
Det Gode Billede, 
biologi, neuroæstetik - 

eller:



Det subjektive vs. det 
objektive!



På disse stepper 
traskede de første 
oprejste hominider 
rundt for 5 mio år 

siden...



Men de var jo ikke de første levende væsener:

1. Krybdyrene kom for ca. 350 mio år siden

2. Pattedyrene kom for ca. 60 mio år siden

3. Homo sapiens kom for ca. 200.000 år siden

4. Homo sapiens var klar for ca. 50.000 år siden

- og vi rummer elementer af dem alle i os...!





Op til tavlen:



For hvordan er vi kommet så langt?

1. Vi er programmeret til vækst

2. Vi er neofile og stimulationssøgende

3. Vi er lyststyret af belønningssystemet

5. Æstetik og struktur giver os lystfølelse!

6. Lystfølelsen hjælper os til at vælge 
    den rigtige den sexuelle partner…

4. Æstetik er unyttig adfærd - men:



Vi kan sige, at dyr er forprogrammerede til

Overlevelse Formering

Mennesket er også et dyr, men vi 
har lige én ting mere:

Bevidsthed
og dermed evnen til ikke at følge vores 

ubevidste drifter - til en vis grad...



Vi foretrækker illusionen om, at vi er 
rationelle væsener, men i virkeligheden styres 
vi af noget helt andet - og det kan 
neurobiologien vise os.

Lad os se på noget, der godt nok ikke er 
specielt rationelt, men alligevel: kærlighed!



Nogle eksempler...









Og 2 timer efter han havde vundet 30 millioner Nkr. på nettet:















Lad os derfor lige se på den hjerne, 
der både forbinder os med og adskiller 

os fra dyrene



Hjernen kan siges at have tre niveauer...

Freud:

Id

Ego


Superego

Mortensen

Fange


Fængsle

Fornøje

Krybdyrhjernen: Hypothalamus

Pattedyrhjernen: Det limbiske system

Menneskehjernen: allocortex og neocortex



Men først lidt om øjet....

Fange, Fængsle & Fornøje - 
den tredeling skal vi holde 

fast på!





Vi ser således kun skarpt 
med fovea’en, og det kommer 
til at betyde en del, når vi 

skal læse tekster og billeder. 

Først tekst: 



Når man læser en tekst, må man 
læse det i den rækkefølge, det 
er skrevet. Rytmisk. Fra venstre 

mod højre. Hver gang. Altid.



Det ser sådan her ud:



Og så billeder:









David Hockney: Place Furstenberg, Paris



Vi skal huske følgende:

Det er  et grundvilkår, at vi altid spørger os selv


• er der noget der er interessant her?

&

• hvad er det mest interessante?



1. gode råd:

Sørg for at der er noget  interessant i jeres 

billede

2. gode råd:

Sørg for at der er noget, der er mere 

interessant end andet



Der er derfor brug for to elementer 

i ethvert billede





Men det kan 
selvfølgelig godt 
være lidt svært, 
hvis man ikke får 
at vide, hvor man 

skal starte...



2. Hovedpointe: 


Det er  et grundvilkår: vi vil altid se efter 


• er der noget der er interessant her?

• hvad er det mest interessante?


Og det mest interessante er bevægelse, 

for det er farligt!



Hjernen vil altid prøve på at komme så let om ved det 
som muligt, og det kan være rigtigt svært, fordi den 

hele tiden bliver bombarderet med sanse-indtryk, der 
slås om vores opmærksomhed. Hvad skal den gøre? 
Den er simpelthen nødt til at være selektiv og lede 
efter det, der i ethvert givet øjeblik er det mest 

interessante, og derfor lader hjernen lige øjet skanne 
vores omgivelser (og det kan jo godt være et billede, 
ikke?) for at tage stilling til, om der monstro skulle 

være noget her af interesse, og når den så har fundet 
noget, beslutter den sig for hvad der er mest 

interessant - og det begynder den så at undersøge. 
Øjet bliver lynsnapt bedt om først at afsøge det mest 
interessante, dernæst det næstmest interessante og så 

det trediemest interessante osv. osv.



Så frem for alt reagerer øjet (eller rettere: hjernen) på 
bevægelse - også i stillbilleder!


Og kodeordet er: KONTRAST!






Fotografiet simulerer bevægelse 
ved hjælp af kontrast.



Fotografiet simulerer bevægelse 
ved hjælp af kontrast.



Fotografiet simulerer bevægelse 
ved hjælp af kontrast.



Fotografiet simulerer bevægelse 
ved hjælp af kontrast.



Fotografiet simulerer bevægelse 
ved hjælp af kontrast.





Når øjet møder kontrast i et fastbillede, 
reagerer det ganske og aldeles som hvis det 
mødte noget, der bevægede sig, og 
bevægelsescenteret bliver straks aktiveret. 

Men ellers reagerer vi på det, vi bliver bange for!



De 4 frygtfremkaldende

former:



Nå ja:  lige kontrasten/bevægelsen først...



(S-kurven)



(Diagonalen)



(Noget kantet 

og skarpt)



(Dominerende 
masse, tæt på!!)



Og så skal vi helst være 
fanget.

Derpå skal vi fængsles!



Vi fængsles af 

a) noget emotionelt











Vi fængsles af 

b) noget sexuelt











Og vi fængsles 

c) af noget, der bryder vores 
forventninger/overrasker os





























Og så skal vi fornøjes

(eller forstyrres eller 

beriges eller…



Rafael, 1512

(Dresden)









































Krybdyrhjerne

Hypothalamus

Fare: 

slange, tæt på, 


hurtig bevægelse,

skarpe kanter 

Se på mig! 

(The Command 


to Look)

Fange!

Pattedyrhjerne

Det limbiske 


system

Følelse: 

emotionalitet, 

undren, sex 


(noget uforudset)

Undersøge 

billedet, meget!


Fængsle!

Menneskehjerne

Cortex/Neocortex

Bearbejde: 

Eftertanke, 


samtale, person-

ligt udbytte

Tænke over billedet. 
Få mening ud af det.

Fornøje! Berige!



Det  var bare det!


