverdenen. Dersom dette arbeidet går bra, 

trenger ikke lenger barnet å projisere alt vondt over på andre eller å splitte mellom godartede 

og aggressive fornemmelser. Objektene blir bedre og bedre integrert i ego og samtidig mer og 

mer personlige og egenartede. Barnet blir klar over at det er en egen person med en egen indre 

verden av oppfatninger og erfaringer (Segal, 1952). 

Segal setter denne utviklingen i sammenheng med vellykket kunstnerisk arbeide. Hun 

skriver at alle kunstnere, selv de som ikke har noen intensjon om det, skaper en egen verden. 
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Dersom to malere med intensjon om å kopiere virkeligheten mest mulig realistisk maler det 

samme landskapet, vil resultatene uansett bli forskjellige. For et vellykket resultat mener 

Segal at ønsket om å skape må ha sine røtter i den depressive posisjonen. Hun bruker 

forfatteren Marcel Proust for å illustrere dette. Proust mente at kunstnerens motivasjon 

springer ut ifra et behov for å gjenskape en tapt fortid. Gjennom sitt arbeide, greier forfatteren 

å gjenvinne sin fortid og bringe sine ødelagte, tapte og elskede objekter tilbake til livet. I følge 

Proust, er det kun den tapte fortiden og tapte eller døde objekter som kan skapes om til 

kunstverk. Eller uttrykt enda sterkere: Kunstneren kan gi sine objekter et evig liv i arbeidet 

med kunsten. Det Proust beskriver har klare paralleller til en sorgprosess. Ved å gjenskape 

objektene i kunstverket vil de installeres tilbake i ego (Segal, 1952). Segal (1952) referer til 

Klein (1940) som viser at det å sørge i voksen alder også representerer en lindring av tidlig 

depressiv angst. Voksen sorg vekker til live tap av tidlige indre og ytre objekter, for eksempel 

foreldre. I løpet av en sorgprosess vil disse tidlige objektene gjenskapes, og ego blir helt igjen. 

Det spesielle med den voksne kunstnerens psykologi, «real art» 

 Segal siterer Freud når han sier at kunstneren bruker sine spesielle talenter for å finne 

en måte å komme tilbake til virkeligheten på fra sin fantasiverden. Kunstneren støper sine 

fantasier om til en ny form for virkelighet (Freud, Strachey, & Freud, 1958c). Men hva består 

disse spesielle talentene av? Kunstneren har ifølge Segal (1952) en presis fornemmelse av 

virkeligheten som til tross for at hun eller han ofte er nevrotisk, manifesterer seg på to 

områder. Det ene dreier seg om et avklart forhold til sin egen indre verden, mens det andre 

handler om forholdet til sitt medium og sine materialer. Der en nevrotisk person bruker sitt 

indre på en magisk måte, vil en ekte kunstner («real artist») være bevisst sin indre verden og 

bruke dette samt sine materialer til å uttrykke sine fantasier. Det kunstneren og nevrotikeren 

har felles er uforløste følelser samt trussel om indre kollaps med rot i den depressive 

posisjonen. Kunstneren har imidlertid større kapasitet til å tåle depressiv angst og 

skyldfølelse og slipper å benytte seg av manisk forsvar, projeksjon eller splitting. Dette gir 

kunstneren et mer avklart forhold mellom intern og ekstern virkelighet. Kunstneren trekker 

seg tilbake til sin fantasiverden, men kan kommunisere og dele den. For kunstneren bidrar de 

indre fantasiene til å opprettholde relasjoner gjennom sitt arbeide med kunst. Nevrotikerens 

fantasier vil derimot interferere med hennes eller hans relasjoner noe som kan skape 

komplikasjoner i livet. 
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 Når det gjelder kunstnerens mestring av sitt medium trekker Segal (1952) inn 

betrakterens posisjon. Et kunstverk kan gi ulike typer opplevelser, som sentimentalitet knyttet 

til minner og assosiasjoner, eller identifisering med aspekter av verket. Slike erfaringer kan 

også ha sitt opphav i amatørmessig kunst eller andre typer menneskelig aktivitet. For Segal 

inkluderer alle ekte estetiske opplevelser en ubevisst lindring gjennom en identifisering med 

kunstnerens opplevelse av det kreative arbeidet. Vi blir i ett med kunstnerens sinn og 

ubevisste prosess. Vi rekonstruerer og gjennomlever kunstnerens emosjonelle og mentale 

tilstander intuitivt. Segal bruker her den klassiske tragedien som eksempel. For at tragedien 

skal virke effektivt på betrakteren må den uttrykke fullt og helt depressive fantasier i usminket 

form, men også gi et inntrykk av helhet og harmoni. I de klassiske tragediene står form og 

innhold i dyp kontrast til hverandre. De formale reglene som må følges, enhet i tid, sted og 

handling, blir en ubevisst demonstrasjon av at orden kan skapes ut av kaos (Segal, 1952). Vi 

kan trekke ut ifra dette at kunstneren må mestre sin form og at både aspekter av kaos og orden 

må være tilstede i en fullverdig estetisk opplevelse. Dette vil resonnere i betrakterens egen 

indre syklus av sorg, tap og reparasjon. 

 Ikke all kunst har et tragisk innhold. For å utdype forholdet mellom orden og kaos 

trekker Segal inn det skjønne og det heslige. Det skjønne kan relateres til det hele, komplette 

og rytmiske, uttrykt i hjerteslag, pust, amming og samleie, mens det heslige uttrykker en indre 

depressiv tilstand av spenning, fragmentering, hat og ødeleggelse av objektet. Begge disse 

motpolene må være tilstede i en fullverdig estetisk opplevelse. Men det finnes unntak i det 

som kalles klassisk skjønnhet, for eksempel i Parthenontempelet i Athen eller i skulpturen 

Diskoskasteren (Discobolos). Her får det rytmiske og helhetlige stå tilsynelatende uforstyrret. 

Segal trekker inn Hanns Sachs, som retter fokus mot det fryktinngytende aspektet av 

skjønnhet. Det vanskelige er ikke å forstå skjønnhet, men å tåle det. Det fredfulle og 

harmoniske fremstår slik fordi det er statisk, ubevegelig og evig (Sachs, 1940). Dette er 

fryktinngytende fordi det er et uttrykk for dødsinstinktet. Det statiske blir en motsetning til liv 

og bevegelse. For å kunne realisere og uttrykke depresjon symbolsk er det nødvendig å 

anerkjenne de aggressive og selvdestruktive aspektene ved dødsinstinktet, men også akseptere 

realiteten i det tapte objektet og selvet. Segal relaterer dødsinstinktet til alle kunstneres ønske 

om udødelighet, å gjenskape tapte objekter og gi dem evig liv. Av alle menneskelige 

aktiviteter, er et stort kunstverk det nærmeste vi kommer i å redde oss unna ødeleggelse og 

glemsel. I stor kunst er fornektelsen av dødsinstinktet mindre enn i all annen menneskelig 
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aktivitet, det uttrykkes og formes som svar på vårt behov for liv og skapende aktivitet (Segal, 

1952). 

4.1.5 Donald Meltzer - Estetisk konflikt (og et nikk til Bion) 

 Donald Meltzer regnes som post-Kleinianer og hadde på lik linje med Hanna Segal og 

Wilfred Bion gått i analyse hos Klein. Meltzer trakk klare paralleller mellom det 

psykoanalytiske arbeidet i klinikken og kunstnerisk aktivitet, og han så på psykoanalytisk 

arbeid og undervisning mer som en kunstform enn en metode. Meltzer undersøker på hvilken 

måte sanselige fenomener kan belyse tidlige opplevelser i spedbarnstiden, og setter med dette 

den menneskelige kapasiteten for estetiske erfaringer i sentrum. Når det gjelder den kreative 

impulsen tilbyr Meltzer et interessant perspektiv på utviklingen av mennesket som emosjonelt 

og sanselig vesen. 

 I sin essens, handler den estetiske konflikten om vår indre verden. Meltzer bygger 

videre på Kleins ideer om indre objekter og barnets fantasier, men forsøker i tillegg å si noe 

om prenatale opplevelser. Barnets behov for å forstå relasjoner mellom mødre, fedre og 

babyer i seksuelle eller kroppslige termer er egentlig identisk med å forstå emosjonelle 

relasjoner mer generelt. Fantasiene om mors kropp og alt som relateres til den har paralleller 

med fantasier om emosjonelle relasjoner og emosjonenes mening. Fantasienes funksjon er å 

være et verktøy for å utforske emosjonelle tilstander. Disse fantasiene, som vi har både i 

barndommen og i voksenlivet, utgjør det ubevisste i et Kleiniansk perspektiv (Haugsgjerd, 

2006, s. 132). 

Før jeg går videre i å beskrive den estetiske konflikten vil jeg ta en liten omvei via 

Wilfred Bion fordi hans modell om tenking er et viktig grunnlag for Meltzers ideer. Bion 

deler vårt mentale liv i symbolske («alfa-function») og ikke-symbolske («beta-elements») 

områder, og legger vekt på menneskesinnet som et instrument for å tenke om emosjonelle 

tilstander (Meltzer, Williams, & Harris Meltzer, 2008, s. 7). Bions todeling korresponderer, 

ifølge Meltzer, med det å skape idiosynkratiske symboler eller manipulere konvensjonelle 

tegn. Sagt litt enkelt, man kan enten lære fra sine sanselige erfaringer, eller lese seg til 

kunnskap om verden. Som mennesker lengter vi etter intimitet og autentisitet og forsøker å 

skape en privat sfære hvor dette kan dyrkes, men er nødt til å ta på oss en sosial rustning. 

Noen mennesker klarer ikke å skape et hensiktsmessig skille mellom disse, og blant disse 

finner vi kunstnerne. Meltzer beskriver kunstnerne som kastet mellom smertefulle 

oppfatninger av dagligdags umenneskelighet på den ene siden, og et ønske om skjønnhet på 
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den andre. Skjønnheten i verden vandaliseres for kunstneren av dagliglivets primitive sosiale 

prosesser, noe som forhindrer han eller henne i å adaptere seg til samfunnet (Meltzer et al., 

2008, s. 14-15). Man kan ane at kunstneren for Meltzer er drevet eller motivert av et ønske 

om autentisk emosjonell erfaring av verden (intimitet), noe som står i motsetning til sosiale 

konvensjoner og de sosiale rustningene vi tar på oss. 

         Meltzer mener Bions modell gjør at vi må tenke nytt om spedbarnet som en «tabula 

rasa». Spedbarnets emosjonelle erfaringer, den symbolske representasjonen av dem i 

fantasiene, samt hvordan dette påvirker personlighetsstrukturen, begynner muligens allerede i 

fosterlivet (Meltzer et al., 2008, s. 8). Meltzer ser for seg ulike hendelser som potensielt kan 

oppleves av barnet mens det er i livmoren, og at disse opplevelsene kan være både godartede 

og mer traumatiske. Morens beroligende sang i takt med hennes og fosterets hjerterytme, eller 

fosterets opplevelse av egen vekst og rommet i livmoren som klaustrofobisk, er eksempler på 

dette. Kanskje skaper dette fantasier i barnet om verden utenfor. Meltzer spør seg også om 

hvordan det bombardementet av farger, form og lyd som møter barnet under fødselen virker 

inn på barnet. Han mener at forklaringer på barns ulike reaksjoner med kategorier som 

temperament, legning eller lynne, mangler både deskriptive og forklaringsmessige kvaliteter. 

Man kan like gjerne beskrive barnets opplevelser av fødselen som intenst sanselige eller 

emosjonelle, som for eksempel total avsky eller ekstatisk nysgjerrighet (Meltzer et al., 2008, 

s. 17). 

        Så tilbake til innholdet i den estetiske konflikten. Meltzer ser for seg at det første 

sanselige objektet spedbarnet blir kjent med er morens kropp eller ytre. Dette er et komplekst 

og overveldende objekt for babyen. Hennes ytre skjønnhet, brystene, skiftene i ansiktsuttrykk, 

lyset i øynene hennes, skiftet mellom dur og moll i stemmen, og at hun forsvinner og kommer 

tilbake igjen, er til tross for babyens lidenskapelige følelser, gåtefullt og mystisk. Babyen er 

også på vakt tenker Meltzer seg, for har den ikke blitt kastet ut fra morens kropp en gang 

tidligere? Det er som om meningen i morens bevegelser og handlinger forblir ukjent. Kan 

babyen stole på morens kjærlighet og følelser for den? Finnes det noe samsvar mellom det 

indre og det ytre? Selv i de mest tilfredsstillende øyeblikk med brystet i munnen finnes det en 

ambivalens. Morens bryst tar vekk den gnagende følelsen av sult i babyen, men fyller 

samtidig opp babyens munn med noe stort og sprengfullt som babyen selv må spytte ut. 

Moren gir og tar både behagelige og ubehagelige ting. Den estetiske konflikten består av den 

estetiske virkningen av morens skjønne ytre som er tilgjengelig for sansene, i konflikt med 

morens mer mystiske kvaliteter og innside, som barnet må skape ved hjelp av sin 
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forestillingsevne. Morens kjærlighet, begjær eller hat kan aldri erkjennes direkte, men må 

fortolkes ved hjelp av barnets forestillingsverden og det sansbare. Alt i kunsten og 

litteraturen, vitner om opprettholdelsen av den estetiske konflikten gjennom livet (Meltzer et 

al., 2008, s. 22). 

  Meltzers teori reverserer Kleins tanke om at den paranoid-schizoide posisjonen 

kommer forut for den depressive. I Meltzer perspektiv kan man se det slik at den depressive 

posisjonen med den estetiske konflikten som en første del, er det primære i menneskelivet. Vi 

må forholde oss til det gåtefulle og sanselige på innsiden av oss selv og andre først i livet, og 

integrere dette med følelser av hat og kjærlighet. Vi må ha kapasitet til å tåle den ambivalente 

lengselen etter objektet til tross for usikkerheten den estetiske konflikten skaper i oss. Denne 

negative kapabiliteten er en forutsetning for kreativt arbeide (Haugsgjerd, 2006, s. 136). 

  Det er på tide å vende tankene over på kunstnerens sinn og hva den estetiske 

konflikten kan belyse når det gjelder kreative impulser og kunstnerisk motivasjon. I forhold til 

Segals depressive reparasjon, er det hos Meltzer ikke negative drivkrefter som aggresjon, 

dødsdrift eller tap som er det primære, men snarere det gåtefulle i det estetiske objektet. De 

tingene som er viktige for oss kan ikke fastslås med sikkerhet, men vi må takle usikkerhet og 

ambivalens og vente på svar fra vårt eget indre, vår fantasi og forestillingsevne. Om dette ikke 

kan tolereres, kan det få oss til å vende blikket vekk fra det skjønne i verden, og fra 

lidenskapelig intimitet med andre. Der det indre ikke kan sanses, tolereres eller fornemmes, 

vil kanskje det ytre oppleves som hult? 

 Her vil jeg komme med et illustrerende eksempel som er hentet fra Stokkelands 

doktoravhandling (Stokkeland, 2013), men der Stokkeland bruker popmusikk som eksempel 

vil jeg skrive det om til billedkunst. Man kan forestille seg at man betrakter et maleri som 

innehar en rekke vakre kvaliteter og som gir øyet velbehag. Du liker fargene, motivet og 

komposisjonen og har kanskje til og med sett tidligere verk av den samme kunstneren som har 

beveget deg. Forventningen om noe bra er tilstede. Likevel er det som om noe skurrer, det er 

ingenting som rører seg i deg, ingen følelser eller minner vekkes til live. Selv om alt det 

formale i maleriets utseende er på plass, er det som om maleriets er tomt og kraftløs. Det er 

som om maleriet ikke har noen innside. Utsiden utgir seg for å være noe annet enn det 

innsiden rommer, det ytre samsvarer ikke med det indre (Stokkeland, 2013, s. 265). Verket 

mangler det Marion Milner kalte «a sense of inner beingness, of dead material acquiring a 

life of its own» (Milner, 2010, s. 157). Muligens er det også slik for kunstneren bak verket. 
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4.2 Det romantiske synet 

I denne delen av oppgaven behandler jeg teoretikere jeg mener føyer seg inn i det 

romantiske menneskesynet. Den kreative impulsen er noe iboende positivt i mennesket som 

kan hemmes i kontakt med omgivelsene.  

4.2.1 Donald Winnicott - overgangsfenomen 

Kreativitet eller føyelighet 

Donald Winnicott var assosiert med den såkalte «independent group» av britiske 

psykoanalytikere. Denne grupperingen posisjonerte seg på 1940- og 50-tallet mellom 

egopsykologene med Anna Freud i spissen, og Melanie Kleins tilhengere. Et viktig ståsted for 

denne grupperingen, som for kleinianerne, var objektrelasjonsperspektivet. I dette 

perspektivet endres fokus på barnets primære motivasjon fra tilfredstillelse av drifter til å søke 

relasjoner med andre, benevnt som objekter.  

For Winnicott var kreativitet en grunnleggende komponent i et lekent og    

meningsfullt liv. Han skisserer at det er to måter å oppfatte verden på, hvor en kreativ 

holdning gjør at individet føler at livet har mening og har verdi, mens det han kaller en føyelig 

(«compliant») holdning til omgivelsene er preget av et behov for å passe inn eller adaptere 

seg til verden. Føyelighet er et mangelfullt grunnlag i livet som er assosiert med følelsen av at 

livet er bortkastet og ikke er verdt å leve (Winnicott & Rodman, 1991, s. 87). Kreativitet og 

føyelighet kan relateres til begrepene falskt og ekte selv. Winnicott mente tidligere analytiske 

teoretikere hadde fokusert for mye på å forklare hvorfor store genier i verdenskunsten har 

skapt det de har skapt, blant annet gjennom å analysere aspekter ved deres liv og historie. 

Imidlertid er det lite som er skrevet om det primære, nemlig selve den kreative impulsen 

(Winnicott & Rodman, 1991, s. 93). For Winnicott er ikke kreativitet nødvendigvis koblet 

opp mot et kunstverk eller sluttprodukt, men snarere noe som farger hele vår holdning til den 

ytre verden rundt oss. Han skiller heller ikke mellom kunstverk og andre typer kreasjoner.  Et 

bilde, et hus, en hage, et antrekk eller en frisyre kan være kreasjoner, men trenger ikke å være 

det. Kreativiteten Winnicott snakker om er universell, den hører med til det å være i live 

(Winnicott & Rodman, 1991, s. 87). 

Overgangsfenomen 
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 Sentralt i Winnicotts teorier er hans begrep overgangsfenomen. I starten av livet lever 

spedbarnet i en tilstand av subjektiv omnipotens. Barnets egne ønsker, det vil si barnet selv, er 

den som setter i gang bevegelser i verden og barnet lever i en illusjon om at det på magisk vis 

skaper sin egen verden. I barnets psyke får det for eksempel melk fra noe som er del av barnet 

selv (Winnicott & Rodman, 1991, s. 15). Dette er kun mulig dersom en god nok mor vier 

mesteparten av sin oppmerksomhet til spedbarnet i begynnelsen. Hun må være tilstede med 

sitt fokus og nærvær så og si hele tiden, og særlig når barnet opplever ubehag. Det rommende 

miljøet («holding environment») som moren skaper, tillater spedbarnet å oppleve at begjær og 

handlinger som spontant vokser frem er virkelige, meningsfulle og har betydning. Barnet selv 

er virkelig og har betydning. Etter hvert opplever barnet mer og mer av den objektive ytre 

virkeligheten. Den subjektive omnipotens blir ikke erstattet, men de to eksisterer side om side 

i en dialektikk. Begge perspektiv må tas inn for en god utvikling. Dersom man lever for mye i 

subjektiv omnipotens vil man bli tilbaketrukket, autistisk og utilgjengelig, mens for mye vekt 

på den ytre verden kan lede til et falskt selv uten lidenskap og originalitet, fullstendig orientert 

mot andres behov og forventninger. 

Mellom de to måtene å erfare verden skisserer Winnicott en tredje form, overgangs-

erfaringen. I subjektiv omnipotens føler barnet at det selv har skapt verden, mens når det 

orienterer seg mot den objektive virkeligheten må lete etter objektene utenfor. Barnet blir 

veldig klar over adskillelsen og mangelen på kontroll som ligger i dette. Overgangsrommet 

ligger et sted mellom det indre og det ytre, noe som gjør det ambivalent og paradoksalt. I 

denne ambivalensen kan erfaringene ha sine røtter både i dype spontane kilder i en selv og 

samtidig henge sammen med en verden med andre subjekter.  

Winnicott brukte begrepet overgangsobjekt for å beskrive ulike gjenstander en baby 

tar i bruk som substitutt når moren ikke er til stede. Gjenstanden kan for eksempel være en 

sutteklut, bamse eller dukke (Winnicott & Rodman, 1991, s. 1-2). Overgangsobjektet er noe 

som både representerer barnet og den ytre verden. Det fungerer som konkret symbol på 

objektenes (foreldrenes) trygghet og varme, inntil barnet har mental kapasitet til å vite at 

foreldrene eksisterer også når de er ute av syne. Foreldrene lar barnet ha gjenstandene uten å 

utfordre, og anerkjenner deres betydning i barnets liv blant annet ved å ta dem med på reiser, 

og la være å vaske dem. De anerkjenner dermed ambivalensen eller paradokset som ligger i 

overgangsrommet. Barnet får lov å leve med objektet på sin egen måte uten å måtte forholde 

seg til hvor det kommer fra eller hvor det hører hjemme. Etterhvert som barnet blir eldre vil 

det investere mindre og mindre følelser og mening i objektet. Det verken glemmes eller blir 
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gjenstand for sorg, men mister sin mening som overgangsobjekt da alle overgangsfenomen 

spres utover hele det mellomliggende landskapet mellom indre psykisk realitet og ytre verden. 

I friheten i overgangsrommet kan det kreative selvet operere, eksperimentere og leke. Denne 

måten å erfare på blir bevart i kunstnerisk arbeide, i religion og fantasi samt vitenskapen 

(Winnicott & Rodman, 1991, s. 17-19). 

 Hva er den kreative impulsen hos Winnicott? Den er noe som fremtrer spontant 

“innenifra”. Motivasjonen er der i seg selv, men kan skades av en ikke god nok speiling fra en 

ikke god nok mor. Barnet blir da sittende fast i et psykologisk tomrom hvor tiden står stille, 

mens personligheten vokser videre rundt en manglende kjerne, og blir til et falsk selv. Den 

ikke gode nok moren presenterer en verden for barnet som det nærmest umiddelbart må 

tilpasse seg. Kunstnerisk arbeide må først og fremst være motivert innenfra og ikke være en 

tilpasning til verden dersom man skal følge Winnicotts tanker. 

Lek og potential space 

 For Winnicott representerer leken en videreutvikling av overgangsfenomen som er 

forankret i det samme mellomrommet mellom indre og ytre virkelighet. Lekens innhold er 

ikke det primære, men snarere at barnet får lov til å holde på med den. Leken finner sted i det 

potensielle rommet mellom indre og ytre virkelighet. Å leke er en måte å manipulere verden 

på, å leke er å handle (Winnicott & Rodman, 1991, s. 55). Winnicott skiller også leken fra 

instinkt og drift, han mener leken i seg selv er underholdende nok. I leken opplever barnet å 

være alene men samtidig sammen med noen. Barnet har en indre forestillingsverden som 

kobler sammen fragmenter av eksterne fenomen. Leken følger en utviklingskurve fra 

overgangsobjekter, til lek, til lek sammen med andre og til andre kulturelle handlinger i 

voksenlivet, for eksempel kunstnerisk arbeide. Akkurat som leken er grunnleggende og er 

tilfredsstillende i seg selv, trenger heller ikke kunstnerisk aktivitet å være motivert av noe 

spesielt, den er motiverende i seg selv (Winnicott & Rodman, 1991, s. 69-70). 

Lek, identitet og selvet 

 Winnicott skriver også om lek i utviklingen av selvet og identitet. I leken er barnet og 

den voksne fri til å være kreative. Det er kun i lek at vi har mulighet til å være kreative og 

bruke hele vår personlighet, og det er kun ved å være kreativ at individet oppdager seg selv 

(selvet). Det kan godt være at en vellykket og anerkjent kunstner til tross for å ha produsert 
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noe verdifullt, allikevel ikke har funnet sitt eget selv, eller er på leting etter det. Selvet kan 

ikke, ifølge Winnicott, finnes frem til gjennom sinnets eller kroppens produkter, den ferdige 

kreasjonen kan ikke reparere en underliggende mangel i selvet. For en vellykket selvutvikling 

må en person i tilstrekkelig grad ha erfaringer fra lek i det Winnicott kaller en tilstand uten 

mål og mening («non-purposive state»). Overgangsrommet er en slik tilstand hvor barnet får 

lov å være og erfare uten å bli utfordret av omgivelsene. En slik tilstand krever tillit til 

omgivelsene, en tillit barnet har lært via overgangstilstanden. Grunnlaget for en opplevelse av 

selvet ligger i den avslapning som erfaringer av tillit gir, og videre i den kreative fysiske og 

mentale aktiviteten i leken (Winnicott & Rodman, 1991, s. 75). 

4.2.2 Marion Milner – om å ikke kunne male 

Marion Milner var i likhet med Winnicott assosiert med den uavhengige gruppen av 

britiske analytikere, og de to hadde et nært vennskapsforhold. Milner ser for seg at kreativitet 

er en fundamental aktivitet og at kunstens primære funksjon er å skape noe nytt. Reparasjon, 

sorg og gjenskaping av tapte objekter kan være til stede og være viktig for kunstneren som 

person, men er en sekundær funksjon sett i forhold til kunstverket og betrakteren (Milner, 

2010, s. 187). For å skape noe som aldri har vært, er det nødvendig å oppgi behovet for logisk 

tenking, og bevisst og målrettet planlegging. Dette fordrer at man tolererer kaos og «absent-

mindedness» som en midlertidig tilstand. Milner var opptatt av det kroppslige og religiøse og 

har av noen blitt kalt en «body mystic» (Raab, 2000). 

Milners utgangspunkt var ikke geniet eller den profesjonelle kunstneren, men snarere 

seg selv. Hun var amatørmaler, og som psykoanalytiker brukte hun maling, tegning og 

drodling som terapeutiske virkemidler. I sin bok “On Not Being Able to Paint” (Milner, 2010) 

foretar hun er reise innover og undersøker egne motiver og ferdigheter i sin kunstpraksis. 

Betraktningene hun gjør seg foregår i et samspill med tegninger hun produserer og bruk av 

lærebøker i tegning og maling. En viktig innfallsvinkel for Milner var drodling, hvor man 

ikke har noen plan eller mål med tegningen. Elementene tar form mens man holder på. 

Tegningene var ikke ment å bli ferdige kunstverk, men snarere noe som åpnet opp og viste 

aspekter av den kreative prosessen. En primær hypotese for Milner var at psykisk kreativitet 

er evnen til å skape symboler, i kunsten symbol for følelser og i vitenskapen et symbol for 

kunnskap (Milner, 2010, s. 173).  
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Noen eksempler fra boken kan illustrere Milners måte å tenke på. Disse dreier seg i 

stor grad om å få fatt på ulike deler av sinnet som fungerer på det hun kaller et prelogisk plan. 

Milners metode er å finne ut hva som hindrer henne i å få tilgang til dette. 

Synssansen, omriss, persepsjon og logikk 

Milner hadde, delvis basert på instruksjonsbøker i tegning, sett på omriss av 

gjenstander som noe enkelt å få til å tegne, og i tillegg noe som faktisk eksisterer. Ved å 

studere fenomenet nærmere oppdaget hun at tingene faktisk ikke har noen klare avgrensninger 

i forhold til hverandre men ser ut til å forsvinne i skygger og i kontraster mellom lys og 

skygge. For å oppfatte dette mener Milner at hun må gi slipp på det mentale grepet som 

holder objektene i verden separert og på plass, noe som vekker en dunkel frykt i henne. Det er 

som om flere aspekter av sinnet hennes tviholder på en bestemt måte å tenke eller oppfatte på. 

Omriss og linjer representerer faktaenes verden hvor objekter er separert og solide. Å klamre 

seg til dette er en måte å beskytte sinnet mot fantasienes og forestillingenes verden. Å slippe 

til den indre verden av forestillinger, følelser og ideer i sinnet er å gi slipp på logikken i den 

ytre virkeligheten, noe som faktisk vekker en frykt for å miste forstanden (Milner, 2010, s. 

13-14, 18-19). Akkurat som barnet trenger speiling, trenger kunstneren forhold som er trygge 

for å være «absent-minded». Vi må være fri fra behovet for hva som er praktiske, nyttige og 

passende handlinger. I barndommen tjener leken dette formålet, i voksne liv er det 

vanskeligere. Når vi er i en tilstand hvor meg og ikke-meg er utydelig er vi spesielt sårbare for 

indre hendelser og følelsesliv i relasjon til andre. I følge Miner er psykoanalysen (pasient og 

analytiker) og maleriet (kunstner og betrakter) begge settinger hvor omgivelsene er trygge 

nok til at utvisking av grensene er mulig. 

Om logisk tenking skriver Milner at den gjør oss i stand til å skille subjekt fra objekt 

og meg fra ikke-meg. I denne tenkemåten kan ikke noe være og ikke være samtidig. Vi skiller 

det vi ser fra oss selv gjennom å se på det. En ikke-logisk måte å tenke på er preget av 

irrasjonalitet noe Milner relaterer til symbolsk uttrykksform fordi symbolet er både seg selv 

og det det representerer samtidig. Kunst må være noe som evner en sammensmelting mellom 

den som ser og det som blir sett. Kunstneren driver med en kontinuerlig ødeleggelse og 

gjenskaping av naturen, ved å stadig tilføre nye symboler som vi kan forstå den ut ifra 

(Milner, 2010, s. 188-193). Når man lar den indre og den ytre naturen smelte sammen, kan 

man settes i kontakt med en annen type bevissthet eller kontemplativ tilstand som gir en ny 

følelse av selvstendighet og frihet, en ny opplevelse av seg selv som menneske. Denne 
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tilstanden sammenligner Milner med det analytikere har beskrevet som ulike bevissthets-

tilstander som opphøyethet, uttrykksløshet («blankness»), «oceanic feeling», men også med 

det som i ulike religiøse og mystisistiske tekster refereres til som tomhet (Milner, 2010, s. 83, 

180). 

Rammer, følelser og symboler 

Rammens funksjon er, ifølge Milner, å indikere at det som er på innsiden skal tolkes 

annerledes enn det som er utenfor. Det som er på innsiden av rammen skal tolkes symbolsk, 

mens det som er på utsiden skal tolkes bokstavelig. Vi som betraktere antar at det som er 

innenfor gir mening, for eksempel at karakterene på scenen i et skuespill ikke er der tilfeldig. 

En mental forestilling er i realiteten et symbol, og det kunstneren i sin essens driver med er å 

skape symboler. Kunstneren, sier hun, skaper symboler for følelsenes liv og skaper måter som 

det indre livet kan gjøres kjent på. Siden dette indre livet er livet til en kropp, med alle sine 

rytmer, spenninger, bevegelser og balanser vil dette også vises i symbolene. Form, linjer, 

farger, strøk eller kontraster mellom lys og skygger kan tjene som symboler på menneskelige 

følelser. Kunstneren gir uttrykk for sine mest verdifulle og essensielle psykofysiske 

opplevelser og erfaringer, og konseptualiserer i non-verbal form den utrolige opplevelsen av å 

være i live, å være en levende og bevegelig kropp i rommet som kan relatere seg til objekter 

rundt. En kunstner må ha med seg hver celle i kroppen i arbeidet. Milner sammenligner det 

med orgastiske opplevelser hvor ens bevissthet gjennomsyrer hele kroppen. Et godt bilde er et 

bilde hvor hvert eneste penselstrøk føles betydningsfullt og er gjennomsyret av subjekt. 

Følelsene kunstverket konstituerer unnfanges i prosessen med å skape, heller enn at 

kunstneren er offer for en ufrivillig id-utblåsning. Men det er viktig å ikke forveksle de 

orgastiske følelsene i skapelsesprosessen, og de kvaliteter det ferdige kunstverket innehar. Det 

ene er opplevelsen av den kreative prosessen, mens det andre er kunstverket i virkeligheten 

(Milner, 2010, s. 186). 

Oppsummert vil jeg si at Milners viktigste bidrag for å belyse problemstillingen er 

hennes standpunkt i forhold til at det irrasjonelle og prelogiske er målet for den kunstneriske 

prosessen. Fornuften må ikke seire, den må ryddes av banen. Motivasjonen ligger i å få 

tilgang til slike deler av sinnet, noe som kan gi kunstneren orgastiske følelser av enhet og å 

være i livet, ja til og med gi endrede opplevelser av seg selv og verden. Den kunstneriske 

prosessen er en spennende reise inn i det ukjente. 
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4.2.3 Anton Ehrenzweig – prosess og persepsjon 

Kunstteoretikeren, psykologen og pedagogen Anton Ehrenzweig var ikke selv 

psykoanalytiker, men var godt kjent med psykoanalytisk teori samt utviklingen innen kognitiv 

psykologi. Han deltok jevnlig på møter i den såkalte imago gruppen eller «Imago Society». 

Dette var en uformell samling med psykoanalytikere, filosofer og kunsthistorikere, deriblant 

Donald Meltzer, Wilfred Bion, Marion Milner og Roger Money-Kyrle, som kom sammen for 

å diskutere temaer rundt blant annet estetikk og psykoanalyse. Ehrenzweigs teorier har mange 

paralleller til Milner, men der Milner er personlig og poetisk, er Ehrenzweig mer formell og 

teoretisk. Noe som skiller ham fra flere andre teoretikere som presenteres i oppgaven er at 

hovedfokuset er på kunst og å forstå og beskrive aspekter ved den kreative prosessen. Han gir 

mer tydelig og konkrete svar på hvordan den kunstneriske prosessen foregår og hva som 

kjennetegner den. I hans bok “The Hidden Order of Art” (Ehrenzweig, 1967), sier tittelen 

mye om innholdet. Den handler i stor grad om det ubevisste og hvordan det ubevisste bidrar i 

å skape kunstverk. Hva skjer i mellomrommet mellom forestillingene og det ferdige 

kunstverket? Hvordan blir kaos til orden? 

  Ehrenzweigs teorier bygger på både egopsykologi og kleinianske ideer. Mens 

egopsykologien tar utgangspunkt i ubevisste primærprosesser (id) som mer primitive og forut 

for sekundærprosesser (ego), ser Ehrenzweig for seg at disse to jobber i en dynamikk. Dette 

leder tankene tilbake Ernst Kris begrep “regression in the service of ego”. Men Ehrenzweig 

snakker ikke om den kreative prosessen som en regresjon. Han tar heller i bruk Kleins begrep 

ubevisst fantasi som en bro mellom krav og behov fra id og deres representasjon i det bevisste 

sinn. Han argumenterer for at mens kunsten ofte opptrer som organisert og velordnet, er 

ubevisste fantasier langt mer flytende og skiller ikke mellom motsetninger, det vil si de er 

ikke diskursive. De kan ikke artikulere tid og rom tydelig og lar alle faste grenser og rammer 

flyte inn i hverandre. Derfor har ofte kunst blitt ansett som sekundærprosess med sterk bevisst 

eller førbevisst påvirkning (Ehrenzweig, 1967, s. 3). Ehrenzweigs prosjekt i boken er å vise at 

primærprosesser og sekundærprosesser er mer sidestilt i kreativt arbeide. 

 Relatert til problemstillingen ligger Ehrenzwigs kreative impuls et sted mellom 

egopsykologiske drifter og kleinianske fantasier. Han tar i bruk kleinianske termer når han 

beskriver den kunstneriske prosessen, og trekker ganske klare paralleller mellom barnets 

utvikling fra den paranoid-schizoide til den depressive posisjonen, og den mentale prosessen 

som foregår i kunstneren i ulike faser av arbeidet. I tillegg beskriver han hvordan det 

ubevisste påvirker egenskaper ved det mentale apparatet i form av persepsjon og synssans. 
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Synssansen og persepsjon 

Tidlig i utviklingen er barnet fritt og eksplorerende når det tegner og maler. Etterhvert 

vil det sammenligne sine tegninger med de voksnes verden og finne ut at de ikke 

korresponderer særlig bra. Barnet vil sakte men sikkert begynne å etterligne det som 

verdsettes av de voksne, og bearbeide detaljer og konkrete objekter i større grad. I løpet av 

denne prosessen mister barnet sitt tidlige globale og udifferensierte blikk. Dette blikket 

forsvinner imidlertid ikke helt og kan være et potent verktøy for den modne kunstner 

(Ehrenzweig, 1967, s. 6-7). Ehrenzweig relaterer de ulike måtene å se på til at vi har to former 

for oppmerksomhet. Vi kan fokusere på helheten eller enkeltdeler. Det bevisste sinnet jobber 

etter gestaltprinsipper og vi organiserer den visuelle verden rundt oss etter figur-grunn 

prinsippet. Vår persepsjon tvinger oss til å velge hva som skal være figur og hva som skal 

være bakgrunn. Et kunstverk består alltid av en ekstrem mengde visuell informasjon, og er alt 

for komplekst til at det bevisste blikket med sitt punktfokus kan ivareta noen som helst form 

for helhet. For å være oppmerksom på hele bildet på en gang, kreves et mer udifferensiert og 

ubevisst blikk som kan behandle figur og grunn upartisk. Der gestaltpsykologen vil hevde vi 

må ta et valg, argumenterer Ehrenzweig for at det er mulig og nødvendig å holde hele 

billedflaten i et ikke-delt fokus (Ehrenzweig, 1967, s. 21-23). Dette er et vanlig fenomen for 

en maler. Man jobber med detaljer eller områder i et bilde, og går plutselig noen skritt tilbake 

for å evaluere helheten. Ehrenzweig kaller dette for en slags ubevisst skanning. Plutselig 

bestemmer kunstneren seg for at en detalj må bearbeides, en farge justeres osv. Det er som 

noe har kommet og forstyrret bilde. Slik drives arbeidet med bildet fremover i en prosess 

bestående av kontinuerlig differensiering (fokusering) og dedifferensiering (spredning). 

Kreativitetens faser 

Ehrenzweig tar i bruk kleinianske begrep når han deler den kunstneriske prosessen opp 

i tre stadier. Det er nyttig å ha med seg at Ehrenzweig var spesielt opptatt av abstrakt, non-

figurativ kunst som hadde sin storhetstid i Ehrenzweigs levetid. I kunstretninger som abstrakt 

ekspresjonisme var spontanitet og ubevisst liv en viktig del av den kunstneriske etos 

Den første fasen er kjennetegnet av fragmentert projeksjon. Denne fasen er schizoid i 

karakter, og kunstneren projiserer fragmenterte deler av selvet inn i arbeidet. Avspaltede 

elementer kan virke tilfeldige, fragmenterte, uønskede og forfølgende. 

I den andre mer maniske fasen settes den ubevisste skanningen i gang som integrerer 

kunstverkets underliggende struktur. Billedflaten kan fortsatt fremstå fragmentert og er ikke i 
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sitt hele “helbredet”. Ubevisste bånd binder likevel enkeltelementene i bildet sammen, og et 

uavbrutt billedlig rom trer frem som et bevisst signal på ubevisst integrering. Ehrenzweig 

kaller denne fasen manisk fordi alt som tilføres bildet gir mening for kunstneren, selv uhell 

virker geniale. Kunstneren fornekter tanken om at alt av det som produseres kanskje ikke er 

like genialt. 

I tredje fase vil deler av verkets skjulte struktur reintrojiseres, eller installeres tilbake i 

kunstnerens ego, på et høyere mentalt plan. Siden den skjulte strukturen er udifferensiert og 

vil oppleves kaotisk, er denne tredje fasen ofte preget av sterk angst. Kunstneren blir kastet ut 

i rollen som betrakter til sitt eget verk. Der alt kunne virke genialt i den maniske fasen, blir 

kunstneren nå grepet av angst, tvil og ødeleggelsestrang. Der man etterlot bildet som genialt 

dagen i forveien, kan man nå bli smertelig klar over dets mangler. Om alt går bra er ikke 

angsten lenger forfølgende, men har en mer depressiv karakter inkludert et håp om fremtidig 

integrering (reparasjon). 

Akkurat som barnet må tåle ambivalensen ved det hele objektet (godt og vondt 

samtidig), må kunstneren lære å stole på at sensitiviteten for de lavere nivåene av bevisstheten 

kan bære inntrykkene av kaos, tvil, fragmentering og depressiv angst. Kunstneren må lære å 

motstå sekundær revidering og fristelsen til å forkaste verket på tross av dets mangler og 

fragmenteringer, og bli sensitiv for «true pictoral space» (Ehrenzweig, 1967, s. 102-103). 

Dersom dette skjer kan kunstverket bli en syntese av kaos og orden, objektet blir helt igjen. 

Oceanic state 

I alt kreativt arbeide kommer man til et punkt hvor muligheten til frie valg blir sterkt 

innskrenket eller stopper opp. Verket lever sitt eget liv, og man står igjen med muligheten til å 

akseptere eller å forkaste i en slags pågående samtale mellom verket og kunstneren. Et 

mystisk nærvær kan oppstå mener Ehrenzweig. Han sammenligner med mystikerens følelser 

om å være i ett med universet, og med fantasier om å være tilbake i livmoren. Denne 

tilstanden er et produkt av den ekstreme oppløsningen av fokus som foregår i ego under den 

kreative prosessen. Mange av grensene i individets eksistens oppheves. Dersom kunstneren 

skal greie å skape noe som virkelig er originalt må konvensjoner om hva som blir sett på som 

‘bra’ og dårlig’ legges bort.. Superegos aggresjon må nøytraliseres. Det betyr at det 

kunstneren anser som det mest vellykkede i bildet muligens må ødelegges. Kanskje må man  

la en mindre bra detalje tjene som startpunkt i den videre prosessen (Ehrenzweig, 1967, s. 

294-295). I arbeidet med kunstverket må kunstneren noen ganger akseptere at resultatet ikke 
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svarer til forventningene. Man må la arbeidet «hvile» og ta fatt når man er klar. Om man følge 

Ehrenzweig foregår det da prosesser i det ubevisste som kan hjelpe kunstneren videre. 

4.2.4 Heinz Kohut – den narsissistiske kunstneren 

  Kunstnere er en yrkesgruppe som kan være lett å assosiere med narsissistiske trekk. 

Totalt oppslukt i seg selv og sitt på den ene siden, men også var for andres anerkjennelse og 

kritikk. Kanskje er kunstneren nødt til å ha overdreven tro på egne egenskaper for å greie å stå 

i den usikkerheten og ambivalensen som et kunstnerliv kan bestå av. I Kohuts selvpsykologi 

regnes narsissisme ikke som primitivt eller et hinder for kjærlighet til andre, slik Freud så for 

seg i barnets tidlige utvikling. Narsissistiske behov er noe man har livet igjennom og er ikke i 

seg selv knyttet til patologiske tilstander. Alle mennesker trenger påfyll for slike behov i 

større eller mindre grad. De sentrale narsissistiske behovene delte Kohut opp i behovet for å 

bli speilet, å idealisere og føle en likhet med andre (Alter ego). Å bli speilet dreier seg om å 

bli sett, beundret og løftet opp av omgivelsene, mens å idealisere dreier seg om å bli løftet opp 

ved å knytte seg til noen eller noe som har egenskaper man selv skulle ønske seg.  Alter ego 

handler om å finne andre med sammenfallende egenskaper for å bekrefte sitt eget selv. Det 

som fremmer utvikling gjennom tidlige narsissistiske faser er at barnet får lov å leve i den tro 

at verden er slik barnet trenger at den skal være, heller enn å påpeke at barnets versjon er 

urealistisk og usann. Barnet må oppmuntres og gledes over mens det danser rundt i rommet 

som snøhvit og få lov å tro at månen er en klinkekule. I en normal utvikling vil slike 

urealistiske oppfatninger bli visket gradvis bort og endres, men i den sterke indre kjernen som 

har utviklet seg har barnet ressurser å trekke fra resten av livet. Kohut la som Winnicott vekt 

på mening og fravær av den, mens forbudte ønsker og drifter kom i bakgrunnen. Han omtalte 

mentalt strev som isolasjon og fremmedgjøring. Ett menneske som strever mentalt kan holdes 

fanget i en emosjonell berg og dalbane hvor utbrudd av kreativ energi og liv alternerer med 

smertefulle opplevelser av utilstrekkelighet og fiasko. Den kreative prosessen blir da 

kortsluttet og hindret i sin realisering (Mitchell & Black, 1995, s. 149-150). 

Selvobjekt 

 Selvet er helt sentralt i Kohuts tenkning, også med tanke på kunstnerisk arbeide. Han  

anser selvet som en agent, som et sentrum for våre opplevelser: “the self is a unit, cohesive in 

space and enduring in time, which is a center of initiative and a recipient of impressions” 



33 

 

(Kohut & Ornstein, 1991, s. 452). For at en opplevelse av et sammenhengende selv skal 

utvikles, er foreldrenes empati helt essensielt. For å opprettholde følelsen av et 

sammenhengende og meningsfylt selv knytter vi oss til såkalte selvobjekter ifølge Kohut. 

Disse kan være alt fra mennesker og dyr, til ting, kulturmanifestasjoner eller en idétradisjon. 

Funksjonen selvobjektene har for selvet er at de fyller det opp og gir emosjonell stabilitet, 

basert på narsissistiske mangler eller behov. Det er på denne måten forskjell på å knytte seg til 

noe eller noen fordi man har lyst, og det å gjøre det basert på narsissistisk mangel. 

Selvobjekter har vi livet ut sier Kohut, vi har ikke frihet til å velge dem bort, men vi har frihet 

til å velge hvilke selvobjekter vi knytter oss til (Karterud, Monsen, Skårderud, & Kohut, 

1997, s. 18-19). 

Verket som selvobjekt 

 Fundamentalt for en selvpsykologisk forståelse av kreativt arbeide er kunstverkets 

funksjon som selvobjekt for kunstneren (Hagman, 2000, s. 281). Man kan spørre seg hva 

kunstneren investerer i verket, og hva kunstneren får tilbake? Kunst artikulerer ikke bare 

hvordan vi føler, men hvem vi er (Langer 1957, omtalt i Hagman, 2000, s. 283). Det betyr at 

det kunstneren forsøker å artikulere, er den fulle opplevelsen av å være i live, den fulle 

opplevelsen av seg selv. Kunstverket uttrykker subjektivitet gjennom formal perfeksjon og 

realiseringen av idealiserte verdier. I en selvpsykologisk forståelse hvor verket tjener som 

selvobjekt kan verket gi narsissistisk påfyll av speilende eller idealiserende karakter.  

Kunstnerens forhold til kunstverket er derfor et forhold til egen subjektivitet. Kunstneren 

skaper et ideelt objekt som speiler kunstnerens grandiositet. Å skape kunstverket og assosiere 

seg med det kan gi følelser av at man har kontroll og styrer verden, og at man er knyttet til 

noe som er både er perfekt og større enn seg selv. Selv om kunstverket manifesterer 

idealiserte verdier, må det også artikulere kunstnerens indre liv på en autentisk måte, ellers vil 

opplevelsen av selvet i prosessen være inkongruent. Dette er en kontinuerlig prosess, en 

dialog mellom kunstner og verk, hvor det hele tiden ligger en spenning mellom det idealiserte, 

det grandiose og det autentiske. Dette gjelder for så vel fragmenterte som mer harmoniske 

tilstander. I dette perspektivet blir den kunstneriske prosessen intersubjektiv. Dialogen skjer 

mellom kunstnerens subjektivitet og kunstverkets subjektivitet som begge smelter sammen i 

kunstnerens selvopplevelse (Hagman, 2000, s. 283-285). I konteksten av en kunstverden kan 

man se for seg at selvobjekter kan operere på mange nivå. Det kan dreie seg om en 
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kunstretning eller en måte å male på som er i tiden, eller et miljø man ønsker å assosiere seg 

med.  

 Et spørsmål man kan spørre seg er hva selvobjektbindingen til kunstverk eller andre 

forhold i kunstkonteksten innebærer for kunstneren. Er det snakk om en avhengighet eller 

andre patologiske trekk? Jeg velger å tolke Kohut slik at dette avhenger av hvor sterkt og 

sammenhengende selvet er i utgangspunktet. Dersom de narsissistiske behovene ikke er løst i 

oppveksten for eksempel, kan et hvilket som helst selvobjekt tjene som avhengighetsskapende 

eller alt for styrende for selvfølelsen. Men den kunstneriske prosessen kan også i seg selv 

være utfordrende. Kohut omtaler dette i sin modell av den kreative prosessen. 

Kreativitet og den kunstnerisk prosessen  

 For Kohut involverer alt kreativt og produktivt arbeide både idealiserende og 

grandiose narsissistiske energier (Kohut & Ornstein, 1978, s. 801). Det er ikke nødvendigvis 

slik at kreative personer lider av strukturelle mangler, men noen kreative mennesker 

karakteriseres av flytende narsissistiske konfigurasjoner. Kunstneren kan svinge mellom 

narsissistisk likevekt med stabil selvfølelse, og etterfølgende perioder med opplevelser av 

tomhet og rastløshet, tvil i forhold til egne verdier, lav selvfølelse, avhengighet og perverse 

lengsler og arbeidstørke. Disse tilstandene kan igjen etterfølges av kreative perioder hvor 

narsissistisk energi, frigjort fra idealene og selvet, kan brukes til ny kreativ aktivitet, originale 

tanker og intenst lidenskapelig arbeid (Kohut & Ornstein, 1978, s. 815). 

Kunstneren kan til tider føle seg fremmed fra sitt produkt. Dette er et resultat av at 

selvet i hektiske skapende faser er frarøvet all narsissistisk energi - den er overført til verket. I 

påfølgende rolige faser hvor originale ideer testes ut og organiseres, blir den narsissistiske 

energien jevnt distribuert mellom arbeidet og selvet. Selvet oppleves da som kilden til 

produktet. Dette kan igjen bli avbrutt av uvirksomt narsissistisk trykk, som trigger en ny fase 

med hektisk kreativitet (Kohut & Ornstein, 1978, s. 817).  

Kunstnerens selv blir i den kunstneriske prosessen utsatt for mektige krefter det ikke 

kan kontrollere. Kunstneren føler seg hjelpeløst utsatt for ekstreme humørsvingninger som 

veksler fra førkreativ depresjon, til farlig hypoman overstimulering. Å gå inn i ukjent 

territorium, som mange kunstnere gjør i sitt arbeid, kan også bringe sinnet inn i dype 

tilstander av ensomhet. Her har ingen vært tidligere, dette vil ingen forstå, dette må jeg 

beskytte, dette kan jeg ikke vise til noen. Slike skremmende opplevelser, sier Kohut, kan 
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bringe frem øyeblikk tidlig i livet da barnet følte seg alene, forlatt og frarøvet all støtte (Kohut 

& Ornstein, 1978, s. 818). 

Enten kunstneren er preget av sensitivitet overfor omverdenen eller ikke kan hun eller 

han bli utsatt for sterke sinnsbevegelser i skapelsesprosessen. Selvet står i sentrum av dette. 

Kunstverket og kunstnerrollen kan være så viktig for selvfølelsen at man føler seg smadret om 

man ikke får det til. Hagman (2000, s. 279) forstår gangen i Kohuts kunstneriske prosess som 

en veksling mellom opplevelsen av et sammenhengende selv, selvobjektsvikt, gjenopprettelse, 

og fornyet selvopplevelse. Kunstneren er kastet mellom affektive tilstander av håp og tvil på 

om verket virkelig kan uttrykke eget indre. Kunstneren kan føle en nær kontakt med verket 

når det gir en estetisk resonans av egen innside, men også et behov for å fjerne seg fra det om 

han eller hun bli klar over at verkets ytre kvaliteter ikke resonnerer. Verket svikter som 

selvobjekt. Kunstneren vil forsøke å gjenopprette selvobjektet gjennom å endre kunstverket. 

Kunstneren må nå trekke veksel på kunnskap og erfaringer med sitt medium. Målet med den 

kunstneriske prosessen, er ifølge Hagman, å gjenopprette selvobjektbåndet mellom kunstner 

og kunstverk (Hagman, 2000, s. 285-289). Selvet oppleves som sammenhengende og verden 

gir atter mening. 

 

5 Diskusjon 

 I oppgaven har jeg rettet oppmerksomheten mot den kreative impulsen og hvordan den 

inngår som motivasjon til å skape kunst som voksen. Veien fra spedbarnsutvikling av 

forestillingsevne og skapertrang til profesjonell kunstpraksis er lang og full av liv og 

hendelser. Det flere psykoanalytiske teoretikere peker på, er hvordan de skapende prosessene 

som virker i oss utvikles fra et tidlig stadium i livet. De teoretikerne jeg har behandlet i 

oppgaven virker alle å ha som grunnsyn at noe av det som driver et menneske i voksent 

kunstnerisk arbeide, blir unnfanget tidlig i livet. Når vi jobber med kunst, søker vi tilbake til, 

eller er påvirket av, viktige tidlige erfaringer. Kris, Segal, Milner, Ehrenzweig og til dels 

Kohut beskriver inngående hvordan dette kommer til uttrykk i den voksne kreative prosessen. 

Jeg vil starte diskusjonen med å oppsummere likheter og ulikheter koblet opp mot det 

klassiske og det romantiske synet. 

5.1 Oppsummering av klassisk og romantisk syn 
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5.1.1 Klassisk syn  

 I Strengers artikkel (1989) bygger det klassiske menneskesynet på Kants filosofi. 

I denne tradisjonen er menneskets følelser ikke til å stole på, de er forræderske og 

forføreriske. Menneskets hedonistiske natur trenger grenser som fornuften kan tilby. Verdien i 

menneskelivet ligger i vår kapasitet til å transendere våre animalske drifter. Vår evne til å 

styre oss selv gir oss mulighet til å bevege oss fra å være ubetydelige flekker i et uendelig 

univers, til vesener med verdi og mening. Aktiviteter som uttrykker dette er vitenskap i det 

kognitive domenet, moral i det etiske og innenfor det estetiske; den ordenen vi tillegger 

naturen. I oppgaven har jeg behandlet det klassiske synet i hypotesen om at den kreative 

impulsen er en respons på noe traumatisk eller begrensende i kunstnerens indre liv. 

Motivasjonen i kunstnerisk arbeide er å lindre eller reparerer dette. 

Freuds menneskesyn var preget av at vi ikke er herre i eget hus. Mennesket er i stor 

grad drevet av ubevisste impulser og drifter som får sitt utløp i ulike kanaler som drøm, 

fantasi og nevroser og i sublimert form gjennom kunst, vitenskap og annen aktivitet. For 

Freud var seksualdriften den viktigste drivkraften i mennesket selv om han også på slutten av 

sin karriere introduserte dødsdriften. Kants forræderske og forføreriske følelser kan relateres 

til Freuds libido og ubevisste impulser. Gjennom et sterkt og velfungerende ego (fornuft) kan 

man transendere de forbudte driftene og impulsene som stadig trenger seg på. En måte å gjøre 

dette på er gjennom sublimering av driftene gjennom kunstnerisk arbeide. Freud skriver ikke 

spesifikt om kunstneriske prosesser som voksen, men skriver derimot om forholdet mellom 

barnets lek og voksen kreativitet. Finnes det en ansporing til det romantiske i teksten om 

dagdrømmer og forfatteren? Fokuset på det lekende barnet finner vi senere igjen hos Donald 

Winnicott. Det som skiller de to er at barnet hos Winnicott må få lov til å videreutvikle sin 

kreativitet og lek og at dette danner et grunnlag for et godt liv. Hos Freud må den voksne 

skjule sine fantasier som likevel kan leves ut i omdannet form gjennom drøm eller kunst. Man 

har da beveget seg fra lystprinsippet til realitetsprinsippet, og denne bevegelsen er sentral for 

personlig modning. Freud kan slik sies å rette seg inn i det klassiske synet. 

Egopsykologen Ernst Kris så også på kunstnerisk arbeid som sublimering, men i 

tillegg til å gi utløp for driftene innebærer sublimering for Kris en mer bevisst skiftende 

investering av psykisk energi. Kunstneren kan holde ego passivt og foreta kontrollerte dykk 

ned i det ubevisste for å komme i kontakt med materiale som kan slippes til i kunsten, i egos 

tjeneste. Et slikt mentalt arbeide kan være motiverende i seg selv, ego kan være givende i seg 

selv. Slik kan også Kris sies å føye seg inn i det klassiske synet med sitt fokus på ego som en 
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sterk, fornuftig og kontrollerende instans i det mentale apparatet. Inspirasjon, enten den 

kommer fra psykotiske hallusinasjoner, religiøse opplevelser, eller driftsbaserte konflikter, må 

temmes og anpasses virkeligheten via ego og ferdigheter dersom det skal bli til kunst. Kris’ 

teori tilfører viktige beskrivelser av hvordan dynamikken mellom det bevisste og det 

ubevisste fungerer i den kreative prosessen, og hvordan inspirasjon og utarbeidelse av verket 

foregår på ulike mentale nivå.  

Melanie Klein retter oppmerksomheten mer mot våre aggressive impulser 

(dødsdriften), som er iboende i oss fra fødselen. Kleins spedbarn lever i en fantasiverden full 

av sterke emosjonelle opplevelser. Klein så på spedbarnets utvikling av evnen til å danne 

symboler som en forutsetning for den kreative impulsen. Drivkraften for denne utviklingen er 

nært knyttet til spedbarnets redsel for å ødelegge og miste sitt eget indre og det gode 

morsobjektet. Utviklingen av ego er også knyttet til denne prosessen. For Klein er mennesket 

helt fra starten drevet av sterke følelser og drifter som vi må lære oss å bearbeide eller tolerere 

for å bli velfungerende mennesker. Klein kan på bakgrunn av dette forstås som en tydelig 

manifestering av det klassiske synet. Men Klein skiller seg fra Freud i synet på hvordan 

fantasier om barnets relasjonen til objekter eller personer i omverdenen styrer utviklingen. 

Dette har også implikasjoner for kunstnerisk arbeide. Freuds og Kris’ kunstner kunne fri seg 

fra, eller i hvert fall dempe driftene gjennom sine aktiviteter. Det er som om det eksisterer et 

skille mellom instansene. Hos Klein er mennesket i alle aspekter i livet, deriblant kunsten, 

kastet ut i en evigvarende kamp mellom aggresjon, kjærlighet og reparasjon.  

Hanna Segal videreutvikler Kleins teori om symboldannelse, og vier mer 

oppmerksomhet til sorgprosessen og ambivalensen i den depressive posisjon. Kunstneren kan 

skape nye objekter der de gamle blir ødelagt. En viktig drivkraft i dette er, som for Klein, 

kjærligheten til objektet, og skyldfølelsen over å ha ødelagt det. Dermed kan også Segal sies å 

føye seg inn i det klassiske synet. Kris og Segal publiserte sine estetiske teorier på omtrent 

samme tid (1951 og 1952) og representerer to ulike forgreininger av psykoanalysen, det 

kleinianske perspektivet og ego-psykologien. Hos Kris er ego den styrende instansen i 

sublimeringen og fokus beholdes på det intrapsykiske i kunstnerens sinn. Segal er som Klein 

mer opptatt av hvordan vi helt fra spedbarnstiden strever med våre relasjoner til omverden.  

Segals ekte kunstner har et bevisst forhold til indre liv, en presis distinksjon mellom 

det indre og det ytre, og på bakgrunn av det en velutviklet evne til å forme sitt medium. Dette 

kan forstås som at kunstneren vinner sin autonomi gjennom arbeidet i den depressive 

posisjonen. Freuds optimisme på rasjonalitetens vegne er hos Segal erstattet med muligheten 
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til å skape ekte kunst gjennom reparasjon og å tåle ambivalens. Et utfyllende perspektiv hos 

Segal er at hun knytter reparasjonssyklusen mer direkte til hvordan den kommer til uttrykk i 

kunstnerisk arbeide. På bakgrunn av dette danner hun hypoteser om hva som er ekte kunst. 

Kunst kan vekke til live ødelagte objekter og gi dem evig liv, både for kunstneren og 

betrakteren. For at en ekte estetisk erfaring skal være mulig, må aspekter av både kaos og 

aggresjon (dødsdriften), samt harmoni og skjønnhet (libido), være tilstede på en eller annen 

måte i kunstverket. Av alle menneskelige aktiviteter, er et stort kunstverk det nærmeste vi 

kommer for redde oss unna ødeleggelse og glemsel. I stor kunst er fornektelsen av 

dødsinstinktet mindre enn i all annen menneskelig aktivitet, det uttrykkes og formes som svar 

på vårt behov for liv og skapende aktivitet (Segal, 1952). Dette må sies å være en kraftfull 

kilde til motivasjon. 

Hos Donald Meltzer står det emosjonelle og sanselige i sentrum. Hans begrep estetisk 

konflikt innebærer at vi må tåle ambivalensen som oppstår i møtet med det sanselige, 

overveldende og skjønne i verden som en kontrast til at vi egentlig ikke kan vite noe sikkert 

om det vi ikke kan sanse. Vi er i forhold til dette prisgitt vår forestillingsevne. Den estetiske 

konflikten har muligens sine røtter i den prenatale perioden av livet og klimakset ved 

fødselen, men manifesterer seg tydelig i det første sanselige og skjønne objektet spedbarnet 

blir kjent med, nemlig moren. Spedbarnet kan ikke vite noe sikkert om morens innside, 

hennes tanker eller handlinger, og dette resulterer i ambivalens og konfliktfylte følelser.  

Meltzers røtter i det kleinianske skinner gjennom i hans vektlegging av barnets 

overveldende møte med verden, og opplevelsen av sterke følelser av både negativ og positiv 

karakter. Likevel kan hans teori gi inntrykk av at han ser på mennesket mer som en brønn enn 

som en bøtte og er litt vanskeligere å plassere i det klassiske synet. Han legger mindre vekt på 

det aggressive og traumatiske enn Klein og Segal, og mer på det gåtefulle. Kunsten og det 

sanselige er en viktig kilde til erkjennelse, og kan også informere det kliniske arbeidet. I 

stedet for at fornuften skal seire over følelsene, eller at man må reparere det ødelagte, må man 

tåle å utstå at den andre er ukjent for oss, selv om våre sanser forteller oss noe annet. Dette 

kan sees på som en lite betydningsfull omskriving av den kleinianske reparasjonsprosessen, 

men valg av ord og begrep er ikke tilfeldig. Meltzer ser ikke på rasjonalitet og logikk som 

veien til autonomi. Han kritiserer til og med bruken av teori og begreper som en kontrast til 

det opplevelsesnære og sanselige i kunst, så vel som i den analytiske prosessen. Den 

analytiske metodens kvaliteter som intimitet, åpenhet, ikke-dømmende holdning og viljen til 

oppofrelse, står i konflikt med teorien som kan beskyldes for å være reduksjonistisk, 
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borgerlig, kynisk, hyklersk, uvitenskapelig, sexistisk og moralistisk. Han mener for eksempel 

Kleins begrep paranoid-schizoid posisjon er spesielt hardt og en stor kontrast til det 

emosjonelle og til tider lidenskapelige klimaet som beskrives i hennes barneanalyser (Meltzer 

et al., 2008, s. 23-25). 

I Meltzers perspektiv må kunstner og betrakter tåle å nærme seg det skjønne og det 

gåtefulle uten å skulle kontrollere det. Dette er vanskelig for oss, for som Meltzer skriver, er 

vi slaver av siste mote og kikker på navnet på kunstneren i stedet for å utsette oss for 

kunstverket. Så attraktivt er det å følge trenden og konvensjonen, og så vanskelig er det å 

gjøre seg opp en egen mening og stå for den. Vi kan også flykte fra problemet ved å 

ungdommelig sammenstille opposisjon til trendene med uavhengig mening (Meltzer et al., 

2008, s. 156-157). 

Et viktig element i de fleste kunstneres liv er å være medlem av et fellesskap, få 

anerkjennelse for sitt arbeide og mulighet til å stille det ut. Det blir meningsløst å se for seg et 

kunstnerskap, kunstverk eller kunstnersinn som ikke er påvirket av omgivelsene, konteksten 

og historien. En kunstner som går i gang med sitt verk er på ingen måte en tabula rasa. Skal 

man følge Meltzer er det nødvendig å tørre å kaste seg ut i ukjent territorium, bli kjent med 

objektets innside, med den risikoen at objektet også lærer en selv bedre å kjenne. Ved å tørre 

å forholde seg til det som er, både inne i seg selv, og utenfor seg selv, risikerer man å bli 

avslørt. Det finnes en mulighet for at ens dypeste egenskaper skal skuffe objektet eller verden 

utenfor, at ens kunst skal bli mottatt som ekskrementer. Meltzer mener at vi gjennom kunsten 

kan vi søke lindring for vanskelige opplevelser og ubehagelige indre tilstander, og i dette 

representerer han det klassiske. Haugsgjerd (2006, s. 136) hevder at å fjerne seg fra den 

estetiske konflikten kan ha vidtrekkende negative konsekvenser og lede til hykleri (minus 

hat), puritanisme (minus kjærlighet), trangsyn, vulgarisme i smak (minus kunnskap), kynisme 

og perversitet. Sett i dette lyset kan kunstnerisk utforskning ha en oppdragende effekt, også av 

positiv karakter, og lede til en mer fullendt sanselig og emosjonell tilstedeværelse i seg selv 

og verden. Det vi søker og gjenopplever i arbeide med kunst er ikke et substitutt for det 

seksuelle objektet som hos Freud, men en gjenopprettelse av det originale lidenskapsobjektet 

(moren), det samme gåtefulle objektet som seksuell lidenskap stammer fra (Haugsgjerd, 2006, 

s. 138-140). 

5.1.2 Romantisk syn 
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 Strengers romantiske menneskesyn bygger på den romantiske tradisjonen etter 

Rousseau og Goethe. Det ypperste målet for mennesket er å utvikle og uttrykke individet. 

Alle har et unikt selv med et unikt perspektiv på virkeligheten. Det fullt utviklede mennesket 

karakteriseres av ekte spontanitet og et mangfold av subjektive erfaringer. Det romantiske 

mennesket er motivert av sine idealer og bevisstheten om at disse idealene er et uttrykk for en 

unik personlighet og individualitet. Rousseaus fundament for etikk var ikke fornuft, men en 

følelse han mente er iboende i mennesket, nemlig medfølelse eller empati (Strenger, 1989). Å 

identifisere seg med andres følelser og tragedie er like naturlig for oss som seksuelt driv og 

sult. Den kreative impulsen og kunstnerisk arbeid er i dette perspektivet en manifestasjon på 

menneskets iboende evner. Motivasjonen er å finne frem til og dyrke disse evnene som en del 

av sin individualitet. Dette leder til autonomi men har også verdi i seg selv. Individet har verdi 

i seg selv. 

 For Winnicott representerer den kreative impulsen en form for sunn livsutfoldelse og 

noe som gir livet mening. Han kontrasterer dette med det han kaller for en føyelig 

(«compliant») holdning til virkeligheten. Den ytre verden tolkes i dette perspektivet som noe 

man må tilpasse seg, med lite rom for egne tanker, fantasier, følelser og behov. Winnicott 

plasserer kulturelle erfaringer, deriblant kunst i et mellomrom mellom det indre og det ytre, i 

det han kaller overgangsrommet. Dette rommet utvikler seg i samspillet og relasjonen mellom 

mor og barn, og videre i barnets lek med seg selv og etter hvert omverdenen. Det er også i 

dette “tredje erfaringsrommet” at skapende virksomhet utfolder seg. Kreativ virksomhet er 

altså noe som binder verden og individ sammen, og gjør individet i stand til å handle fritt med 

bakgrunn i sine egne ønsker og behov. En kreativ måte å leve livet på er forankret i individets 

frihet og idealer og morens empatiske inntoning. Dette gir barnet mulighet til å interagere 

med verden uten å føye seg etter den. For Winnicott er et kunstverk ikke nødvendigvis en 

kreasjon, og kunstnerisk arbeide kan ikke reparere det han kaller et falsk selv. Her er han på 

kant med Freud, Klein, Segal og Kris. Kreativitet kommer innenifra og har seg selv som mål., 

både for barn og voksne. På bakgrunn av dette kan man si at Winnicott representerer det 

romantiske synet.  

Marion Milner forfekter også et mer optimistisk syn på kreativ utfoldelse. I sine 

studier av egen kunstpraksis knytter hun den kreative impulsen til noe kroppslig, og 

undersøker hva det er som hindrer henne i å skape noe autentisk. Hun snakker om grenser og 

sammensmelting mellom kunstverk og kunstner, og om det å oppgi egne ambisjoner (logikk 

og fornuft) for å komme i kontakt med den “ekte” kreative impulsen i seg. Hun ser for seg at 
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kunstnerisk aktivitet kan sette en i kontakt med tilstander av tomhet («blankness»), 

transcendens og kontemplasjon, men også med orgastiske opplevelser gjennomsyret av 

subjektiv bevissthet. For å oppnå dette må man oppgi hverdagslig diskursiv tenkning og la 

persepsjonen styres av kontakt med sitt eget indre, kroppen og sansene. Milner var også 

påvirket av Kleins ideer om å gjenskape i den ytre verden det som er ødelagt eller skadet på 

innsiden, men hun mener røttene til kreativitet ligger på enda mer primitiv og prelogisk nivå. 

Reparasjon er en sekundær motivasjon, mens kunstnerens primære oppgave er å skape noe 

som aldri har vært. Milner er opptatt av å finne frem til det unike i individet, og dette er en 

forutsetning for autentisk skaperkraft. Hun kan forstås i lys av det romantiske synet i det at 

hun betrakter den kreative impulsen som noe primært og iboende i oss som ikke må temmes. 

Det ubevisste liv er ikke noe som begrenser oss, men snarere noe vi må finne frem til og 

fremdyrke i kreativt arbeide. Gjennom oppveksten og sosialiseringen tilegner vi oss en rekke 

måter å bruke sinnet på som hemmer den ekte kreativiteten i oss. Motivasjonen for kunstneren 

ligger i å finne frem til nye, spennende og utvidende opplevelser av seg selv og verden, og 

muligheten til å oppleve transendens og enhet. Milners holdning kan anes i utsagnet «what the 

painter does conceptualize in non-verbal symbols is the astounding experience of how it feels 

to be alive, the experience known from inside, of being a moving, living body in space, with 

capacities to relate to oneself to other objects in space.” (Milner, 2010, s. 159).  

 Ehrenzweigs teorier bygger på både egopsykologi og mer kleinianske ideer. Han 

omtaler den kreative prosessen som en dynamikk mellom primær- og sekundærprosesser, 

mens tidligere egopsykologer som Kris så på den som en regresjon tilbake til noe mer 

primitivt. Ehrenzweig har klare paralleller til Milner, som gikk langt i å forsøke å få fatt i det 

prelogiske og skille det fra dagligdags diskursiv tenking. Også for Ehrenzweig er det 

ubevisste en nødvendig kilde til inspirasjon. Med sine koblinger til egopsykologi og Klein kan 

det være vanskelig å føye Ehrenzweig inn i et romantisk syn. Kunstneren kan i sin prosess, 

slik han beskriver det, være fanget i et kleiniansk drama av motstridende følelser. Likevel kan 

man oppnå et mystisk nærvær til verket og i en «oceanic state». Utviskingen av grenser er 

ikke nødvendigvis noe patologisk. Kanskje kan man se på Ehrenzweig som en overgangsfigur 

mellom det romantiske og det klassiske. Å finne frem til det individuelle og autentiske i 

primærprosessen er viktig, og ikke nødvendigvis en respons på aggresjon eller undertrykt 

seksualitet. Barnet har i sine tidlige stadier tilgang til en måte å oppfatte på som den voksne 

kunstneren med fordel kan trekke veksel på i sitt arbeide. 
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Med Winnicott, Milner og Ehrenzweig kan man hevde at synet på kunstnerisk arbeid 

tar en mer optimistisk retning. Dette reflekteres også i teoriene til Heinz Kohut. I hjertet av 

kreativ aktivitet ligger ønsket om perfeksjon eller en gjenopplevelse av en sviktende ideell 

selvtilstand. Den kreative impulsen er primært drevet av narsissistiske energier, noe som for 

Kohut var en naturlig del av den menneskelige psyke og utvikling. Kohut mente at kunstnere 

kan ha mer flytende grenser mellom selvet og verden rundt seg. Kunstneren er mer var på sine 

omgivelser (empati) enn andre mennesker og bruker omgivelsene i sin kunst gjennom å 

investere dem med narsissistisk idealiserende energi. Utviklingen av et modent, uavhengig og 

sammenhengende selv er avhengig av kjærlighet og omsorg fra foreldrene som gir barnet en 

opplevelse av at dets tilstedeværelse er ønskelig og gledelig. Kunstverket kan senere i livet 

fungere som selvobjekt som tilbyr kunstneren narsissistisk påfyll, og gir den samme følelsen 

av sammenheng som foreldrene tidlig ga det. Men kunstnerens blir utsatt for kraftige 

humørsvingninger i den kunstneriske prosessen. Kunstneren kan kastes mellom likevekt og 

stabil selvfølelse, og etterfølgende perioder med tomhet, rastløshet, lav selvfølelse og 

arbeidstørke. Kohuts kunstner er dermed nært knyttet til opplevelsen av seg selv, og denne 

opplevelsen er også nært knyttet til kunstverkets status som selvobjekt. Motivasjonen som 

ligger i å gi kunstneren sammenheng og mening i verden kan slå begge veier. Likevel er et 

kreativt selvet noe som ligger i oss fra starten men som kan hindres av ugunstige omgivelser. 

Fokuset på dette, samt empatiens og idealenes positive kraft, kan sies å gjøre Kohut til en 

representant for det romantiske synet. 

5.1.3 Spenningen mellom klassisk og romantisk syn 

 I følge Strenger (Strenger, 1989) er spenningen mellom det klassiske og det 

romantiske ikke noe som nødvendigvis må løses, eller kan løses. Han spør seg om det er 

mulig å skille ut et syn som overlegent det andre, eller om det finnes en algoritme som kan 

fortelle oss når det er hensiktsmessig å benytte det ene eller andre perspektivet. Essensen i 

spenningen mellom de to dreier seg ifølge Strenger, om identifisering med eget perspektiv og 

frigjøringen fra det. Spenningen er et uttrykk for at vi som mennesker har muligheten til å 

erfare oss selv fra innsiden og reflekterer over oss selv fra utsiden. Denne evnen til 

selvrefleksjon er noe som er unikt for mennesket. Vi er ikke kun det vi opplever i øyeblikket, 

men vi er selvrefleksive. Denne grunnleggende kløften i oss selv kan ikke lukkes. For flere av 

de teoriene som belyses i oppgaven, er bevegelsen mellom det indre og det ytre sentralt i 

kunstnerisk arbeide. Refleksjon, sier Strenger, er kritisk for vår selvevaluering i forhold til 
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hva vi gjør og hvem vi er, men kan aldri lede til å skape verdi eller mening i livet. Slik 

aktivitet må baseres på grunnleggende behov uten rasjonelt opphav.  

 Kunsten tilbyr et spennende og potensielt utviklende møte mellom det indre og det 

ytre både for kunstner og betrakter. Noen kunstnere vil være drevet av fornuft, redigering og 

ferdigheter, mens andre vil vise driftene i rå utgave. For noen er kunsten blodig alvor, mens 

den for andre er en lekegrind, og dette kan ha å gjøre med det grunnleggende synet på 

tilværelsen og mennesket som Strenger utdyper.  

5.2 Sublimering, reparasjon eller mening 

I denne delen av diskusjonen vil jeg gå nærmere inn på forholdet mellom tidlig 

utvikling og arbeidet som voksen kunstner. Den kreative impulsen ble i avgrensningen 

definert som den første bevegelsen mot kunstverket. Hva som setter i gang denne impulsen i 

oss og hvordan det kan skape mer varig motivasjon er det, som jeg har vist, ulike syn på. Jeg 

vil diskutere forholdet mellom tidlig utvikling og voksent kunstarbeid i lys av det jeg mener 

er de tre viktigste forklaringsmodellene i teoriene jeg har behandlet: Sublimering, reparasjon 

og mening. Et element i dette er forholdet mellom ubevisste og mer bevisste motiver. 

5.2.1 Sublimering og det sublime 

I Freuds og Kris’ teorier ligger det en antagelse om at det som trigger den kreative 

impulsen er det samme som ligger bak alle andre handlinger, nemlig de ubevisste driftene. 

Freud knytter barnets lek til voksnes fantasering, kunsten kan bli et sted hvor den voksne 

kunstneren kan skape og leve ut sine fantasier. Storr (1972) trekker inn mer bevisste motiver 

og diskuterer hvordan teorien om sublimering har noen klare mangler. Han argumenterer for 

at kunsten egner seg dårlig for oppfylling av ubevisste motiver drevet av driftene som makt, 

ære og anerkjennelse, rikdom og oppmerksomhet fra det annet kjønn. Riktignok finnes det 

eksempler på kunstnere som har oppnådd alle disse tingene, men det er ikke det typiske. I 

tillegg finnes det mange andre aktiviteter som gir lettere tilgang til slike goder. Slike motiver 

kan derfor ikke være det primære i kunstnerisk arbeide. Et unntak er berømmelse og 

anerkjennelse, fordi vellykkede kunstnere i dagens samfunn nyter en spesiell posisjon. 

Likevel kreves det langt hardere arbeid og større innsats å bli en anerkjent kunstner, enn 

mange andre former for berømmelse (Storr, 1972, s. s 29-38). 
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Civitarese (2016) trekker inn begrepet det sublime for å utdype sublimering. Han 

mener det sublime og sublimering begge handler om åndelig opphøyelse i form av en 

bevegelse mot mer abstrakt tenkning og moral. Han siterer Klein (1930) som hevder at forut 

for sublimeringen kommer symboldannelse. For at fantasier med rot i seksualdriften skal få et 

innhold, må driften omdannes til symboler. Symbolenes røtter er til å begynne med kroppslig 

identifikasjon. Barnet identifiserer ulike kroppsdeler med affektive tilstander, som nytelse og 

behag, og disse blir omdannet til symboler i barnets sinn. Det kroppslige symboliserer 

affekter og følelser. Med dette i tankene får sublimeringen en mer kroppslig og virkelig 

karakter, men det er likevel en lang vei herfra til et ferdig kunstverk. Tanker og teorier rundt 

det sublimes estetikk er et stort og omfattende område å utforske. Men en kortfattet 

beskrivelse kan være at det handler om følelsen av et gap mellom menneskets begrensede 

sfære og naturens uendelighet eller mangel på grenser. Typiske scenarier er katastrofer, 

stormende hav eller uinntagelige fjell. Slike opplevelser kan virke dypt fryktinngytende og 

vekke redsel for utslettelse av individet. Det sublime kjennetegnes også av avstand til det 

fryktinngytende, vi er ikke direkte truet. Derfor kan det også vekkes behag i at vi har trygg 

avstand til det som fryktes (Civitarese, 2016). 

Når det gjelder det psykologisk sublime (sublimering) ligger sammenligningen i at 

smerte eller ubehag blir forvandlet til behag og tilfredsstillelse. I opplevelsen av det sublime i 

kunsten møtes fysiske, sanselige impulser og mer abstrakte, rasjonelle og logiske impulser. Vi 

tenker om det vi sanser, og har en avstand til både kunstverket og innholdet i det. Vi kan 

etablere en betryggende avstand til det som både tiltrekker oss og skremmer oss. Vi kan 

oppleve det fryktelige, men mestre det. Denne erfaringen har sine røtter i spedbarnstiden, hvor 

vi i begynnelsen får hjelp til å mestre den overveldende følelsen av at verden er uendelig og 

uhåndterbar. Dersom vi ikke blir godt nok tatt hånd om kan vi oppleve traumer. Det affektive 

trykket blir større enn vi kan tåle.  

På denne måten kan sublimering hjelpe oss å forstå det sanselige, og gi avstand og 

overblikk. Civitarese (2016) kaller det somato-psykisk integrering. En sublim estetisk 

opplevelse av kunst vekker først og fremst til live den opprinnelige sanselige og affektive 

roten i oss og kobler denne til ideenes verden. Sublimering blir i dette perspektivet en måte å 

skape ideer om det sanselige. I dette perspektivet er sublimering noe alle opplever, noe som er 

med i normal utvikling. Men hvordan kan sublimering bli til stor (sublim) kunst? Å skape et 

kunstverk kan være en måte å gjenoppleve det å overkomme frykten for det grenseløse og 

uendelige som ikke er til å holde ut. Civitareses hypotese er at et stort kunstverk kanskje 
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krever en ekstra kraftig sublimering, et ønske om å overgå. Kanskje har dette sine røtter i 

spesielt traumatiske erfaringer som liten. Å heve seg over det affektive ubehaget innebærer da 

bokstavelig talt «to rise from the dust», eller å overkomme kollaps (Civitarese, 2016).  

5.2.2 Reparasjon 

Klein, og særlig Segal nyanserer synet på kunstnerisk motivasjon betraktelig, etter min 

mening, med introduksjonen av posisjonene og kunstnerisk reparasjon. Det at vi er redd for, 

eller føler at vi har skadet noen utenfor oss eller noe inne i oss vekker følelser av skyld for å 

ha ødelagt, sorg for å ha mistet, og et behov for å reparere både oss selv og det ytre. En måte å 

gjøre dette på er kunstnerisk arbeide. En slik betraktning er temmelig abstrakt, selv om den er 

mer nyansert enn å attribuere til de to grunnleggende driftene sex og aggresjon. Storr (1972) 

tilbyr noen interessante perspektiver på hvordan begreper og tilstander som schizoid og 

depressiv kan forstås i virkelighetens lys. Til grunn for hans antagelser ligger Klein og Segals 

teorier om den paranoid-schizoide og depressive posisjonen og kunstnerisk reparasjon. Et 

viktig poeng er at vi som mennesker hele tiden kan veksle mellom disse posisjonene, den ene 

utelukker ikke den andre.  

 En schizoid holdning til verden, med røtter i den paranoid-schizoide posisjonen, 

kjennetegnes av tilbaketrekning og emosjonell isolasjon. Om slike tilstander har sitt opphav i 

tidlig barndom eller ikke, er de uansett eksempler på dyptfølte menneskelige tilstander og 

behov. For en voksen person med et schizoid forhold til virkeligheten, enten midlertidig eller 

mer konstant, kan arbeidet med kunst tilby lindring og gi mening på flere nivå. Kunsten tilbyr 

en måte å leve i verden på tilbaketrukket fra andre mennesker og skjermet for reell 

medmenneskelig kontakt. Men selv om et menneske ønsker å leve i isolasjon og er preget av 

mistillit, vil behovet for kontakt likevel være tilstede dypt i sinnet. Gjennom kunsten kan 

mennesket kommunisere med omverdenen indirekte, og samtidig bevare behovet for kontroll 

og allmakt i sine relasjoner. Den tomheten og meningsløsheten som emosjonell isolasjon kan 

lede til, som også Winnicott og Kohut snakker om, kan erstattes av mening i det kunstneriske 

arbeidet (Storr, 1972, s. 50-59). Dette kan manifestere seg indirekte gjennom pseudo-

kommunikasjon med andre, men også mer direkte gjennom at kunstneren skaper et univers 

hvor hun eller han bestemmer reglene og selv har kontrollen. Manglene i den virkelige verden 

kan rettes opp i kunstnerens egen versjon av virkeligheten, eller forklare og gi mening til 

hvorfor ting har blitt som de har blitt (Storr, 1972, s. 61-63). 



46 

 

 Den depressive posisjonen er mer preget av skyldfølelse, redsel for å ikke bli akseptert 

eller anerkjent, og dermed avhengighet av gode relasjoner. Dersom slike tilstander er 

fremtredende, kan avvisning og anerkjennelse være spørsmål om liv eller død. Man er nødt til 

å føye seg etter andre for å sikre anerkjennelse. Dette bringer tankene til Winnicotts falske 

selv som er preget av føyelighet. Å lykkes i kunsten kan gi kunstneren kraftfulle injeksjoner 

av selvfølelse og anerkjennelse, kanskje i enda større grad enn annen aktivitet siden det er så 

nært knyttet til kunstnerens person, ferdigheter og følelsesliv. Når kunstverket, som et uttrykk 

for kunstnerens person og indre aksepteres, innebærer det at kunstneren også aksepteres. 

Dette kan forsterkes gjennom offentlig og allmenn anerkjennelse, men det kan også slå andre 

veien. Dersom kunsten ikke aksepteres eller anerkjennes, går det direkte utover kunstnerens 

selvfølelse. På denne måten er kunstneren fanget i sitt behov for stadige injeksjoner av 

selvfølelse (Storr, 1972, s. 75-82). Kohut beskriver dette som narsissistisk påfyll og at 

kunstneren bruker kunstverket som selvobjekt. For en kunstner som sitter fast i den depressive 

posisjonen, blir det ekstremt viktig å reparere, selv de minste ting kan lede til tap av 

selvfølelse, skyld og redsel for avvisning. 

5.2.3 Mening 

 Et hovedskille i oppgaven er gjort mellom kreativitet som respons på noe traumatisk 

eller som en iboende positiv kraft. Dette skillet blir veldig tydelig hos Winnicott. Men 

hvordan kommer den kreative holdningen til verden til uttrykk som voksen? Kan Winnicotts 

teori egentlig si noe om en voksen kunstners motivasjon annet enn kreativitetens opprinnelse? 

Det er tross alt stor forskjell på lek og avansert kunst. I følge Winnicotts teori må de likevel 

ha likhetstrekk. Storr (1972, s. 115) mener likhetstrekket er at både lek og kunst tilsynelatende 

mangler biologisk nødvendighet. De er mer frivillig motivert. Vi trenger hverken å leke, 

komponere musikk, male bilder eller spille teater for å overleve i verden, men gjør det likevel. 

Selv om barnet i leken og kunstneren i arbeidet kan være drevet av spontanitet, er det også en 

rekke andre faktorer som spiller inn. Vi har sett at leken, som kunsten, hos Winnicott foregår i 

mellomrommet mellom det indre og det ytre, og at det gjennom dette kan ha en organiserende 

og meningsdannende effekt. I både lek og kunst er det regler, orden og form. Selv om store 

kunstverk kan bryte regler og konvensjoner, forholder de seg likevel til disse reglene og 

konvensjonene. Tankene går til Meltzers ideer om hvor vanskelig det er å bryte slike 

konvensjoner, og hvor komfortabelt det er å være i det bestående og gjenta kjente ritualer. 

Storr (1972, s. 125, 127-135) beskriver hvordan leken kan ha en organiserende, oppdragende 
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og sosialt utviklende effekt både hos mennesker og dyr, men hva med kunsten? Er voksen 

kunst bare et uttrykk for at alt vi gjør som voksne er større og mer avansert enn det vi gjør 

som barn? Vi er tross alt ferdig oppdratt og utviklet som voksne, eller er vi ikke det? Trenger 

vi fortsatt noe som organiserer vår verden, binder det indre og det ytre sammen og tjener som 

symboler på våre følelser? Trenger vi fortsatt å oppleve lindring i vanskelige tider? Trenger vi 

noe som kan dempe vår eksistensielle angst, og gi oss et fastere grep om virkeligheten? 

Trenger vi noe som kan ivareta vår interesse og nysgjerrighet overfor tingene rundt oss? For 

meg fremstår det som alle teoriene som er presentert på en eller annen måte beskriver 

kunstnerisk arbeid som noe meningsbærende for kunstneren. 

5.3 Utviklingskreativitet eller genikreativitet 

 

I forrige avsnitt så vi at et likhetstrekk mellom lek og kunst kan være at de er frivillig 

motivert. Men hvordan kan man skille mellom den type skaperglede et barn kan oppleve, og 

det som kjennetegner avansert eller til og med genial billedkunst? Man kan tenke seg at en 

voksen kunstner også kan være preget av ulike typer holdninger fra det mer lekne, til det mer 

alvorspregede og problemløsende. Chessik (2005) beskriver denne forskjellen ved å dele opp 

i to ulike former for kreativitet, utviklingskreativitet eller vanlig kreativitet og genikreativitet.  

Utviklingskreativitet kjennetegnes av at det gir glede eller distraksjon og kan resultere 

i kunst som kan glede både betrakter og kunstner, men mangler en essensiell kvalitet. Denne 

kvaliteten handler om å kunne bidra med nye måter å forstå oss selv som mennesker og vår 

kultur, og et begrep han låner fra Heidegger - «a transcendent experience of Being». Begrepet 

«Being» eller «væren» dreier seg her om en fenomenologisk holdning overfor verden i 

motsetning til en rasjonell holdning hvor verden består av gjenstander som kan manipuleres, 

analyseres og studeres. Milner snakker om dette på flere plan i sine forsøk på å kaste til side 

forutinntatte holdninger og måter å se verden på for å skape en mer autentisk kunst. Det indre 

og det ytre må smelte sammen. Ehrenzweig beskriver også hvordan kunstneren alternerer 

mellom et udifferensiert og helhetlig blikk og mere detaljorienterte analyser som en viktig del 

av den kunstneriske prosessen. 

Chessick anser utviklingskreativitet for å være en relativt vanlig egenskap som kan 

gjøre seg gjeldende fra tidlig i livet i barnets interesse for tegning og maling. Ofte kan slik 

kreativitet og interesse for kunstnerisk aktivitet vare langt inn i ungdomstiden, men vil for 
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mange  forsvinne helt etter dette. Chessick forklarer dette med at vi lever i en kultur hvor det å 

tjene penger er det viktigste. Det er lite gevinst i form av penger forbundet med 

utviklingskreativitet. Brenner (2004) mener man i det hele tatt bør være forsiktig med å bruke 

begrepet kreativitet fordi dets innhold vil i stor grad være farget av kulturen. Den kreativiteten 

Brenner snakker om handler om originalitet eller selve det å skape noe nytt, noe vi alle 

egentlig driver med hele tiden som en del av vårt mentale apparat. Vi genererer hele tiden nye 

tanker og sammenhenger, noen mer enn andre. Men kulturens syn på kreativitet og 

originalitet endrer seg, også innenfor kunsten. Brenner (2004) mener videre at vi må skille 

mellom de dynamiske prosessene i en kunstners sinn og hvordan kulturen dømmer 

kunstverket. Dette minner igjen om Milners tanker, at en kunstner må evne å skille mellom de 

orgastiske følelsene som kan oppstå i skapelsesprosessen, og de kvaliteter det ferdige verket 

innehar. Et slikt skille kan innebære at kunstneren må innta betrakterens posisjon og kritisk 

vurdere sitt verk fra avstand. Slike skifter i den kunstneriske prosessen er beskrevet av både 

Kris, Ehrenzweig og Kohut i behandlingen av deres teorier. Utviklingskreativitet er altså noe 

relativt vanlig, og det er fristende å tenke at det er en slik type kreativitet Winnicott beskriver.  

Så til geniet. Chessick (2005) mener at en stor kunstner evner å oppfatte 

sammenhenger og forestillinger som de fleste av oss verken oppfatter eller kan oppfatte. 

Kohut snakker om flytende narsissistiske konfigurasjoner, som kan tolkes som en økt 

sensitivitet overfor omgivelsene. Kris på sin side snakket om inspirasjonsfasen hvor ubevisst 

materiale slippes frem i bevisstheten ved hjelp av et skifte i hvor mye psykisk energi som 

investeres i det mentale apparatet. Både Milner og Ehrenzweig snakker også om en utvisking 

av grensene mellom det indre og det ytre, eller en «oceanic state», som en egenskap ved den 

kunstneriske prosessen. Kris forklarer kreativ intuisjon med opphevelse av egokontroll, og at 

kunstneren kan oppleve at ideer og forestillinger «bobler opp» i han eller henne. Slike 

tilstander kan også oppleves av den psykotiske som har stor tilgang på sine hallusinasjoner og 

forestillinger. Men den psykotiske mangler sterke egofunksjoner, eller ferdigheter til å skape 

et kunstverk som fungerer i virkeligheten. 

Chessick (2005) spør seg hva det er som gjør at noen individer evner å foreta slike 

skifter mellom passiv mottagelse og aktiv elaborering bedre enn andre, og hva som er 

drivkraften. Svaret hans er at dette er kompliserte spørsmål uten enkle svar, men han deler 

likevel opp i tre kategorier som de fleste kunstnere vil falle innenfor. Noen kunstnere virker å 

ligge nærmere psykotiske pasienter i sin kreative prosess. De nærmest hallusinerer og 

grensene mellom det indre og ytre er nesten visket ut. Andre virker mer drevet av angst eller 
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narsissistiske behov som beskrevet av Kohut. Andre igjen virker drevet av en slags 

konstitusjonell genifaktor, eller nærmest fysiologisk trang til å skape helt fra tidlig alder, som 

for eksempel Mozart. De tre kategoriene kan også overlappe (Chessick, 2005).  

Chessick (2005) trekker også inn et annet aspekt ved vår kulturs syn på kunstnerisk 

aktivitet. En mulig forklaring på hvorfor så få tør å fremdyrke sine kunstneriske talenter er at 

koblingen mellom kunst og genialitet fordrer at kunstneriske evner er forbeholdt noen få. 

Sannsynligheten for at du er en av disse er veldig liten. Dette kan fungere som en 

selvoppfyllende profeti, sjansen for at du er genial er så liten at det er bedre å la være. 

Kulturen skaper altså et teppe det er vanskelig å ta av seg. Tankene går til Meltzers estetiske 

konflikt. Å tørre å konfrontere det ukjente i oss og verden gjør oss veldig sårbare, for hva om 

vi ikke blir tatt godt imot? 

Oppsummert kan man si at å skape stor kunst fordrer at kunstneren oppfatter 

sammenhenger og forestillinger de fleste av oss går glipp av eller ikke evner å få med oss. 

Dette kan forklares med en økt sensitivitet overfor verden. Genikreativitet er en iboende 

egenskap hos noen få utvalgte. Slik kreativitet involverer både evnen og tendensen til 

lekenhet i det å ta fra hverandre og sette sammen igjen, og til å utfordre etablerte 

sammenhenger og erstatte dem med nye. Selv om kunstnere, som andre mennesker, kan være 

offer for mentalt strev, er dette ofte ikke til hjelp i det å skape kunst. Det er heller slik at 

mennesker som strever må evne å skille person og verk for å skape stor kunst (Chessick, 

2005). Indre konflikter kan likevel skape et sterkt behov for å symbolisere det vonde, og 

uttrykke det i kunstneriske former. Det finnes mange eksempler på dette i kunsthistorien, de 

mest kjente er kanskje Van Gogh og Munch. Selv om det indre er sårbart og fragmentert, 

finnes det sterke ressurser og talenter i å arbeide dette ut i kunsten. Kanskje kan slike evner, 

eller egostyrke som Kris ville kalt det, skille mellom mer og mindre vellykkede kunstnere. 

5.4 Er kunsten spesiell? 

En antagelse i denne oppgaven er at psykologiske (psykoanalytiske) teorier kan si noe 

meningsfylt om den kreative impulsen og kunstnerisk motivasjon. De fleste teoriene som er 

belyst har sin opprinnelse i psykoanalytisk tankegods som ikke primært er rettet mot kunstens 

domene. Er det slik at de psykologiske mekanismene som beskrives egentlig er felles for alle 

menneskelige aktiviteter, eller er kunsten spesiell? Jeg vil argumentere for at psykoanalysen 
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og kunsten begge har noe å tilby hverandre gjennom sitt fokus på selvet, og forsøke å skille ut 

hva som er spesielt med psykologien i kunstnerisk arbeid.  

Mange av teoriene i oppgaven betrakter kunstens operasjonsfelt som et mellomrom 

eller veksling mellom subjekt og objekt, indre og ytre verden, sansing og forestilling eller 

falsk og ekte selv. Ulike teoretikere har sine egne begrep som glir over i hverandre. I følge 

Funch (1997, s. 141), er psykoanalysen den disiplin som i størst grad har forsøkt å si noe om 

kunstnerens indre liv og prosesser, og hva som motiverer kunstneren. Man kan argumentere 

for at psykoanalytisk teori i stor grad er teorier om det subjektive, om individet i seg selv.. 

Hvordan er dette relevant for problemstillingen? I både det romantiske og klassiske synet kan 

man argumentere for at kunstnerisk arbeid handler om individets oppfattelse av og relasjon til 

ytre omstendigheter. Den kreative impulsen er et uttrykk for en primær subjektivitet. I det 

klassiske synet kan man si at det subjektive er noe som må temmes og dysses ned, mens det i 

et mer romantisk perspektiv er noe man bør dyrke frem. Dialogen mellom det indre og det 

ytre forutsetter at selvet finnes, eller at det er et poeng å lete etter det. Men hva om dette ikke 

er sant?  

Dette leder inn i det Chessick (2010) har kalt «a major contemporary question in 

academia today», nemlig om det finnes en essensiell subjektivitet, et essensielt selv. Chessick 

kaller dette for «autochtonous» eller «indigenous self», noe som henspeiler på noe primært 

eller opprinnelig. Chessick argumenterer for at det gjennom renessansen vokste frem en ny 

individualisme tuftet på klassiske, humanistiske idealer. Dette resulterte i billedkunst, skulptur 

og arkitektur som verden tidligere ikke hadde sett maken til. Interessen for det sanselige 

aspektet av menneskekroppen var sterkt begrenset i kristen middelalderkunst, men blomstret 

hos malere som Raphael, Bellini og Michelangelo. Også psykologiske aspekter ble viet 

interesse, noe som for eksempel kan spores i daVincis «Nattverden», i hvordan apostlenes 

reaksjoner blir fremstilt. Interessen for individet fikk en nedgang igjen gjennom 

opplysningstiden, men ble hentet frem i romantikken (Chessick, 2010).  

 Kuspit (1993) hevder at mye av den bevegelsen som skjer i avantgardistisk kunst etter 

1900 handler om å finne frem til en fornyet oppriktighet gjennom kunsten. Det dreier seg 

blant annet om å kaste til side borgerskapets idealer og fornuftsprinsipper. Dette viser seg i 

kunsten som en spesiell sannferdighet overfor indre opplevelser av verden og selvet, og i 

fornyelsen av formale muligheter og uttrykksformer. Kuspit mener denne oppriktigheten er et 

uttrykk for en streben mot noe udiskuterbart autentisk (Kuspit, 1993, s. 273).  
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Det blir for omfattende i denne oppgaven å gå igjennom en utfyllende diskusjon rundt 

selvets eksistens, men Chessick (2010) peker på noe viktig, nemlig at kunsten faktisk har noe 

å lære oss om selvets vitenskap. Kunsten kan tilby en vei for å forsøke å forstå det «indre 

mennesket», det ekte selvet. Dette er også i tråd med Kohuts og Winnicotts tanker om at 

kunstnerisk arbeide kan motiveres av opplevelser av livet som meningsfullt og selvet som 

sammenhengende. Kunsten kan synliggjøre menneskets trang til å vite at det eksisterer, og gi 

denne trangen form og innhold. 

 Et eksempel Chessick (2010) bruker er Rembrandts mange selvportretter gjennom hele 

hans virke. Denne sammenligningen er spesielt interessant for meg, da jeg selv har brukt 

timer og dager på å studere disse portrettene. Rembrandt er også spesielt kjent for sin evne til 

å levendegjøre mennesket gjennom maling. Den estetiske opplevelsen er tuftet på denne 

evnen, ikke på et tilfeldig portrett av en tilfeldig maler. For meg er opplevelsen av maleriene 

at Rembrandt nærmest snakker til meg. «Her er jeg, sånn er det å være meg som ser på meg. 

Jeg vet at du kan også kan se meg, og på den måten kan jeg også se deg.» Det er som å se rett 

inn i Rembrandts opplevelse av sin egen sjel, sitt eget selv, men også hans sårbare ønske om 

at både jeg og han finnes og kan se hverandre. Det viktige med denne opplevelsen er ikke 

først og fremst hva den er et logisk bevis på, men snarere den estetiske erfaringen av å ha sett 

dypt inn i et annet menneske. 

 En interessant mer nåtidig kontrast til Rembrandt er Andy Warhols portretter av 

berømte mennesker. Warhol møtte ofte kjendisene han portretterte i virkeligheten hvor de 

fremstod som mindre perfekte og glamorøse enn de vanligvis ble fremstilt i media. Warhol 

likte imidlertid de idealiserte, glamorøse bildene bedre, og det var dette bildet han gjenga. 

Warhol, som selv kalte seg «business artist», var også kjendis og tjener for det Donald Kuspit 

kaller underholdningssamfunnet. Warhol foretrakk fasade over virkelighet. Kuspit beskriver 

det postmoderne samfunnet Warhol var en del av som en et tid hvor man har gitt opp både 

ekstern og intern virkelighet, og behandler begge som kodede opptredener. I det postmoderne 

samfunnet har vi gitt opp det psykoanalytikere kaller realitetstesting, det Winnicott kalte ekte 

selv, og tanken på at vi ikke er en sosial robot. Denne tvilen på selvets eksistens, eller snarere 

det håpløse ved å lete etter den, kommer fram i Warhols portretter (Kuspit, 2010).  

Så tilbake til om kunsten er spesiell. Basert på Chessick (2010) og Kuspit (2010) kan 

kunsten tolkes som spesiell på den måten at den søker mot noe autentisk i oss og forsøker å 

uttrykke det. Og nettopp dette er noe av det som også gjør kunstprosessens psykologi spesiell. 

Flere av teoretikerne i oppgaven beskriver hvor strevsomt men også forløsende den 
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kunstneriske prosessen kan være i søken etter det indre, i mellomrommet mellom det indre og 

det ytre, eller i helt nye oppfattelser av verden. Den kunstneriske prosessen innebærer en sterk 

involvering av personlige tanker, følelser og forestillinger. I Kohuts termer kan det styre hele 

oppfattelsen av selvet og selvfølelsen. Kunsten kan ikke gi oss svar på kompliserte filosofiske 

spørsmål, og vil også variere i sin holdning til spørsmålene, men den kan vise oss hvor viktige 

og sårbare disse spørsmålene er for oss både som betraktere og kunstnere. Å bruke 

psykoanalytisk teori for å forstå kunstneriske prosesser kan være like fruktbart som å la 

kunsten belyse filosofiske eller psykologiske spørsmål. 

5.5 Eldre teorier i nytt lys 

 Teoriene jeg belyser i oppgaven ble formulert og skrevet fra rundt 1900 til 1970, altså 

før postmodernismen. I løpet av denne perioden og tiden etter har kunsten vært i en rivende 

utvikling. Avant-garde og modernisme har glidd over i postmodernisme og samtidskunst. Det 

har vært en tid hvor konvensjoner har vært brutt og formale og ideologiske normer innen 

kunstproduksjon har vært gjenstand for omfattende eksperimentering. For eksempel har det 

skjedd en banebrytende utvikling innenfor maleriet hvor man gradvis fjernet seg fra figurativ 

kunst til å se mer på ulike aspekter ved det non-figurative. Det har også vært bevegelser bort 

fra det sanselige og spontane over mot det mer intellektuelle og teoretiske. Ettersom kunsten i 

dag er en helt annen enn den var på 1900 -1970 tallet kan man spørre seg om teorier som er 

tuftet på eldre kunst og kunstnere kan tilby noe for å forstå kunstnere i dag? For å svare på 

dette er det nyttig å beskrive i korte trekk hva som kjennetegner postmoderne kultur og 

samtidskunst.  

 Hal Foster, en av postmodernismens store kunstkritikere omtaler postmodernismen 

slik: «Postmodernism: does it exist at all and, if so, what does it mean?» (Foster, 1995, s. ix). 

Den kan altså være vanskelig å gripe eller forstå, og kanskje dette er dens kjerne. Foster 

mener det som kjennetegner postmodernismen er pluralisme og en manglende oversikt. En 

fremtredende postmoderne strategi er dekonstruksjon. Faren ved dette er at når alt 

dekonstrueres blir delene stående som en reaksjon mot noe i stedet for å være noe selv. 

Postmodernismens egne former reduseres til likegyldighet og relativisme. Det som i 

modernismen var noe opposisjonelt og en motsats til borgerlig smak og levesett, har nå blitt 

den offisielle kulturen, noe man finner på universiteter, i museer og på et hvert gatehjørne 

(Foster, 1995, s. ix-xvi).  
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 Mye av den psykoanalytiske teorien som er behandlet i oppgaven stammer fra tiden 

hvor modernismen var i fremvekst og hadde sin storhetstid. Dette skjedde fra slutten av 1800-

tallet og frem mot 1950-60 tallet (Gardner & Kleiner, 2016). Ehrenzweigs teorier som ble gitt 

ut i 1967 er for eksempel i stor grad myntet på abstrakt maleri. Kunstnerens oppgave under 

mye av modernismen handlet om å finne frem til en subjektivitet og nye måter å male på og 

var en tydelig opposisjon mot det bestående. I samtidskunsten kan man shoppe mere fritt 

mellom et utall av stiler, fremgangsmåter og strategier. Hva skal motivere kunstneren da? 

Baudrillard (1995) hevder at det selv i et samfunn som er opptatt av konsum og 

produksjon av tegn, differensiering, status og prestisje, ligger en bakenforliggende drøm om 

«symbolic exchange». En drøm om kommunikasjon og søken etter objektets status. Der det 

obskøne tidligere var skjult, undertrykket og forbudt men likevel antydet, er det nå oppe i 

dagen. Vi får det «rett i fleisen». I postmodernismen har vi forlatt fremmedgjøringsdramaet i 

etterdønningene etter den industrielle revolusjon, men lever i en tid preget av «ecstacy of 

communication». Kjennetegnene på det er overflatisk metthet og tap av beskyttende rom 

(Baudrillard, 1995, s. 130-131). Det som Winnicott kalte for overgangsrommet eksisterer ikke 

lenger. 

Donald Kuspit går enda lenger i sin bok «The End of Art» hvor han undersøker 

samtidskunstens post-estetiske karakter. I konsumsamfunnet blir kunstverk, som alt annet, til 

produkter. Den post-estetiske kunsten har mistet sin respekt for det skjønne og forsøket på å 

kommunisere innhold gjennom estetisk form (Kuspit, 2004, s. 136). Han mener at kunsten er 

på vei inn i en skille mellom det rent sanselige (sen-abstraksjon) og det rent logiske 

(konseptkunst). Kunsten blir da enten tom for innhold men full av kreativitet, eller et uniformt 

redskap for å fremme et ideologisk budskap (Kuspit, 2004, s. 41-41). Kuspit mener det 

sistnevnte er det som i størst grad særpreger den postmoderne kunsten, og at kreativ 

forestillingsevne og intuisjon kommer i bakgrunnen. Det hverdagslige og tilfeldige erstatter 

det affektive og eksistensielle, selve den menneskelige dimensjonen. I den postmoderne tiden 

har museene blitt underholdningssentre hvor ingenting lenger er hellig, hvis ikke vi blir 

instruert til at det er det. Vi kan ikke oppleve og erfare noe sanselig og autentisk med mindre 

vi blir fortalt at vi opplever noe sanselig og autentisk (Kuspit, 2004, s. 140-142). 

Man kan argumentere for at det eksistensielle og autentiske ved kunsten har blitt helt 

snudd på hodet i samtidskunsten. Abella (2010) mener at det i samtidskunsten er et skifte fra 

en vektlegging av reparasjon av destruktive impulser, som Segal formulerer det, over mot å 

reformulere erfaringer, som er mer i tråd med Bions konsept «å lære fra erfaringer». Abella 
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forfekter et mer optimistisk syn på samtidens kunst og bruker Segals teorier i å forklare 

museets posisjon i samtiden. Hun mener man kan se på museet som det elementet av orden og 

harmoni som må være tilstede i den fullverdige estetiske opplevelsen, i henhold til Segals 

teorier. Det moderne kunstmuseet med sine store luftige haller, nøytrale belysning og kjølige 

atmosfære kan være kontrasten til det potensielt infantile, inautentiske, perverse og aggressive 

innholdet i samtidskunsten (Abella, 2010). 

 For Kuspit representerer et psykoanalytisk syn på kunsten basert på søken etter det 

ubevisste og autentiske selvet, selve kunstens essens. Kunsten etter avant-garden har mistet 

sin verdi og retning, og står igjen som et tomt skall av pseudo-opplevelser. For kunstneren 

handler det mer om å forfekte en ideologi eller knytte seg til en identitetsskapende markør enn 

å finne frem til sitt eget autentiske selv. Kunsten forstås gjennom teorien og ideologien som 

“beskytter den”. Ideologi og teori har erstattet det ubevisste (Kuspit, 2004, s. 97). Det kan 

virke som Kuspit mener psykoanalysens teorier kan hjelpe oss å finne tilbake til noe viktig 

som har gått tapt i kunsten. 

Både Kuspit og Abella representerer eksempler på at eldre psykoanalytisk teori kan 

brukes til å forstå samtidens forhold. Enten man inntar en optimistisk eller pessimistisk 

holdning tilbyr de psykoanalytiske teoriene begreper og innsikter i kunstnerens og kunstens 

psykologi. Man må ha i bakhodet at hverken kunsten eller de psykoanalytiske teoriene som 

beskriver dens prosesser representerer sannheten, men kan belyse ulike standpunkt og 

beskrivelser av viktige fenomen i den menneskelige sfære. 

 

6 Konklusjon og videre undersøkelser 

I oppgaven har jeg drøftet utviklingen av den kreative impulsen, den kunstneriske 

prosessen og motivasjon i kunstnerisk arbeid i lys av psykoanalytiske teorier. Som 

rammeverk for oppgaven benyttet jeg Strengers (1989) oppdeling i et klassisk og et romantisk 

menneskesyn. Hypotesene som er undersøkt er hvorvidt den kreative impulsen er en respons 

på noe konfliktfylt eller traumatisk i kunstnerens sinn eller en iboende positiv kraft. 

Motivasjonen i kunstnerisk arbeid blir da i et klassisk syn å rette opp det traumatiske, eller i et 

romantisk syn å bekrefte individets frihet og autonomi samt gi livet mening. Som et overblikk 

basert på teoriene vil jeg si at kunstnerisk arbeide kan være motivert av sublimering av drifter, 

av reparasjon av tapte relasjoner og trussel om indre kollaps, eller av å gi individet frihet, 

sammenheng og mening. Flere teoretikere sammenligner barnets lek med voksen kunst, og en 
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måte å skille dette er å dele opp i utviklingskreativitet og genikreativitet. Selv om 

utviklingskreativitet kan gi glede og behag mangler det den geniale kunstens egenskap i å gi 

oss helt nye perspektiv på oss selv og verden. En mulig forklaring på denne egenskapen er at 

kunstnere er spesielt vare for endringer i omgivelsene. Segal tar i bruk begrepet ekte kunst 

som noe som kan bringe oss fra orden til kaos, men begge disse elementene må med i den 

ekte estetiske erfaringen. Kunsten er for Segal det menneskelige domenet som i minst grad 

fornekter dødsdriften. 

Et funn som går igjen i flere teorier et at kunstnerisk arbeid foregår i vekslingen 

mellom den indre subjektive og den ytre objektive verden. Det er ulike syn på om det 

subjektive bør temmes (klassisk syn) eller fremdyrkes (romantisk syn) for å skape kunst. 

Segal mener for eksempel at man bør ha en presis oppfatning av grensene mellom det indre 

og det ytre, mens Milner og Ehrenzweig snakker om en sammensmelting av verk og kunstner, 

og oppheving av grenser. Winnicott snakker om overgangsrommet mellom det indre og det 

ytre, mens Meltzer mener man må tørre å nærme seg de sanselige og emosjonelle erfaringene 

uten å måtte gripe til diskursiv tenking og konvensjoner. Kohut setter selvet i sentrum, 

kunstnerisk arbeid kan tilby kraftfulle injeksjoner av selvfølelse, men også tap av den. Felles 

for disse ståstedene er at subjektet, eller selvet finnes. Dette synet utfordres i 

postmodernismen, noe som tas opp i diskusjonen. Når selvet ikke finnes blir søken etter det 

autentiske meningsløst. Når alle posisjoner er gyldige, hva skal motivere kunstneren da? Dette 

er i ikke besvart i oppgaven men er et godt utgangspunkt for videre undersøkelser.  

Mitt ståsted i forhold til det klassiske og romantiske menneskesynet er at det er 

hensiktsmessig å ta i bruk begge perspektiv for å forstå den kreative impulsen hos en 

kunstner. Man finner igjen både klassiske og romantiske elementer og flere av de samme 

begrepene hos flere teoretikere, noe som reflekterer at de psykoanalytiske teoriene ofte bygger 

på hverandre snarere enn å erstatte hverandre. Dette blir tydeliggjort i bevegelsene fra Freud 

til Kris, fra Klein til Segal og fra Winnicott til Kohut. 

Psykisk smerte og sterke affekter kan gi kraftig motivasjon til kunstneriske prosesser, 

og til å uttrykke seg i form av kunst, men kunstneren må også evne å skape et kunstverk i 

virkeligheten. Kanskje må man skille mellom ulike typer kreativitet. Dersom man er klar over 

sin begrensning er det også kanskje lettere å fri seg fra den?  Spennet mellom det romantiske 

og det klassiske er et bilde på at vi som mennesker er selvrefleksive, vi kan se oss selv både 

fra innsiden og utsiden (Strenger, 1989). Dette er kanskje også noe av kunstens kjerne, vi er 

subjekter, og gleder oss over eller strever med å uttrykke nettopp det. 
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