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Løgstrup & kunsten Mogens Paahus Hent PDF En bog, der for første gang giver en samlet introduktion til
K.E. Løgstrups æstetik og kunstfilosofi. Løgstrup hævder, at kunstens udgangspunkt er det stemte, sansede
indtryk, hvis betydningssvangre indhold overføres i værkets bundne udtryk. Kunst er erkendelse, og den

kommer primært til udtryk gennem form, komposition og andre æstetiske virkemidler. Sansning og stemthed
er afgørende for kunstværket, mens forståelsen synes at indtage en sekundær plads. Kunsten er i sit væsen
etisk, dvs. der må altid i god kunst være en distance til destruktive og privatiserende kræfter i tilværelsen.

“Skulle man give en kort formulering af Løgstrups kunstteori, kunne man sige, at kunstværket er en
artikulation i et medium af et stemt indtryk eller af en omfattende stemthed eller holdning. Med ordet

“indtryk” indfanges mimesiselementet. Indtryk er indtryk af verden og tilværelsen. I kunstværket afbildes
eller fremstilles noget. Med ordet “stemt” indfanges ekspressivitetselementet, følelseselementet. Kunstværket
er en fremstilling af noget, som erkendes eller opfattes gennem noget følelsesmæssigt i form af stemthed. Der
er bestemte former for følelser, der åbner for bestemte træk ved eller sider af tilværelsen og verden, nemlig det

man kunne kalde for tilværelsens vilkår. Endelig indfanges med udtrykket “artikulation i et medium”
formelementet.” Mogens Paahuus i bogens 2. kapitel "Med et udtryk fra Nietzsche kunne man om Løgstrups
tanker sige, at de er utidssvarende. De svarer ikke til tiden, ikke fordi tiden ikke har brug for dem, men fordi

de går på tværs af, hvad tiden mener, den har brug for." H.C. Wind, Weekendavisen.
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