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SØREN KJØRUP (f. 1943) er mag. art. i fdo- 
soli med æstetik som speciale, og har siden 
1972 været ansat ved Roskilde Universitetscen- 
ter, fra 1974 som professor i de humanistiske 
videnskaben teori. 

Kjørups arbejde med æstetikkens teori og 
historie har bl.a. udmøntet sig i bogen Æsteti- 
ske problemer (Kbh. 1971), samt i udgivelsen 
af og introduktionen til A.G. Baumgarten: Fi- 
losojiike betragtninger over digtet (Kbh. 1%8). 
Hans arbejde med fiilm- og billedanalyse, såvel 

INTRODUKTION 

i teori som i praksis, kan følges bl.a. i tidsslu-if- 
terne poetik og Kosmorama, som han i perio- 
der har været medredaktør af. Vigtig i denne 
sammenhæng er også bogen Filmsemiologi 
(Kbh. 1975), hvori han dels giver en kritisk in- 
troduktion til den tidlige film- og billedsemio- 
logi, dels fremstiller sin egen, meget originale 
billedteori. Han har desuden været medredak- 
tør af og bidragyder til antologien Filmanaly- 
ser, (Kbh. 1974). 

For Panofsky er billedets første, umiddelbare 
betydning en naturlig betydning: den kommer i 
stand ved, at vi identificerer former og farver 
som fremstillinger af virkelighedens personer, 
objekter og begivenheder, - analogt med vores 
’naturlige’ identifikation af virkelighedens for- 
skellige ting og sager. Og også for semiologen 
Barthes falder billedet (eller ihvertfald: foto- 
grafiet) på dette niveau uden for kulturens om- 
råde: Billeder er ikke-kodede betydningspro- 
dukter, hvis aflæsning på dette niveau forud- 
sætter en ’næsten antropologisk viden’ hos til- 
skueren. 

Den ideologikritiske pointe i den tidlige se- 
miologi var jo imidlertid netop fremhævelsen 

af, at alle betydningsprodukter er kulturelle, 
kodede fænomener, at de er historisk og sam- 
fundsmæssigt bestemte, og at en ’fmste’, ’ren’ 
og ’naturlig’ betydning ikke eksisterer andre 
steder end i ideologien. Det paradoks, som for- 
muleres i Barthes’ artikel, modsigelsen mellem 
det generelle semiologiske synspunkt og opfat- 
telsen af billedet som ’ren’, ’uberørt’ natur, har 
da også som nævnt ovenfor i introduktionen 
til Barthes været en væsentlig anstødssten for 
billedteorien. Bestræbelserne har her gået i ret- 
ning af at få underbygget det synspunkt, at bil- 
ledet også på det første, umiddelbare niveau er 
et kulturelt, kodet fænomen. 

Den billedteori, som Søren Kjørup udfolder 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



i det følgende, adskiller sig både fra common- 
sense-opfattelsen hos Panofsky og Barthes, og 
fra Bartha' semiologiske kritikere (og her 
især: Umberto &o). Det er Kjørups pointe, at 
Barthes' kritikere i virkeligheden ikke har væ- 
ret radikale nok i deres forsøg på at løse para- 
dokset: Selvom de fremhæver kodningen som 
et centralt fænomen i billedernes semantik, 
fastholder de sædvaniigvis aliigevel, at billeder- 
ne ikke er rent arbitrære tegn, som f.eks. ver- 
balsprogets tegn, men at de nødvendigvis må 
stå i en vis lighedsrelation til det, de afbilder. 
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og amerikansk billedteori demonstrerer Kjø- 
nip, hvilke konsekvenser det må få for opfat- 
telsen af billedets beqdning, hvis man fasthol- 
der det semiologiske grundsynspunkt. Han in- 
troducerer sin egen billedteori, gør rede for 
hvordan den adskiller sig fra den gængse op- 
fattelse, hos f.eks. Panofsky, Barthes og &o, 
og han beskriver hvilke konsekvenser, den får 
også i det konkrete analytiske arbejde med bii- 
leder. 

Artiklen er skrevet i 1W7. 

SØREN KJØRUP: BILLEDKOMMUNIKATION I 

Vi kom til at tale om kaffe (kaffen er som be- 
kendt blevet dyr på det sidste). »Hvordan ser 
egentlig en kaffeplante ud?« var der en der 
spurgte. En mente den måtte ligne et laurbær- 
træ. Andre mente at det var en helt gal id6 - og 
flere vidste helier ikke hvordan et laurbærtræ 
ser ud. Heldigvis havde værten et leksikon der 

indeholdt et billede af kaffeplanten (den ligner 
ikke laurbærtræet ret meget og er i hvert fald 
af en helt anden familie). 

Dette er vel i grunden den fundamentale 
brug af billeder, i hvert fald hvor billedernes 
betydningsmæssige indhold - »hvad de forestil- 
ler« - er indblandet. Vi ser på billeder for at 

olle p. gr. af sin stærkt stimulerende 

and i Abessinien bragtes brugen af k i 

P 

Grene med frugter af kuffetreet. 

-rod. gar 7 
Stwrst eksport har Bras. ( S O - 6 0 %  af 
verdenseksporten), især over havnene 
Santos, Rio og Vitbria. Den bras. reg. 
har ofte - især i gode høstår - ved opkwb 
og destruktion af k swgt a t  stimulere 
priserne på verdensmarkedet; men uden 
varigt gunstigt resultat. Fwlgen har bl. a. 
været stigende k-produktion og -eksport 
i andenrangsområderne. Nr. 2 og 3 bl. 
eksportwrerne er Colombia og Holl. In- 
dien. USA har verdens største k-forbrug 
og importerer mere end hele Eur. 1 Danm. 
var forbruget af k pr. indb. 1939 8 kg, i 
1947 2,5 kg; i USA var forbruget pr. 
indb. 1946 8.5 kg. 

kaffeers ta tning el. kaffesiirrogat, se kaffe- 
tilsætning. 

kaffehus, offentligt sted, hvor der ser- 
veres kaffe, te, wI o. 1. drikke med el. 
uden brsd. Fra muhamedanerne kom 
k i 16. og 17. årh. til Eur., hvor de ofte 
blev samlingssteder f. åndeligt og kunst- 
nerisk interesserede folk, og ikke mindst 
f. kwbmænd, mæglere, handelsagenier 
osv., der her udvekslede nyheder og af- 
sluttede handeler; adsk. børser har deres 
udspring i k. I Norden betegn. k nu 
gerne cafe'. . ko- 

Kagera  [ka'gæ(i)ra], flot 

Kagoshima [kugJl(i)m 
og havneby på S-Kyii! 

torv. Endelig afskaffet 
af 1866. 
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finde ud af hvordan et eller andet (eller en eller 
anden) ser ud. Vi viser hinanden billeder for at 
vise hinanden hvordan et eller andet (eller en 
eller anden) ser ud. Vi giver eller søger oplys- 
ninger gennem billeder. 

Naturligvis bruges billeder til mange andre 
ting. Først og fremmest til dekorative formål 
af forskellig art. Også billeder der forestiller 
noget præsenteres ofte for os uden at der ligger 
nogen egentlig meddelelseshensigt bag (eller i 
hvert fald uden at der ligger anden meddelelses- 
hensigt bag end den at vise at således ser altså 
dette billede ud eller således maler den og den 
maler). Vi hænger malerier og stik og plakater 
på vore vægge fordi det er smukt og liver op. 
Eller for at vise vores gode smag (eller vores 
rigdom). Og billeder benyttes f.eks. af rekla- 
men for at vække vores opmzrksomhed. Men 
hvis vi skal tale om billeder og deres betydning, 
om kommunikation gennem billeder, så må 
den grundlæggende situation alligevel være 
den at en viser et billede til en anden for heri- 
gennem at meddele noget, typisk for at medde- 
le noget om hvordan et eller andet (eller en eller 
anden) ser ud. 

Lad os se lidt nøjere på denne situation, der 
jo principielt svarer til den situation hvor no- 
gen fortæller nogen noget om et eller andet, 
beskriver et eller andet. Situationen indeholder 
dels nogle personer der siger og gør forskellige 
ting, dels altså dette billede, der i en vis for- 
stand er det centrale i meddelelsessituationen, 
nemlig i dets egenskab af bærer af selve med- 
delelsen. Og dette lægger da op til at vi kan a- 
nalysere den samlede begivenhed ud fra to for- 
skeliige synsvinkler. Vi kan tale om den drama- 
tiske synsvinkel, hvorfra vi betragter personer- 
nes handlinger i situationen. Og vi kan tale 
om den systematiske synsvinkel, hvorfra vi an- 
alyserer selve billedet og de billedsproglige 
problemer i snævrere forstand der er involve- 
ret. 

Fra den dramatiske synsvinkel ser vi altså ty- 
pisk en person vise et billede for en anden med 
den hensigt at meddele noget om noget. Det er 

kernen i begivenheden - men langt fra det ene- 
ste fornødne. Kernesituationen er naturligvis 
ikke løsrevet fra en bredere sammenhæng, ik- 
ke mindst en bredere sammenhæng bestående 
af en hel del snak, en hel del verbalsproglig ud- 
foldelse. Vi snakker altså f.eks. om kaffe - og 
først på det kildne punkt hvor kaffeplantens 
udseende skal karakteriseres bliver billedet in- 
troduceret. Og lad mig med det samme placere 
en pointe som forhåbentlig forekommer helt 
overflødig her, men som nedenfor vil vise sig at 
være af central betydning: Vi må have været 
helt åndsfraværende hvis vi ikke er klar over 
hvad billedet forestiller når det kommer frem 
på scenen. 

Den der Viser billedet frem udfører en række 
handlinger der ikke ligefrem er sproglige i 
snæver forstand, men som alligevel er en del af 
kommunikationssituationen. Der er handlin- 
gen at vise billedet, at præsentere det så det 
kan ses. Denne handling svarer til handlingen 
at ytre en sætning i almindelig verbalsproglig 
kommunikation. Lad os kalde denne handling 
den lokutionære handling. 

Den lokutionære handling udgør imidlertid 
kun det helt fundamentale udgangspunkt. 
Uden fremvisning af billede (eller ytnng af ord), 
ingen kommunikation. Men herudover udfø- 
rer fremviseren (eller den talende) yderligere 
nogle sproghandlinger . Han eiler hun refererer 
til det der skal karakteriseres (her altså til en 
kaffeplante) og prædicerer noget om dette (alt- 
så karakteriserer det). Disse to handlinger kan 
vi tilsammen kalde de propositionelle, idet det 
er de to handlinger der indgår i en proposition, 
et udsagn, i verbalsproget. Vi siger f.eks. »Kaf- 
feplanten er en busk med stenfrugter«, og her- 
ved har vi for det første refereret til kaffeplan- 
ten og for det andet prædiceret noget om den, 
nemlig at den altså er en busk med stenfrugter. 

Her støder vi imidlertid på en forskel mellem 
verbalsprog og billedsprog (og da dette pro- 
blem er sprogteoretisk har vi altså nu taget en 
Mie omvej over i at betragte situationen fra den 
systematiske synsvinkel). For mens vi jo kan 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.




