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kunstneren til os. Men det er en særlig form for kommunikation, som adskiller sig fra alt andet, og som det

ikke altid er lige let at tolke. Alligevel søger vi til kunstværket for at få nogle oplevelser, som er helt
anderledes end vore andre erfaringer i tilværelsen.  Psykoanalyse og billedkunst søger med udgangspunkt i
Picassos mesterværk "Guernica" og med den psykoanalytiske teori som redskab at give svar på, hvad det er,
der gør oplevelsen foran kunstværket til noget særligt, og hvilke psykiske kræfter og processer i kunstneren
der ligger bag den kreative virksomhed. Dermed bygger bogen bro mellem den psykoanalytiske teori og

kunsten. Og dermed henvender den sig både til mennesker, der primært er interesseret i psykoanalytisk teori,
men som ønsker at blive orienteret om, hvilket lys den kan kaste over den kreative proces og den æstetiske
oplevelse. Og til mennesker, der primært er interesseret i kunst, men ønsker at vide mere om, hvordan den
psykoanalytiske teori kan bidrage til en forståelse af kunsten, dens udøvere og publikum.  Bogen er yderst
velegnet til undervisning inden for psykologi og billedkunst, men den er skrevet således, at den også

henvender sig til almindelige læsere med interesse for de to områder.

 

Kunst er kommunikation - et budskab fra kunstneren til os. Men det
er en særlig form for kommunikation, som adskiller sig fra alt andet,

og som det ikke altid er lige let at tolke. Alligevel søger vi til
kunstværket for at få nogle oplevelser, som er helt anderledes end
vore andre erfaringer i tilværelsen.  Psykoanalyse og billedkunst

søger med udgangspunkt i Picassos mesterværk "Guernica" og med
den psykoanalytiske teori som redskab at give svar på, hvad det er,
der gør oplevelsen foran kunstværket til noget særligt, og hvilke
psykiske kræfter og processer i kunstneren der ligger bag den
kreative virksomhed. Dermed bygger bogen bro mellem den

psykoanalytiske teori og kunsten. Og dermed henvender den sig både
til mennesker, der primært er interesseret i psykoanalytisk teori, men
som ønsker at blive orienteret om, hvilket lys den kan kaste over den
kreative proces og den æstetiske oplevelse. Og til mennesker, der

primært er interesseret i kunst, men ønsker at vide mere om, hvordan
den psykoanalytiske teori kan bidrage til en forståelse af kunsten,

dens udøvere og publikum.  Bogen er yderst velegnet til
undervisning inden for psykologi og billedkunst, men den er skrevet

således, at den også henvender sig til almindelige læsere med
interesse for de to områder.
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